Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-04-29

Plats och tid

A1, stadshus A, kl. 8.00-17.00, ajournering 12.05-13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Hanna Netterberg (M), ej kl. 10.20-13.00
Margit Kastberg (M)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Madeleine Holgersson (MP)
Marianne Nord-Lyngdorf (FP)
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S), t.o.m. kl. 16.45, ej §§ 61-63
Peter Stoltz (S)
Jenny Bolgert (S)
Per Olsson (S)
Karl-Erik Bengtsson (S)
Monica Kunckel Qvist (SD)

Ersättare –
ej tjänstgörande

Nevrie B Suleyman (M), t.o.m. kl. 15.30
Mattias Svensson (S)
Gerhard Eriksson (V)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Helge Scharf Wramling, sekreterare
Maria Wirén, utvecklingschef, § 48
Mari Sandell Molander, gymnasiechef, § 48
Agneta Svenberg, chef förskoleverksamhet, § 48
Ulrika Nittfors, personalrepresentant
Anita Svensson, personalrepresentant
Petra Svensson, personalrepresentant e, kl. 08.00-12.00
Anders Lindborg, personalrepresentant, kl. 15.00–17.00
Mette Weihard Törnblad, förskolechef, § 60

Utses att justera

Karl-Erik Bengtsson (S)

Justeringens plats och
tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2015-05-

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Karl-Erik Bengtsson
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

29 april 2015

Datum för anslags
uppsättande

2015-05-

Förvaringsplats för
protokoll

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2015-05-

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Information - Målarbete enligt ny styrmodell (Sven-Martin
Åkesson, konsult)
Presentation - Målarbete enligt ny styrmodell.
Grupparbete - Nämnden arbetar med att fram förslag till mål 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Information om projekt Varbergstunneln - Västkustbanan
genom Varberg
Stadsarkitekt och projektledare från stadsbyggnadskontoret informerar om
projekt Varbergstunneln - Västkustbanan genom Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 50
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Dnr BUN 2015/0003

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige
-

att från och med 1 juli 2015 höja inkomsttaket för hushållets
bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 42 890 kr

-

att delegera beslut om maxtaxan till barn- och utbildningsnämnden
när nya belopp för inkomsttaket fastställs.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) föreslår att ändra andra strecksatsen i
arbetsutskottets förslag till följande formulering:
”att delegera beslut om maxtaxan till barn- och utbildningsnämnden
när nya belopp för inkomsttaket fastställs.”
Micael Åkesson (M) föreslår att omedelbar justering tas bort samt att bifalla
arbetsutskottets första strecksats.
Ordföranden ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlssons
ändringsförslag och sitt eget förslag och finner båda antagna.

(C)

Ärendet
Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem. Avgiften/månad beräknas efter:
-

Barnets ålder
Antal barn i familjen som har plats i förskola, pedagogisk omsorg
eller fritidshem
- Familjens sammanlagda bruttoinkomst före skatt/månad (max
42.000 kr)
Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte
överskrida ett visst belopp. Det kallas maxtaxa. I tabellen nedan redovisas
den nuvarande maxtaxan för plats i förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem. Övergången till ”Barn 3-6 år och skolbarn” sker den 1 augusti
det år barnet fyller 3 år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4
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Barn 1-2 år
Barn 3-6 år
Högsta procentsats Kronor
Högsta procentsats Kronor
3% 1 260 kr
2%
840 kr
2%
840 kr
1%
420 kr
1%
420 kr
1%
420 kr
Ingen avgift
Ingen avgift

Tabell 1: Nuvarande avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Från och med den 1 juli 2015 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. Det
innebär att det fastställs en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya
högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad. Förändringen innebär att
kommunerna kommer få högre intäkter från föräldraavgiften, och därmed
minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att
använda sig utav maxtaxa. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per
månad) höjs från 42 000 kr till 42 890 kr.

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

Barn 1-2 år
Barn 3-6 år
Högsta procentsats Kronor
Högsta procentsats Kronor
3% 1 287 kr
2%
858 kr
2%
858 kr
1%
429 kr
1%
429 kr
1%
429 kr
Ingen avgift
Ingen avgift

Tabell 2: Nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

För de som tjänar 42 890 kr eller mer innebär det en ökning av avgiften med
27 kr/månad för barn 1, en ökning med 18 kr/månad för barn 2 och en
ökning med 9 kr/mån för barn 3.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket
redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att
förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram
som fastställts för varje kommun för 2015.
Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars
och den 30 september med hälften av bidraget per gång.

Yttrande
Skolverket ansvarar för att fastställa en ny högsta avgiftsgrundande inkomst
och nya högsta avgiftsbelopp per månad och kommer att informera
kommunerna om de nya beloppen. Varberg behöver göra en anpassning av
taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem så att den
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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överensstämmer med nya regler. Taxan bör kunna förändras, med beslut
från barn och utbildningsnämnden, när nya belopp för inkomsttaket
fastställs. Förändringen i Varberg föreslås gälla från 1 juli 2015.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 55.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 51
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Dnr BUN 2015/0207

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta ny delegeringsförteckning för barn- och utbildningsnämnden
enligt Jeanette Qvists (S) yrkande och inklusive redaktionella
ändringar under punkterna 11.1, 11.2, 11.3 och 3.12.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) yrkar att punkt 12.7 och 12.8 i förslag till
delegeringsförteckning styrks och att bifalla förvaltingens förslag i övrigt.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) yrkande och finner
det antaget.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning behövde en
grundlig översyn. Förvaltingsjuristen har gjort denna översyn. Bland annat
granskades hänvisningar till lagrum vilka både justerades och
kompletterades. Även inledningen reviderades.
Delegeringsförteckningen har dessutom förändrats i sin struktur för att
underlätta överblick och läsning av dokumentet.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 49.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 52
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Dnr BUN 2015/0159

Yttrande över granskningshandlingar till detaljplan för
Marmorlyckan del av Getakärr 6:44, Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planområdet ligger i den södra delen av bostadsområdet Breared ca 3 km
söder om Varbergs centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
uppförande av ett bostadskvarter med totalt cirka 160 lägenheter förlagda i
två- och femvåningshus. Det aktuella planförslaget avser den första etappen
i den sista delen av Breareds utbyggnad. Detaljplanen är också en angelägen
del i kommunens bostadsförsörjningsansvar att möjliggöra en varierad
bostadsbebyggelse. I närheten av planområdet finns en idrottshall och i
anslutning till denna planeras en förskola och på sikt även en skola.
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på detaljplanen
för Marmorlyckan del av Getakärr 6:44. Planen upprättas med normalt
förfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900.
Yttrande
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan medföra förändringar som
påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamheter, beroende på hur
många barnfamiljer som flyttar in. Det är viktigt att tillgången på
förskoleplatser och platser i grundskolan är i fas med byggandet av bostäder
inom detaljplanen. Idag tillhör området Mariedal- och Almers
upptagningsområde.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att detaljplanen sätter
människan och barnperspektivet i fokus, med mötesplatserna och grönskan
och säkra gång- och cykelvägar till förskola och skola.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontor, Jenny Jakobsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 53
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Dnr BUN 2015/0165

Yttrande över granskningshandlingar till detaljplan för
Falkenbäck 25 Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planområdet ligger i Varbergs innerstad, i korsningen Borgmästargatan och
Sveagatan där innerstaden övergår i bostadkvarter. Området är
kommunalägt och omfattar ca 5000 m². Den största delen av planområdet
idag, utgörs av asfalterad markparkering, ca 130 parkeringsplatser.
I översiktsplanen från 2010 anges att den blandade bebyggelsen ska behållas
men utvecklas genom komplettering, tillkommande bebyggelse ska utgå
från den aktuella platsen samt att tillgången till lätt tillgängliga
grönområden för rekreation får inte äventyras vid en förtätning.
Planförslaget innebär en utbyggnad av Falkenbäck med ca 85 nya bostäder.
Från kvarteret Falkenbäck ligger allt inom bekvämt gång- eller
cykelavstånd. Till Varbergs torg är det 300 meter, till tågstationen 500
meter. Skola och vårdcentral finns inom 600 meter, övrig service finns i
centrala Varberg.
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på detaljplanen
för Falkenbäck 25. Planen upprättas med normalt förfarande i enlighet med
Plan- och bygglagen 2010:900
Yttrande
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan medföra förändringar som
påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamheter, beroende på hur
många barnfamiljer som flyttar in. Idag tillhör området Hagaskolans
upptagningsområde.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att föräldrar och elever
har gång- och cykelavstånd till skola och förskola.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 53.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontor, Annika Eklöv

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 54
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Dnr BUN 2015/0174

Förstudierapport och beräknad investering för byggnation av
ny skola i Trönninge på fastigheten Göingegården 1:13
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna genomförd förstudie för objekt 32620 ny skola i
Trönninge på fastigheten Göingegården 1:13.

-

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna förstudiens beräknade investering på 293 500 tkr för
skolbyggnaden och tillhörande markåtgärder.

-

godkänna den beräknade framtida hyran på 16 848 tkr/år.

-

förvaltningen återkommer med redovisning av en framtida hyra för
idrottslokalerna då beslut fattats om investering och
överenskommelse mellan kultur och fritidsförvaltning och barn- och
utbildningsförvaltning avseende hyra är klar.

Reservation
Monica Kunckel Qvist (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (Bilaga A).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-01-21 dnr BUN 2012/0327
att föreslå kommunstyrelsen uppdra åt planeringskontoret att starta
planering och projektering för ny skola i Trönninge, färdigställd till läsåret
2016/2017. Barn- och utbildningsnämnden gav i samma ärende
förvaltningen i uppdrag att återkomma med hur den framtida organisationen
ska planeras för skolorna Bläshammar, Lindberg och den nya skolan i
Trönninge.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2014-01-27 dnr BUN 2013/0472
om en ny skolorganisation för Bläshammar skola F-5 och Lindbergs skola
F-9 från det år då ny skola i Trönninge står klar. I beslutet föreslås att den
nya skolan blir en F-9 skola med nytt upptagningsområde för Barnabro,
Lugnet, Göingegården och Trönninge tätort och omland för åk F-9 och
tillkommande elever i åk 6-9 från Bläshammar skolas upptagningsområde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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2015-03-03 presenterades den framtida skolans och idrottsanläggningens
layout samt preliminära investeringsvolymer för KsAu, presidierna inom
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.
Layouten för skolan presenterades för barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott 2015-03-16 och på förvaltningens samverkan samt för berörda
vårdnadshavare och föräldraföreningar 2015-03-18.
Planering och mål
Den nya skolan och dess tomt dimensioneras för 800 elever, ca 100 - 120
personal och med ett tillagningskök med kapacitet för att leverera 1200
portioner. Skolan byggs i två plan och planeras som den lilla skolan i den
stora. Det innebär att de tre hemvisterna är placerade för åk F-5 (ca 400
elever) i en östlig flygel och för åk 6-9 (ca 400 elever) i en västlig flygel
angränsande idrottshallen. I mittdelen som sammanbinder skolan, ligger
kunskapscentret med elevcafé, specialämnessalar, mediatek, administration
och personalutrymmen. Med denna lokalutformning ges möjlighet till
samarbete samtidigt som hänsyn tas till trygghet utifrån åldersperspektiv.
Utemiljöns utformning baseras på samma idé om den lilla skolan i den stora
genom att det skapas mindre gårdar för olika åldrar och behov. Kök och
matsalar ligger i anslutning till kunskapscentret i plan 1.
Vid planering av den nya skolan har ansvariga rektorer och representanter
för personal varit delaktiga i utformningen av lokalfunktionsprogrammet.
Den pedagogiska plattformen för en modern skola i tiden har utvecklats via
utvecklingschef, grundskolechef och rektorer i samråd med företrädare för
pedagogisk forskning vid Göteborgs Universitet.
Parallellt med förstudien för skolan har en förstudie för idrottsanläggning
gjorts samt arbete med att ta fram en detaljplan för båda projektens behov.
Trafiklösningar och parkeringar för att motsvara skolans och
idrottsanläggningens behov är samordnade i förstudien.
Övergripande mål för projektet har varit att skapa moderna, ändamålsenliga,
effektiva och hållbara lokaler för att kunna bedriva verksamheten som
möjliggör att skollagens krav och kursplanernas målsättningar kan
realiseras. Utformningen av skolan har präglats av målet om att varje barns
behov av trygghet, utmaningar och lust att lära tillgodoses. Strategier, mål
och
inriktningar
från
barnoch
utbildningsförvaltningens
Lokalförsörjningsplan 2015-2019, kommunens Vision 2025, miljömål och
hållbarhetsarbete har vävts in i förstudien och påverkat kalkylen.
Investering och lokalkostnad
Den totala investeringen för skolan beräknas till 293 500 tkr och inkluderar
förutom produktionen av byggnaden, kostnader för inventarier,
angöringsväg, del av finansieringen av Österled/Östergata och en riskbudget
(se sid 15 i bilaga).
Kostnader för inventarier och AV-utrustning beräknas till 18 100 tkr och
behandlas av barn- och utbildningsnämnden via separat del i
investeringsplanen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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I skolan planeras 22 klassrum för övernattning vid idrottsevenemang.
Merkostnad för detta beräknas till 1 822 tkr och belastar investering för
idrottsanläggningarna.
Investeringsvolymen som ligger till grund för internhyresberäkningen är
275 400 tkr (293 500 minskat med inventariekostnad 18 100 tkr) vilket ger
en beräknad totalhyra på 19 174 tkr/år. Barn och utbildningsförvaltningens
del av denna beräknas bli 16 848 tkr/år. Serviceförvaltningens hyra
beräknas bli 2 326 tkr/år och utgör beräkningsgrund för portionspriset och
kommer att belasta barn- och utbildningsnämndens driftsbudget.
Beslut om investering för idrottsanläggningen tas i Kultur- och
fritidsnämnden. Del av den beräknade framtida hyran regleras via
internhyresavtal mellan kultur och fritidsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen. Den preliminära hyran beräknas totalt till 11 404
tkr/år varav 4 290 tkr/år föreslås bli barn- och utbildningsförvaltningens
del. Då överenskommelse om hyresfördelning mellan förvaltningarna är klar
föreslås förvaltningen återkomma till barn- och utbildningsnämnden om den
beräknade framtida hyran för skolans del.
Tidplan
Projekteringen av skolan pågår med medel från förstudien.
Förstudierapporten levererad 2015-03-31 ligger som grund för godkännande
och beslut om investeringsäskande i barn- och utbildningsnämnden 201504-29. Därefter kan investeringen ingå i barn- och utbildningsförvaltningens
investeringsbudget 2016 och investeringsplan 2017 – 2020. Beslut om
investeringsplan fattas av BUN 2015-04-29, Ksau 2015-05-05, KS 2015-0515, KF 2015-06-16.
Byggstart beräknas kunna starta efter beslut, tidigast i juli 2015 med en
beräknad byggtid på ca 21 månader. Skolan kan då beräknas vara klar för
inflyttning 2017-08-01.
Försenas beslut i kommunfullmäktige eller genom överklaganden av
detaljplan eller bygglov påverkas tidplanen. Två alternativa tidplaner har
tagits fram för att klara färdigställandet även vid försenad byggstart men
med fördyrande av projektet som följd.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att projektets försening och en pressad tidsplan med
ytterligare försening som risk kan få stora konsekvenser. Beslut i
kommunfullmäktige för investeringen är avgörande för att projektet kan
hålla tidsplanen. Blir beslutet uppskjutet alternativt ingen byggnation ser
förvaltningen att 600 - 700 elever kommer att sakna plats i befintliga
skollokaler. Det kommer att innebära att ytterligare paviljonger måste tas i
bruk och placeras i anslutning till befintliga skolor (se sid.17 i bilagan).
Kostnader för paviljonger, hyra för lokaler på PS och ökad skolskjuts
belastar redan idag barn- och utbildningsförvaltningens driftbudget och
kommer att öka vid försening.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningen ser att verksamheten i den nya skolan är beroende av
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut om investeringsmedel
för idrottsanläggningen. Den framtida totala hyreskostnaden för barn- och
utbildningsnämnden påverkar driftsbudgeten och dialog om detta förs med
KsAu. Oavsett beslut bör storleken på idrottsanläggningen klara skolans
behov och finnas tillgängliga för undervisning vid skolstarten.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 51.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Mia Svedjeblad, SUK
Fredrik Damfeldt, VFAB
Mikael Sili, rektor
Elisabeth Thelne, rektor
Anders Ljungblom, serviceförvaltningen
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Dnr BUN 2015/0100

Kommunens aktivitetsansvar - KAA
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande plan för
uppföljningsansvar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Fram till och med 31 december 2014 hade landets kommuner ett
informationsansvar, KIA, för ungdomar 16-20 år. Detta innebar att
kommunen hade ansvar för uppföljning av de ungdomar som inte befann sig
i gymnasiestudier eller inte hade avslutat gymnasiestudier med
gymnasieexamen. Detta skulle göras genom att föra register över
ungdomarna inom uppföljningsansvaret samt erbjuda insatser för att
ungdomen skulle återuppta utbildning.
Förändringen från och med 1 januari 2015 innebär att kommunerna nu har
ett Aktivitetsansvar, KAA. Förtydligandet i den nya lagtexten är att
benämningen av kommunernas ansvar har ändrats från informationsansvar
till aktivitetsansvar. Aktivitetsansvaret innebär ett förtydligande av att
kommunen ska vara aktiv i uppsökande och åtgärdande verksamhet. Det är
alltså inte tillräckligt att erbjuda målgruppen aktiviteter, utan kommunen ska
aktivt arbeta uppsökande för att säkerställa att ungdomen får en individuellt
anpassad aktivitet med målsättningen att motivera till att återuppta studier
och förbereda för ett kommande yrkesliv.
Detta förtydligande innebär att hemkommunen löpande under året ska hålla
sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som har fullgjort sin
skolplikt, men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda de
ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder samt dokumentera
dessa. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den unge att
påbörja eller återuppta en utbildning. För att motverka att ungdomar utan
gymnasieutbildning hamnar utanför utbildning, med medföljande risk för
långvarig arbetslöshet, är det avgörande att det arbete som utförs inom
ramen för det kommunala informationsansvaret håller hög kvalitet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Det utökade aktivitetsansvaret innebär kostnader om 875 000 kronor
årligen. Barn och utbildningsnämnden ser en möjlighet att förlägga
kostnaden inom Psynkprojektet.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bilagor
Plan för kommunens uppföljningsansvar KAA för ungdomar 16-20 år

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2014/0442

Kulturplan för barn och unga
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande Kulturplan för barn och unga.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Arbetet med att ta fram en Kulturplan för barn och unga initierades av barnoch utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen
gemensamt. Denna kulturplan sätter ramar, riktlinjer och struktur för
kommunens arbete med kultur för, av och med barn och unga. Planen
tydliggör roller och ansvar fördelat på barn- och utbildningsförvaltningen
och kultur- och fritidsförvaltningen. I planen framgår vilka övergripande
verksamheter som ska genomföras för kommunens barn och unga, på
skoltid och på fritiden, varför de ska genomföras och hur kommunen arbetar
med kultur gentemot olika åldersgrupper 0-25 år.
Kulturplanen avslutas med en kulturgaranti – vad kommunen garanterar
barn och unga i form av kulturverksamhet- och upplevelser.
Yttrande
Planen tydliggör roller och ansvar fördelat på barn- och
utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen och syftar till
ytterligare förbättrad samverkan och kommunikation förvaltningarna
emellan.
Samråd
Projektgrupp, arbetsgrupp och styrgrupp bestående av representanter från de
båda förvaltningarna har utarbetat planen.
En inspirationskväll anordnades i december 2014 för personal från kulturoch ungdomsavdelningen samt kommunens skolor. Syftet var att inhämta
synpunkter på planen samt ha en dialog om estetiska lärprocesser och
möjliga samarbetsytor mellan de båda förvaltningarna. Arbetsmaterialet
skickades också ut för kännedom samt för insamling av reflektioner och
synpunkter, bland annat till Region Halland och de kulturbesöksmål som
finns i kommunen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 34.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 30 mars, § 33.
Justerandes sign
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 48.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr BUN 2015/0058

BUN Månadsrapport mars 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisning BUN Månadsrapport 2015 mars.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Redovisning BUN Månadsrapport 2015 mars enligt bilaga.
Månadsrapporten för mars 2015 prognostiserar ett underskott för Barn- och
utbildningsnämnden på -840 tkr efter justering med 1 400 tkr för En-till-En
som hanteras via resultatfond.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 50.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren, BUF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 58

Sammanträdesprotokoll
2015-04-29

20

Dnr BUN 2015/0188

Sammanställning av tillsyn vid fristående förskolor 2014
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna genomförd tillsyn i fristående förskola genom bifogad
sammanställning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar att beslutsformuleringen ändras till:
”att godkänna genomförd tillsyn i fristående förskola genom bifogad
sammanställning.”
Ordföranden ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlssons (C) yrkande och
finner det antaget.

Ärendet
Varbergs kommun är skyldig enligt Skollagen, 26 kap. 4§, att utöva tillsyn
över de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen. Fortlöpande
tillsyn av verksamheten sker av tillsynsansvarig förskolechef Gunilla
Lindahl. I Varbergs kommun fanns år 2014 femton fristående förskolor samt
en pedagogisk omsorg i form av familjedaghem. Tillsammans har de
fristående förskolorna 40 avdelningar med 700 förskolebarn 1-5 år gamla
samt i pedagogisk omsorg två barn. Cirka 21 % av det totala antalet
förskoleplatser i Varberg är under 2014 i fristående förskolor.

Yttrande
Varbergs kommun är skyldig enligt Skollagen, 26 kap. 4§, att utöva tillsyn
över de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen. I bifogade
dokument redovisar tillsynsansvarig sammanställningen av genomförd
tillsyn under 2014.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 13 april 2015, § 54.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Protokollsutdrag
Chef förskoleverksamheten
Tillsynsansvarig - Fristående förskolor och pedagogisk omsorg
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter
•
•

Verksamhetsrapport PSYNK
Svar på Gerhard Erikssons (V) frågor angående
1. Skillnaderna i meritvärden mellan grundskolorna
2. Lärarbehörigheten i grundskolan
3. Lönetillägg och finansiering av karriärtjänsterna

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information - Lokaler
Förvaltningschef och förskolechef svarar på frågor bland annat gällande
elevprognosen/elevunderlaget och lokaler för Himledalens skolor/förskolor
som Mattias Svennson (S) ställde i samband med sammanträde BUN
150330.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-11
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-10
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-7
Anmälan om kränkande behandling Furubergsskola BUN 2015/0146-4
Anmälan om kränkande behandling Göthriks skola BUN 2015/0232-1
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-5
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskola BUN 2015/0023-11
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-8
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-9
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-10
Anmälan om kränkande behandling Skällinge skola BUN 2015/0201-1
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-8
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2015/0179-3
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2015/0168
Anmälan om kränkande behandling Hagaskolan BUN 2015/0062-3
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-4
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2015/0023-8
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2015/0023-9
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2015/0023-10
Anmälan om kränkande behandling Hagaskolan BUN 2015/0062-5
Justerandes sign
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Anmälan om kränkande behandling Hagaskolan BUN 2015/0062-6
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-11
Ärende om kränkande behandling avslutad 2015-04-20, Hagaskolan, BUN
2015/0062-4
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2015/0007-25--29 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0028-8 Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Kate Svensson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0028-9 Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Kate Svensson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-21 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Bockstensskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0025-17 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet, Bläshammarskola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-14 Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Väröbackaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-13 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Bockstensskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-27 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Lindbergsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-21 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Rolfstorp skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-24 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Hagaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0196-2 Beslut om Yttrande över RemissKollektivplan 2016, Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0007-30 Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde

Protokoll Samverkan
150318
150325
150330
150408
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150415
150422

Meddelanden
Möte med lokala styrelserna för Sibbarps skola och förskola, 2014-10-20
Protokoll för lokala styrelserna för Sibbarps skola och Sibbarps förskola,
2015-03-03
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga frågor
Peder Skrivares skola - Strategi inför Valborgsmässoafton
Roger Kardemark (KD) frågar: Hur arbetar PS med en förändrad
alkoholkultur och framför allt hur ser samarbetet ut med socialförvaltningen
m.fl. kring Valborg?
Förvaltningschef återkommer med svar till nästa sammanträde.

Peder Skrivares skola – nazistiska aktiviteter
Roger Kardemark (KD) frågar vad man tänker göra angående nazistiska
aktiviteter på Peder Skrivares skola.
Förvaltningschef återkommer med svar.

Förskolechefs/rektors anmälan gällande diskriminering eller kränkande
behandling
Monica Kunckel Qvist (SD) frågar: Varför redovisas Förskolechefs/rektors
anmälan gällande diskriminering eller kränkande behandling till nämnden i
samband med varje sammanträde?
Förvaltningschef svarar angående gällande regelverk och rutiner för
Förskolechefs/rektors anmälan gällande diskriminering eller kränkande
behandling

Betyg i årskurs 4
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående betyg i årskurs 4.
Förvaltningschef informerar om procedur i samband med betyg i årskurs 4.
Vid intresse ska respektive rektor anmäla detta till förvaltningsledingen;
ingen rektor har anmält ett sådant intresse. I fall att en rektor hör av sig
kommer ärendet upp till nämnd.
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Dagbarnvårdare
Eva Pehrsson-Karlsson (C) ställer en fråga angående dagbarnvårdare efter
tidningsartikel.
Chef förskoleverksamhet svarar på frågan.

Tillgång till utbildning inom särvux
Gerhard Eriksson (V) ställer en fråga angående tillgång till utbildning inom
särvux.
Förvaltningschef återkommer med svar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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