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Dnr BUN 2015/0153

Remissyttrande gällande ändring av huvudman
fristående gymnasieskola i Varbergs kommun

för

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
-

till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens
yttrande som sitt eget.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Drottning Blankas gymnasieskola AB har ansökt om godkännande som
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
Drottning Blankas gymnasieskola i Varberg. Ansökan avser byte av
huvudman, från Plusgymnasiet till Drottning Blankas gymnasieskola AB.
Förändringen gäller att Plusgymnasiets befintliga verksamhet tas över av
Drottning Blankas gymnasieskola. Drottning Blanka har i sin ansökan
angett att de avser ta över verksamheten den 1 juli 2015.
Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2
kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag
för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om
etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten
skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och
kvalitetskonkurrens som strategiska inriktningar i kommunen.
Medborgarnas delaktighet och möjlighet att välja är viktigt för att säkra
bästa möjliga kvalitet. Det är viktigt att de kommunala och fristående
skolorna verkar på samma villkor.
Yttrande
Den inkomna ansökan gäller en förändring av huvudmannaskap.
Plusgymnasiets befintliga verksamhet, bestående av tre program med
sammanlagt 65 elever, tas över av Drottning Blankas gymnasieskola i
Varberg. Drottning Blanka planerar att fortsätta att erbjuda
Hantverksprogrammet och Estetiska programmet men tar inte in några nya
elever på det Tekniska programmet, utan låter endast de elever som redan
går programmet få avsluta det.
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I ansökan anges att Plusgymnasiet sedan starten 2011 inte har fått det antal
elever som behövs för att bedriva en ekonomiskt och kvalitativ hållbar
utbildning. Drottning Blankas gymnasieskola är etablerad i Varberg sedan
år 2000 och har idag 185 elever fördelade på fem program samt
Introduktionsprogram. Båda gymnasieskolorna ägs av Academedia.
Förvaltningen ser positivt på att de berörda eleverna får fortsätta och
slutföra sina utbildningar hos en stabil utbildningsaktör och att denna
övergång sker smidigt och utan påverkan på elevernas studier. Då denna
ansökan inte gäller någon nyetablering av verksamhet utan endast en
fortsättning av befintliga utbildningar är det förvaltningens bedömning att
detta inte innebär några påtagliga negativa följder för den kommunala
gymnasieskolan.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 33.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen, Sofie Werdin
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Dnr BUN 2015/0106

Remissyttrande Ansökan om utökning av verksamhet
Drottning Blanka Falkenberg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
-

till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens
yttrande som sitt eget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Drottning Blankas gymnasieskola har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falkenbergs
kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Varbergs kommun har möjlighet att
yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning
av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta
utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga
negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunens yttrande ska beskriva konsekvenserna av en etablering.
Konsekvensbeskrivningen ska visa på ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade
utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på
lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och
kvalitetskonkurrens som strategiska inriktningar i kommunen.
Medborgarnas delaktighet och möjlighet att välja är viktigt för att säkra
bästa möjliga kvalitet. Det är viktigt att de kommunala och fristående
skolorna verkar på samma villkor.

Ansökan
Drottning Blankas gymnasieskola är sedan tidigare etablerad i Falkenberg
och ansökan gäller ett utökande av programutbudet med Vård och
omsorgsprogrammet. Skolan uppger i sin ansökan att de planerar för 16
elever per program och årskurs. Totalt ska programmet ha sammanlagt 96
elever år 2018. Se tabell 1.
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Antal elever

Antal elever

Antal elever

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Totalt

Läsår
1 16
2016/2017

0

0

16

Läsår
2 16
2017/2018

16

0

32

Läsår
3 16
2018/2019

16

16

46

6

Totalt antal 96
år 2018
Tabell 1: Planerat antal elever per läsår, enligt ansökan.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognos över Varberg kommuns 16-åringar de kommande fem
åren, 2015-2020.
Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020
16

627

612

670

682

741

694

Tabell 2: Befolkningsprognos 16 åringar i Varberg 2015-2020,
Befolkningsprognos Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun
Som framgår i tabell 2 förväntas antalet 16 åringar i Varberg öka under
2017-2019 för att sedan sjunka igen år 2020. Totalt prognostiseras en
ökning med 67 ungdomar från 2015 fram till år 2020.
Skolor som erbjuder programmen
Sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i Varbergs
kommun som läsåret 2015/2016 erbjuder de i ansökan sökta programmen
och inriktningarna.
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Skola

Huvudman

Första Antal
val
platser
2015
HT
2014

7

Antal
elever
2014/2015
Åk Åk Åk 3
1
2

Peder Skrivares skola

Kommunal

Vård
omsorgsprogrammet
Drottning
gymnasieskola

och

16

32

32

54

48

86

22

17

13

Blankas Fristående

Vård
omsorgsprogrammet

och

TOTALT

Tabell 3: Gymnasieskolor i Varberg som erbjuder det aktuella programmet
Av tabell 3 framgår att det i Varberg går att läsa vård och
omsorgsprogrammet på både Peder Skrivares skola samt på Drottning
Blankas skola.
Peder Skrivares skola
Läsåret 2015/2016
Tabellen nedan visar de program och inriktningar som erbjuds på Peder
Skrivares skola under läsåret 2015/2016.

Justerandes sign

Peder Skrivares gymnasieskola

Antal
sökande
1 val

Bygg- och anläggningsprogrammet ( BA )

40

Ekonomiprogrammet ( EK )

89

El- och energiprogrammet ( EE )

37

Estetiska programmet, Bild och formgivning ( ESBIL )

4

Estetiska programmet, Musik ( ESMUS )

19

Estetiska programmet, Teater ( ESTEA )

4

Fordons- och transportprogrammet ( FT )

26

Handels- och administrationsprogrammet ( HA )

27

Industritekniska programmet ( IN )

13

Naturvetenskapsprogrammet ( NA )

65
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8

Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant, bild ( NABILVE )

3

Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant, musik ( NAMUSVE )

8

Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant, teater ( NATEAVE )

2

Restaurang- och livsmedelsprogrammet ( RL )

6

Samhällsvetenskapsprogrammet ( SA )

59

Teknikprogrammet ( TE )

59

VVS- och fastighetsprogrammet ( VF )

9

Vård- och omsorgsprogrammet ( VO )

16
486

Figur 4: Programutbud Peder Skrivares
Gymnasieantagningen Halland, 2015-02-18

skola,

statistik

från

Peder Skrivares skola läsåret 2015/2016
Tabellen nedan visar de program och antal platser som erbjuds på Peder
Skrivares skola under läsåret 2015/2016.
Program

Antal
elever
okt
2014

Antal
Antal
sökande platser
Första
HT 2015
val
2015

Bygg och anläggningsprogrammet

32

40

32

Ekonomiska programmet

50

89

64

El- och energiprogrammet

24

37

24

Estetiska programmet

30

27

32

Fordon- och transportprogrammet

31

26

24

och 24

27

32

Handelsadministrationsprogrammet
Industritekniska programmet

8

13

16

Naturvetenskapliga programmet

64

78

63

6

32

Restauranglivsmedelsprogrammet

Justerandes sign

och 15

Samhällsvetenskapsprogrammet

86

59

60

Teknikprogrammet

89

59

64

VVS- och fastighetsprogrammet

10

9

10

Vård och omsorgsprogrammet

13

16

32

Totalt

496

486

485
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Figur 5: Program och antal platser på Peder Skrivares skola,
Gymnasieantagningen Halland, 2015-02-18
Samverkansavtal
Peder Skrivares skola har ett samverkansavtal med Region Halland.
Antagningsstatistik
Antagningsstatistiken kompletteras efter information om preliminär
antagning från Gymnasieantagningen Halland den 15 april 2015. Slutgiltigt
besked om antagning sker i slutet av juni 2015.
Ekonomi
Förutsättningarna för Peder Skrivares skola var inför 2014 ett minskat
elevantal och en större andel elever till fristående huvudmän och skolor i
annan kommun. Ovanstående elevminskningar innebar en budget som
krävde effektiviseringar för att hantera ett prognostiserat underskott.
För att få budget i balans på gymnasieskolan arbetades ett åtgärdspaket fram
under 2013. Åtgärdspaketet innebar en översyn av gymnasieskolans
kostnader i förhållande till budget. Det innebär bland annat att vi har
minskat antalet erbjudna utbildningsplatser. Arbetet med åtgärdspaketet
fortgår även under 2015.
Förutsättningarna inför 2015 är ett fortsatt minskat elevantal till Peder
Skrivares skola, fristående skolor och interkommunala skolor. Även för
2015 prognosticeras ett underskott för Peder Skrivares skola.
Det fortsatt minskande elevantalet totalt på Peder Skrivares skola kommer
innebära att budgettilldelningen till den kommunala gymnasieskolan de
närmaste åren kommer att reduceras ytterligare. I budget 2015 minskar
budgettilldelningen till den kommunala gymnasieskolan med 5,5 mkr och
prognosen för 2016 är att budgettilldelningen minskar med ytterligare 1,9
mkr. För att möta detta behöver skolans dimensionering ytterligare minska
med motsvarande antal platser för att fördelningen ska räcka till respektive
elevs utbildningsplats.

Yttrande
I Varbergs kommun finns en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares
skola. Det program som den aktuella ansökan gäller, vård och
omsorgsprogrammet, erbjuds idag på Peder Skrivares skola.
Våren 2015 finns det 606 elever (Procapita 2015-02-18) som kommer att
slutföra sin utbildning i grundskolan i Varbergs kommun. Inför antagningen
hösten 2015 finns det totalt 990 utbildningsplatser (Gymnasieantagningen
Falkenberg 2015-02-18). Dessa finns fördelade på en kommunal
Justerandes sign
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gymnasieskola, 4 fristående gymnasieskolor samt en gymnasieskola som
drivs i Region Hallands regi.
De senaste åren har antalet 16-åringar i Varberg minskat samtidigt som
antalet utbildningsplatser har ökat. Peder Skrivares skola minskade antalet
erbjudna program inför läsåret 2013/2014 som ett resultat av att klasser som
inte fyllts. Beslut gällande ytterligare minskning av programutbud inför
läsåret 2014/2015 fattades av barn- och utbildningsnämnden i april 2014.
Även om antalet elever väntas öka de närmaste fem åren är det
förvaltningens bedömning att en utökning av utbildningsplatser på
gymnasiet får såväl ekonomiska som organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser. Färre sökande i den egna verksamheten kan resultera i små
klasser vilket är kostnadsdrivande eller som en yttersta konsekvens,
nedläggning av program. Andra konsekvenser av en överetablering kan bli
ökade lokalkostnader för kommunen, så väl internt som interkommunalt.
Även säkerställandet av legitimerade lärare kan bli problematiskt om inte
hela tjänster kan erbjudas.
Vård- och omsorgsprogrammet på Peder Skrivares skola har tidigare varit
föremål för nedläggningsutredning på grund av för få sökande och dålig
ekonomi. I enlighet med det samverkansavtal som finns med Region
Halland lades tidigare Vård och omsorgsprogrammet ner i Falkenbergs
kommun på grund av för få sökande och för att ge bättre förutsättningar för
de andra aktörerna i Hallandsregionen i Varberg och Halmstad. Vid dagens
ännu mindre elevunderlag bedömer vi att det inte finns utrymme för
ytterligare en aktör utan att det påverkar Varbergs kommun och Peder
Skrivares skola negativt.
Vård- och omsorgsprogrammet har under läsåret 2014/2015 fem elever som
pendlar från Falkenberg till Varberg. De utgör 10 % av det totala antalet
elever på programmet. Då det redan nu är svårt att fylla platserna på
programmet i Varberg skulle ett utökat programutbud i Falkenberg medföra
stora ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Peder Skrivares
skola.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0112

fristående

gymnasieskola

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
-

till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens
yttrande som sitt eget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Rosensparre AB gymnasieskola har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Falkenbergs
kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Varbergs kommun har möjlighet att
yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800).
Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning
av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta
utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga
negativa följder för skolväsendet i kommunen.
Kommunens yttrande ska beskriva konsekvenserna av en etablering.
Konsekvensbeskrivningen ska visa på ekonomiska, organisatoriska och
pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start av den planerade
utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska gälla förhållanden på
lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och
kvalitetskonkurrens som strategiska inriktningar i kommunen.
Medborgarnas delaktighet och möjlighet att välja är viktigt för att säkra
bästa möjliga kvalitet. Det är viktigt att de kommunala och fristående
skolorna verkar på samma villkor.
Ansökan
Rosensparre gymnasieskola anger i sin ansökan att de planerar starta tre
program.
•

Ekonomiprogrammet, inriktning juridik och inriktning ekonomi

•

Restaurang och livsmedels programmet, inriktning kök och
servering

•

Hotell och turismprogrammet

Skolan planerar ha 20 elever per program och inriktning per årskurs. Totalt
uppges skolan ha sammanlagt 240 elever år 2019.
Justerandes sign
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Befolkningsprognos
Befolkningsprognos över Varberg kommuns 16-åringar de kommande 5
åren, 2015-2020.
Ålder 2015 2016 2017 2018 2019 2020
16

627

612

670

682

741

694

Tabell 2: Befolkningsprognos 16 åringar i Varberg 2015-2020,
Befolkningsprognos Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun
Som framgår i tabell 2 förväntas antalet 16 åringar i Varberg öka under
2017-2019 för att sedan sjunka igen år 2020. Totalt prognosticeras en
ökning med 67 elever från 2015 fram till år 2020.
Skolor som erbjuder programmen
Sammanställning av antalet kommunala och fristående skolor i Varbergs
kommun som läsåret 2015/2016 erbjuder de i ansökan sökta programmen
och inriktningarna.

Skola

Huvudman

Första Antal
val
platser
2015
HT
2014

Antal
elever
2014/2015
Åk Åk Åk
1
2
3

Peder Skrivares skola

Kommunal

Ekonomiprogrammet,
inriktning ekonomi

29

31

Ekonomiprogrammet,
inriktning juridik

89

64

57

19

30

Restaurang och livsmedels
programmet, inriktning kök
och servering

6

32

13

8

6

12

16

107

112

Drottning
gymnasieskola

Blankas Fristående

Hotell och turismprogrammet
TOTALT

Tabell 3: Gymnasieskolor i Varberg som erbjuder det aktuella programmet
Av tabell 3 framgår att det i Varberg går att läsa ekonomiprogrammet och
restaurang och livsmedelsprogramet på Peder Skrivares skola och Hotell
Justerandes sign
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och turismprogrammet på Drottning Blankas skola. Eleverna på Peder
Skrivares skola och ekonomiprogrammet väljer inriktning först i årskurs två.
Peder Skrivares skola
Läsåret 2015/2016
Tabellen nedan visar de program och inriktningar som erbjuds på Peder
Skrivares skola under läsåret 2015/2016.

Peder Skrivares gymnasieskola

Antal
sökande
1 val

Bygg- och anläggningsprogrammet ( BA )

40

Ekonomiprogrammet ( EK )

89

El- och energiprogrammet ( EE )

37

Estetiska programmet, Bild och formgivning ( ESBIL )

4

Estetiska programmet, Musik ( ESMUS )

19

Estetiska programmet, Teater ( ESTEA )

4

Fordons- och transportprogrammet ( FT )

26

Handels- och administrationsprogrammet ( HA )

27

Industritekniska programmet ( IN )

13

Naturvetenskapsprogrammet ( NA )

65

Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant, bild ( NABILVE )

3

Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant, musik ( NAMUSVE )

8

Naturvetenskapsprogrammet, Särskild variant, teater ( NATEAVE )

2

Restaurang- och livsmedelsprogrammet ( RL )

6

Samhällsvetenskapsprogrammet ( SA )

59

Teknikprogrammet ( TE )

59

VVS- och fastighetsprogrammet ( VF )

9

Vård- och omsorgsprogrammet ( VO )

16

Totalt

486

Figur 4: Programutbud Peder Skrivares
Gymnasieantagningen Halland, 2015-02-18

skola,

statistik

från

Peder Skrivares skola läsåret 2015/2016
Tabellen nedan visar de program och antal platser som erbjuds på Peder
Skrivares skola under läsåret 2015/2016.
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Program

Antal
elever
okt
2014

Antal
Antal
sökande platser
Första
HT 2015
val
2015

Bygg och anläggningsprogrammet

32

40

32

Ekonomiska programmet

50

89

64

El- och energiprogrammet

24

37

24

Estetiska programmet

30

27

32

Fordon- och transportprogrammet

31

26

24

och 24

27

32

Handelsadministrationsprogrammet
Industritekniska programmet

8

13

16

Naturvetenskapliga programmet

64

78

63

6

32

Restauranglivsmedelsprogrammet

och 15

Samhällsvetenskapsprogrammet

86

59

60

Teknikprogrammet

89

59

64

VVS- och fastighetsprogrammet

10

9

10

Vård och omsorgsprogrammet

13

16

32

Totalt

496

486

485

14

Figur 5: Program och antal platser på Peder Skrivares skola,
Gymnasieantagningen Halland, 2015-02-18
Samverkansavtal
Peder Skrivares skola har ett samverkasavtal med Region Halland.
Antagningsstatistik
Antagningsstatistiken kompletteras efter information om preliminär
antagning från Gymnasieantagningen Halland den 15 april 2015. Slutgiltigt
besked om antagning sker i slutet av juni 2015.
Ekonomi
Förutsättningarna för Peder Skrivares skola var inför 2014 ett minskat
elevantal och en större andel elever till fristående huvudmän och skolor i
annan kommun. Ovanstående elevminskningar innebar en budget som
krävde effektiviseringar för att hantera ett prognostiserat underskott.
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För att få budget i balans på gymnasieskolan arbetades ett åtgärdspaket fram
under 2013. Åtgärdspaketet innebar en översyn av gymnasieskolans
kostnader i förhållande till budget. Det innebär bland annat att vi har
minskat antalet erbjudna utbildningsplatser. Arbetet med åtgärdspaketet
fortgår även under 2015.
Förutsättningarna inför 2015 är ett fortsatt minskat elevantal till Peder
Skrivares skola, fristående skolor och interkommunala skolor. Även för
2015 prognosticeras ett underskott för Peder Skrivares skola.
Det fortsatt minskande elevantalet totalt på Peder Skrivares skola kommer
innebära att budgettilldelningen till den kommunala gymnasieskolan de
närmaste åren kommer att reduceras ytterligare. I budget 2015 minskar
budgettilldelningen till den kommunala gymnasieskolan med 5,5 mkr och
prognosen för 2016 är att budgettilldelningen minskar med ytterligare 1,9
mkr. För att möta detta behöver skolans dimensionering ytterligare minska
med motsvarande antal platser för att fördelningen ska räcka till respektive
elevs utbildningsplats.

Yttrande
I Varbergs kommun finns en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares
skola. Två av de program som den aktuella ansökan gäller,
ekonomiprogrammet och restaurang och livsmedelsprogrammet, erbjuds
idag på Peder Skrivares skola. Det tredje programmet, hotell och
turismprogrammet, finns på Drottning Blankas gymnasieskola i Varberg.
Våren 2015 finns det 606 elever som kommer att slutföra sin utbildning i
grundskolan i Varbergs kommun (Procapita 2015-02-18). Inför antagningen
hösten 2015 finns det totalt 990 utbildningsplatser. Dessa finns fördelade på
en kommunal gymnasieskola, 3 fristående gymnasieskolor samt en
gymnasieskola som drivs i Region Hallands regi (Gymnasieantagningen
Falkenberg 2015-02-18).
De senaste åren har antalet 16-åringar i Varberg minskat samtidigt som
antalet utbildningsplatser har ökat. Peder Skrivares skola minskade antalet
erbjudna program inför läsåret 2013/2014 som ett resultat av klasser som
inte fyllts. Beslut gällande ytterligare minskning av programutbud inför
läsåret 2014/2015 fattades av barn- och utbildningsnämnden i april 2014.
Även om antalet elever väntas öka något de närmaste fem åren är det
förvaltningens bedömning att en utökning av utbildningsplatser på
gymnasiet får såväl ekonomiska som organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser. Färre sökande i den egna verksamheten kan resultera i små
klasser vilket är kostnadsdrivande eller som en yttersta konsekvens,
nedläggning av program. Andra konsekvenser av en överetablering kan bli
ökade lokalkostnader för kommunen, så väl internt som interkommunalt.
Även säkerställandet av legitimerade lärare kan bli problematiskt om inte
hela tjänster kan erbjudas.
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Hotell och turismprogrammet fanns tidigare på Peder Skrivares skola men
lades ner inför läsåret 2014/2015. Programmet erbjuds nu endast på
Drottning Blankas gymnasieskola i Varberg.
Ekonomiprogrammets båda inriktningar fylldes precis efter den första
antagningsomgången. Förvaltningen bedömer dock att det finns en risk att
utbildningsplatserna inte fylls efter en andra ansökningsomgång då eleverna
fått ta ställning till erbjuden plats.
Restaurang och livsmedelsprogrammet på Peder Skrivares skola har sex
förstahandsansökningar och 32 planerade utbildningsplatser. Då det redan
nu är svårt att fylla platserna på Restaurang och livsmedelsprogrammet i
Varberg skulle ett utökat programutbud i Falkenberg medföra stora
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Peder Skrivares skola.
Med hänsyn till en fortsatt ansträngd ekonomi och ett elevantal som
underskrider antalet planerade utbildningsplatser är det förvaltningens
bedömning att det inte finns utrymme för ytterligare en aktör utan att det
påverkar Varbergs kommun och Peder Skrivares skola negativt.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0050

Remissyttrande ANDT-strategi och policy
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ställa sig bakom den framtagna ANDT-strategin samt policy för
Varbergs kommun.

-

ANDT- strategi och policy följs upp årligen av nämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) yrkar på följande tillägg:
”ANDT- strategi och policy följs upp årligen av nämnden”.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande och
finner det antaget.
Ärendet
ANDT-strategin är gemensam för samtliga verksamheter och bolag och
visar ett samlat agerande i det främjande och förebyggande arbetet med
ANDT-frågor. Strategin fastslår också kommunens prioriteringar med
ambitionen att arbeta förebyggande för en bättre folkhälsa, enligt Varbergs
kommuns ANDT-policy samt visar hur ANDT arbetet ska genomföras och
därefter följas upp.
Varbergs kommun har prioriterat tre övergripande mål för ANDT-arbetet:
1. Varbergs kommun ska vara fritt från narkotika och dopningspreparat och
med en minskad tobaks- och alkoholkonsumtion
2. Alla barn och ungdomar i Varberg ska ha en trygg uppväxt i miljöer fria
från narkotika och dopning samt negativa konsekvenser av alkohol och
tobak.
3. Riskbruk och skadeverkningar, på grund av eget eller andras bruk av
alkohol, narkotika, dopningspreparat eller tobak, ska minska.
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För att uppnå målen i kommunens ANDT-policy samverkar samtliga
nämnder, bolag och andra aktörer inom Varbergs kommun utifrån sitt
ansvarsområde. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med samarbete över
gränserna, såväl inom den kommunala verksamheten som med andra aktörer
såsom Region Halland, Länsstyrelsen, Polisen, näringsliv och idéburna
organisationer.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningens ställer sig bakom den framtagna
strategin och policyn.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 33

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30

19

Dnr BUN 2014/0442

Informationsärende - Kulturplan för barn och unga 20142018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

förvaltingen får i uppdrag att ha en dialog med Kultur- och
fritidsförvaltningen hur marketing och distribution ska se ut.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att förvaltingen får i uppdrag att ha en dialog
med Kultur- och fritidsförvaltningen hur marketing och distribution ska se
ut.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner det antaget.
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.
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
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synpunkter, bland annat till Region Halland och de kulturbesöksmål som
finns i kommunen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 34.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om svar på Gerhard Erikssons fråga (V)
angående blankett på kommunens webbplats, BUN 150223 § 26. Blanketten
Val av Skola har justerats sedan fel upptäckts. Korrekta blanketter finns
publicerade på varberg.se.
Förvaltningschef informerar om efterfrågad utredning angående
lokalkostnader fristående förskoleverksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2013/0372

Förstudierapport och beräknad investering för nybyggnad av
Vidhöge förskola och ombyggnad av Vidhögeskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna genomförd förstudie för objekt 32334; utbyggnad av
Vidhöge förskola med fyra alternativt 6 avdelningar samt
lokaloptimering av Vidhögeskolan på fastigheten Veddige 33:6

-

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna förstudiens beräknade investering på 48 500 tkr för
nybyggnad av sex avdelningar för Vidhöge förskola

-

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna förstudiens beräknade investering på 37 045 tkr för
lokaloptimering genom ombyggnad av Vidhögeskolan

-

föreslå kommunstyrelsen att i den fortsatta studien av förskolans
placering utreds, förutom tomten med nuvarande 1avdelningsförskola och Ungdomsgård, dessutom tomten intill
befintlig idrottshall för placering av förskola

-

föreslå kommunstyrelsen att samordna invändigt underhåll, som t ex
målning, i samband med lokaloptimering av Vidhögeskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) anför följande:
”När förstudien för Vidhöge förskola muntligt presenterades under
föredragningen på nämndens sammanträde den 23/3 framkom att slutligt
förslag för placering på tomten inte finns. Diskussion pågår fortfarande
kring vilken av de 2 äldre byggnaderna på tomten som ska rivas.
Förstudien måste godkännas och begäran om investeringsmedel måste
beslutas i barn-och utbildningsnämnden för att inte riskera försening. Den
fortsatta studien sker enbart under Kommunstyrelsen.
Jag yrkar på följande tillägg:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
-

Justerandes sign
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Micael Åkesson (M) yrkar på följande tillägg:
”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
-

samordna invändigt underhåll, som t ex målning, i samband med
lokaloptimering av Vidhögeskolan.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlssons (C)
tilläggsförslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsförslag och finner det
antaget.

Ärendet
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-11-04, Dnr BUN 2013/0372,
att
föreslå
åt
kommunstyrelsen
om
att
uppdra
åt
samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie för utbyggnad av
Vidhöge förskola. I åtgärdsval för Vidhöge förskola och skola, objekt
32334, Dnr BUN 2014/0429 beslutade barn- och utbildningsnämnden 201409-01 om att genomföra en förstudie för utbyggnad av Vidhöge förskola
med 4 alt. 6 avdelningar. Vidare beslutades att genomföra en förstudie för
lokaloptimering av Vidhögeskolans lokaler samt trafiksäkerhetshöjande
åtgärder.
Aktuell lokalsituation och samband
För närvarande bedrivs tillfälligt förskoleverksamhet; motsvarande två
större avdelningar i del av Vidhögeskolans lokaler (Hus D). Den befintliga
avdelningen på Vidhöge förskola bedriver verksamhet i en separat mindre
byggnad, lokaler som inte är helt ändamålsenliga. Lokalerna har dålig
överblick, trånga personalutrymmen och innehåller endast ett mindre
serveringskök. Byggnaden har tekniskt högre standard än t.ex. fritidsgården
som också ligger inom samma yta som tänkbar för den planerade
byggnationen. I förstudien rekommenderas rivning av den befintliga
förskolan för att ge plats åt den planerade förskolan, enligt reviderat koncept
för förskolan i Trönninge. Utemiljön runt befintlig förskola och skola har
brister och behöver anpassas för verksamheternas olika åldersgrupper. I
uppdraget ingår också se över trafiksäkerheten tillsammans med hamn och
gatuförvaltningen.
Justerandes sign
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Nybyggnad förskola
Prognoser för platsbehov i förskola (2014) pekar på ökande behov av platser
motsvarande ca 50 platser utöver de förskoleplatser som finns i Veddige
idag. I förstudien finns kalkyler framtagna för byggnation av fyra,
alternativt sex avdelningar intill skolan. I alternativet för 4 avd. med en
investering på totalt 34 mkr (schablon) fattas fortfarande ca 30 platser då de
nuvarande 3 avd. flyttat in. I alternativet för 6 avd. med en investering på
totalt 48 500 tkr klaras det prognosticerade behovet. Den prelimenära
lokalhyreskostnaden beräknas bli 3 379 tkr/år. Den nya förskolan beräknas
stå klar våren 2017.
Ombyggnad skola
Vidhögeskolan består idag av flera byggnader som inrymmer lokaler för åk
F-9 med total kapacitet för ca 600 elever. En förutsättning för
lokaloptimeringen av skolan ska kunna genomföras enligt förstudien är att
förskolan flyttar ut ur Hus D och överlämnar lokalerna till skolan. Genom
mindre ombyggnader av huvudbyggnaden skapas ökad ventilationskapacitet
och brandsäkerhet, ny tillgänglighetsanpassad musiksal i aulan, fler
grupprum och arbetsrum samt fler toaletter. På så sätt optimeras lokalerna
och får en total kapacitet för uppemot 700 elever och beräknas då kunna ta
emot framtida prognosticerat elevantal.
I förstudien presenteras en kalkyl för ombyggnaden med en total summa på
37 645 tkr. I kalkylen ingår utöver ombyggnadsåtgärder, ny ventilation även
i kök och matsal samt för utrymmen som omfattas av ombyggnaden. Vidare
ingår solcellsanläggning, byte av dörrar med ljudproblem samt ett kök för
specialkost. Serviceförvaltningens (Kost och städ) andel av investeringen
beräknas till 1 915 tkr. Projektet inkluderar energibesparande åtgärder till
ca 1 160 tkr.
Förändring av lokalhyran för barn- och utbildningsförvaltningen genom
investeringen beräknas ge en hyresökning med 2 459 tkr/år.
Skolans ombyggnad sker genom etappvis färdigställande och med byggstart
tidigast 2016. Beräknad slutlig inflyttning till höstterminen 2018. Byggtid
kan kortas beroende på entreprenadform.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att investeringen leder till effektiv och
ändamålsenlig lokalförsörjning och är helt i linje med barn- och
utbildningsförvaltningens strategi och målsättning för lokalförsörjningssätt
utifrån Vision 2025, enligt Lokalförsörjningsplan 2015 – 2019, fastställd av
barn- och utbildningsnämnden 15 december 2014, § 166. Till grund för
utformningen ligger också Funktionsprogram för lokaler för förskola –
omställningsbara mot skola som tagits fram av barn- och
utbildningsförvaltningen för att gälla i samband med nybyggnation.
Kostnader för flytt, ev. evakuering i paviljong och inventarier ingår inte i
fastighetsinvesteringen. Dessa kostnader beräknas och behandlas separat i
förvaltningens drifts- respektive investeringsbudget.
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 35.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 23 mars 2015, § 28.

__________________________

Protokollsutdrag
Mia Svedjeblad, samhällsutvecklingskontoret
Helen Treslow och Magnus Aronsson, projektledare VFAB
Anders Ljungblom, serviceförvaltningen
Agneta Svenberg, chef för förskola
Joachim Wadström, grundskolechef
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Dnr BUN 2014/0815

Förstudierapport och beräknad investering för ny förskola i
Breared på fastigheten Klapperstenen 3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna genomförd förstudierapport för ny förskola i Breared på
fastigheten Klapperstenen 3

-

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna förstudiens beräknade investering på 57 500 tkr för
uppförandet av en ny förskola för åtta avdelningar, enligt tidigare
projekterat koncept, på fastigheten Klapperstenen 3 i Breared.

Reservation
Jeanette Qvist, Peter Stoltz, Jenny Bolgert, Per Olsson och Karl-Erik
Bengtsson (samtliga S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jeanette
Qvists (S) yrkande.
Monika Kunkel Qvist (SD) reserverar sig mot beslutet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) anför följande:
S-gruppen godkänner bägge att-satserna men yrkar på följande tillägg:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

organisera förskolan utifrån ett genomsnitt på 12 barn per hemvist
för barn mellan 1-3 år och 15 barn per hemvist för barn mellan 3-6
år, på 3 heltider.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) tilläggsförslag till och
finner det avslaget.

Justerandes sign
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Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
ordning:
Ja-röst för avslag till Jeanette Qvists (S) tilläggsförslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) tilläggsförslag.
Med 6 ja-röster och 6 nej-röster och en ledamot som avstår att rösta beslutar
barn- och utbildningsnämnden att avslå Jeanette Qvists (S) tilläggsförslag.
Ordförandes röst är utslagsröst och avgör således i denna omröstning.

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Nevrie B Suleyman (M)

X

Margit Kastberg (M)

X

Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

Madeleine Holgersson (MP)

X

Marianne Nord Lygndorf (FP)

X

Nej

Roger Kardemark (KD)

Avstår
från
att
rösta

X

Jeanette Qvist (S)

X

Peter Stoltz (S)

X

Jenny Bolgert (S)

X

Per Olsson (S)

X

Karl-Erik Bengtsson (S)

X

Monica Kunckel Qvist (SD)

X

Micael Åkesson (M), ordf.

X

Summa

6

6

1

Ärendet
Bakgrund
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-01-19, Dnr BUN 2014/0815
att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie
med inriktning på att uppföra en åtta avdelnings förskola enligt det tidigare
projekterade konceptet för förskolan i Trönninge. Förvaltningen beskrev i
övervägandet att förstudien skulle innefatta investeringsvolym, tidsplan,
tidigare projekterade ritningar och situationsplan med inritad byggnad och
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att den behövde vara klar i tid för att ligga till grund för beslut om
investeringsbudget 2016 och investeringsplan 2017 - 2020.
Föreslagen investering för ett ökat antal avdelningar innebär att fastighetens
totala byggrätt nyttjas effektivt, att det förväntade behovet av förskoleplatser
i centrum tillgodoses samtidigt som avveckling av paviljonger för förskolan
Boken möjliggörs. Genom att förskolan byggs enligt projekterat koncept för
förskolan i Trönninge skapas flexibilitet mot skola för åk F – 3, vilket är helt
i linje med barn- och utbildningsnämndens strategi för lokalförsörjning
utifrån Vision 2025.
Den framtida hyran för fastigheten beräknas totalt bli 3 917 tkr med möjlig
kapacitet för 160 platser. Idag betalar barn- och utbildningsförvaltningen
968 tkr i hyra för 4 avd. i paviljong (Bokens förskola) med kapacitet för 63
platser.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att investeringen leder till effektiv och
ändamålsenlig lokalförsörjning och är i linje med barn- och
utbildningsförvaltningens strategi och målsättning för lokalförsörjningssätt
utifrån Vision 2025, enligt Lokalförsörjningsplan 2015 – 2019, fastställd av
barn- och utbildningsnämnden 15 december 2014 § 166.
Kostnader för flytt, avetablering av paviljong och inventarier ingår inte i
fastighetsinvesteringen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 36.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 23 mars 2015, § 28.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Mia Svedjeblad, samhällsutvecklingskontoret
Marie Hederström, serviceförvaltningen
Agneta Svenberg, chef för förskolan
Pia Ringborg, förskolechef
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Dnr BUN 2015/0154

Investeringsbudget 2016
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om
barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2016 enligt
bilaga Investeringsbudget 2016-2020.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Den demografiska förändringen ställer krav på verksamheten, att lokaler
och nya byggnationer kan levereras i tid och att framtidsbereda med
investeringar som håller över tid. Lokaler ska skapa förutsättningar för en
god lek-, studie- och arbetsmiljö och för att förbättra resultat. Lokalernas
storlek ska stödja förutsättningarna att skollagens krav uppfylls och att
rättsäkerhet och likvärdighet uppnås.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 39.
Barn- och utbildningsnämnden behandlade ärendet den 23 mars 2015, § 28.
_____________________________

Bilagor
BUN Investeringsbudget 2016-2020
BUN Investeringssammanställning 2016

Protokollsutdrag
Ekonomikontoret
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Dnr BUN 2015/0039

Namnförslag till ny förskola och ny skola i Trönninge
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
-

godkänna att den nya skolan som uppförs i Trönninge får namnet
Trönninge skola.

-

godkänna att den nya förskolan som uppförs i Trönninge på
fastigheten Göingegården 1:13 får namnet Trönningebjärsvägens
förskola.

-

godkänna att namnet på nuvarande Trönninge förskola ändras till
Mossvägens förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Margit Kastberg (M) yrkar att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag, första att-sats och alternativ b.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Margit Kastbergs (M) yrkande och finner
det antaget.
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att den nya skolan som planeras
och uppförs i Trönninge får namnet Trönninge skola. Skolan beräknas stå
klar och färdig att tas i bruk höstterminen 2017.
Vidare föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att den nya förskolan
(åtta avdelningar) som planeras och uppförs i Trönninge på fastigheten
Göingegården 1:13 får namnet Trönninge förskola alternativt;
Trönningebjärsvägens förskola. Förskolan beräknas stå klar och färdig att
tas i bruk i början av 2016.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i ärendet att nuvarande
Trönninge förskola (enavdelnings) byter namn till Mossvägens förskola.
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Yttrande
Förvaltningens bedömning är att namn på förskolor och skolor bör ha
anknytning till platsen, genom antingen områdesnamn, fastighetsbeteckning
eller gatuadress. Detta för att underlätta för innevånare att hitta dit. Valet av
skolans namn är enkelt då det redan används i planeringssammanhang och
upplevs som inarbetat. Detsamma har skett i planeringen för förskolan men
med det problemet att det redan finns en förskola med det namnet. Valen
har då stått mellan att använda fastighetsbeteckningen Göingegården, vilket
är missvisande geografiskt eller den intilliggande Pilgatans namn eller
Trönningebjärsvägen som är förskolans gatuadress. Det första är lätt att
förväxla med Pilgläntans förskola och det andra lite för långt och svårt att
uttala för barnen. På grund av dessa skäl föreslår förvaltningen att
nuvarande Trönninge förskola (fastigheten Trönninge 3:21) på Mossvägen 1
byter namn till Mossvägens förskola och att den nya förskolan får namnet
Trönninge förskola.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 40.
_________________________________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 39

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30

32

Dnr BUN 2015/0143

Uppsägning av paviljonger på Ankarskolan, fastigheten
Tvååkers-Ås 2:93
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

säga upp hyresavtalet med serviceförvaltningen gällande resterande
paviljonger på Ankarskolan, fastigheten Tvååkers-Ås 2:93

-

uppdra åt serviceförvaltningen att planera avetablering
paviljongerna och återkomma med en kostnad för åtgärderna.

av

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I takt med att de nya lokalerna för Ankarskolan färdigställs och blir klara för
inflyttning minskar behovet av kompletterande lokaler i paviljonger för
verksamheten. Verksamheten beräknas börja flytta in den nybyggda skolan i
omgångar från vecka 8 och därefter fram till vecka 32 2015, och till den
ombyggda delen av skolan under vecka 32. Därefter upphör behovet att
nyttja paviljongerna för Ankarskolans del.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att behovet av paviljongerna
upphört för Ankarskolans del men kan komma till användning på annan
plats i samband med evakuering. I avvaktan på utredning om framtida
behov av paviljongerna och ev. framtida placering kan dessa för
verksamhetens del stå kvar.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 41.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Ronny Hellman, serviceförvaltningen
Sven-Göran Dahlberg, serviceförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 40

Yttrande över
Gödestadsvägen

33

Dnr BUN 2015/0101

samrådshandlingar

Brunnsberg

vid

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
Det är angeläget att i planarbetet beakta infrastrukturen i området så
att den kommer att omfatta säkra gator, gång- och cykelvägar och
övergångar för de elever som ska ta sig till och från skola och
aktiviteter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planområdet är beläget i anslutning till Brunnsberg, ca 1 km nordost från
Varbergs centrum. och sträcker sig längs Gödestadsvägen. Planområdet
består i nuläget av grönyta och avgränsas i sydöst av Gödestadsvägen, i
väster av bostadsområdet Brunnsberg och norr om planområdet ligger
rekreationsområdet Brunnsbergsskogen.
Planförslaget medger bostadsbebyggelse, flerbostadshus, med ca 180
lägenheter, parkeringshus samt en förskola med 6-8 avdelningar.
Yttrande
Det är viktigt att övergångar för gående och cyklande elever och blir säkra.
Anvisad skola för området är Hagaskolan, vilket innebär att elever måste
kunna korsa Västkustvägen på ett säkert sätt. Idag saknar både
cirkulationsplatserna på Västkustvägen vid Brunnsberg och den belägen vid
Hagaskolan säkra övergångar för gående och cyklister. Detta kan komma att
medföra en större belastning av biltrafik vid skolan, då många föräldrar
väljer att skjutsa sina barn då skolvägen inte upplevs säker.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 42.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Stadsbyggnadskontor, Jenny Jakobsson
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Dnr

Information - Utvecklingsarbete,
funktionsprogram förskola

lokalförsörjning

och

Utredare presenterar Lokalförsörjningsplan 2015-2019 som beslutades av
barn- och utbildningsnämnden under förra mandatperioden den 15
december 2014, § 166.
Utredare informerar om Funktionsprogram förskola.
Förskolechef informerar om organisation av verksamheten för ny förskola i
Trönninge. Skisser för ny förskola samt tankar och planering inför
inflyttning presenteras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information – Återkoppling efter nämndens utvecklingsdag
Förvaltningschef och ledamöter resumerar utvecklingsdagen den 27 mars.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0011

Val av representant till Varbergs kommuns miljöpris 20152018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att
-

utse Roger Kardemark (KD) till juryn för Varbergs kommuns
miljöpris 2015-2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att nämnden utser Roger Kardemark (KD) till
juryn för Varbergs kommuns miljöpris 2015-2018.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner det antaget.
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska utse 1 representant till juryn för
Varbergs kommuns miljöpris för mandatperioden 2015-2018.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 mars 2015, § 43.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Furubergsskolan BUN 2015/0146-3
Anmälan om kränkande behandling Furubergsskolan BUN 2015/0146-2
Anmälan om kränkande behandling Deromeskolan BUN 2015/0160
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2015/0179-2
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2015/0179-1
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2015/0020-3
Anmälan om kränkande behandling Kung Karl skola BUN 2015/0145-5
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-7
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-6
Anmälan om kränkande behandling Lindbergs skola BUN 2015/0086-5
Anmälan om kränkande behandling Håstensskola BUN 2015/0168-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-5
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2015/0023-7
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-6
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2015/0161-1
Anmälan om kränkande behandling Derome skola BUN 2015/0160-1
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2015/0023-6
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2015/0023-5
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-5
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-4
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-3
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Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-2
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2015/0151-1
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-7
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2015/0020-2
Anmälan om kränkande behandling Kung Karl skola BUN 2015/0145-1
Anmälan om kränkande behandling Kung Karl skola BUN 2015/0145-2
Anmälan om kränkande behandling Kung Karl skola BUN 2015/0145-3
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-6
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-5
Anmälan om kränkande behandling Furubergsskolan BUN 2015/0146-1
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-4
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-3
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-4
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-3
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 45

Sammanträdesprotokoll
2015-03-30

39

Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2015/0007-13--16 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2015/0007-19--24 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0028-7 Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Ewa Berglund
Delegeringsbeslut BUN 2014/0650-4 Beslut om tilläggsbelopp för barn på
Ugglans förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0656-4 Beslut om tilläggsbelopp för barn på
Derome förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-8 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet, Rolfstorp skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0037-64 Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Håstensskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-8 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Vidhögeskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-15 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Hagaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-13 Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Lindbergsskolan, Håkan Olsson
Avslagsbeslut gällande placering vid skolenhet, Furubergsskolan, BUN
2014/0826-2, Monica Nilsson
Avslagsbeslut gällande placering vid skolenhet, Påskbergsskolan, BUN
2014/0835, Elisabeth Thelne
Val av kommunal skola, BUN 2014/0801, Lindbergs skola, Monica Nilsson
Val av kommunal skola, BUN 2014/0778, Lindbergs skola, Monica Nilsson
Val av kommunal skola, BUN 2015/0108-1, Haga skolan, Richard
Wahlfridsson
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Val av kommunal skola, BUN 2014/0828, Haga skolan, Richard
Wahlfridsson
Yttrande och beslut, Mottagande av sökande till nationellt program, BUN
2015/0007-18
Yttrande och beslut, Mottagande av sökande till nationellt program, BUN
2015/0017-17
Protokoll Samverkan
150211

Meddelanden
Möte med lokala styrelserna för Sibbarps skola och förskola, 2014-11-26
Protokoll för lokala styrelserna för Sibbarps skola och Sibbarps förskola,
2015-01-19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Information – Vad innebär partnering?
Projektchef Varbergs Fastighets AB informerar om partnering.
Ledamöterna ställer frågor och diskuterar detta.
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Övriga frågor
Fråga angående Föreningen föräldrar emellan
Roger Kadermark (KD) ställer en fråga angående Föreningen föräldrar
emellan.
Förvaltningschef svarar.

Fråga angående prognosunderlag elever för Himledalen
Mattias Svensson (S) ställer en fråga angående prognosunderlag elever för
Himledalen.
Förvaltningen återkommer i frågan.

Fråga angående Skogsbackens förskola
Mattias Svensson (S) ställer en fråga angående Skogsbackens förskola.
Förvaltningen återkommer i frågan.

Fråga angående Funktionsprogram förskola
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående Funktionsprogram förskola.
Frågan kommer att tas upp på arbetsutskottet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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