Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

1-60

Plats och tid

Fävren, kl. 8.30–17.00, ajournering kl. 11.50-13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Hanna Netterberg (M)
Nevrie B Suleyman (M) §§ 26-39
Margit Kastberg (M), kl. 11.10, §§ 40-58
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Madeleine Bagge (MP)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S)
Peter Stoltz (S)
Jenny Bolgert (S)
Per Olsson (S)
Karl-Erik Bengtsson (S)
Monica Kunckel Qvist (SD), t.o.m. kl. 16.30, ej delar av § 57

Ersättare –
inte tjänstgörande

Håkan Olsson (M), t.om. kl. 12.00
Gerhard Eriksson (V)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Helge Scharf Wramling, sekreterare
Petra Svensson, personalrepresentant
Ulrika Nittfors, personalrepresentant, fr.o.m. kl. 13.00
Inger Antonsson, personalrepresentant, fr.o.m. kl. 13.00

Utses att justera

Peter Stoltz (S)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2016-03-22

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Peter Stoltz

Paragraf
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

21 mars 2016

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-22

Datum då anslaget tas ned

2016-04-13

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0791

Förändrad driftsform fristående pedagogisk
omsorg Ek o Lek Barnomsorg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna att Ek o Lek Barnomsorg AB, i aktiebolagsform, har rätt
till bidrag att bedriva fristående pedagogisk omsorg för förskolebarn
i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ek o Lek Barnomsorg, ekonomisk förening, har sedan december 2014, Dnr
BUN 2013/0612, rätt till bidrag enligt skollagen 25 kap 10 § för att bedriva
fristående pedagogisk omsorg för förskolebarn i Varbergs kommun. Ek o
Lek Barnomsorg är huvudman och har i sin verksamhet i Varbergs
kommun idag 4 dagbarnvårdare som bedriver fristående pedagogisk
omsorg i sina bostäder.
Ek o Lek Barnomsorg avser att ändra driftsform från ekonomisk förening
till aktiebolag. Det nya namnet är Ek o Lek Barnomsorg AB. Förändringen
innebär även nytt organisationsnummer 556861-0348. Ekonomiska medel
går över i den nya bolagsformen. Verksamhetens innehåll liksom
huvudmannaskap berörs inte av förändringen utan fortsätter som tidigare
men nu i aktiebolag.
I den nya styrelsen ingår: Charlotte Engström och Victoria Hegårdh.
Samtliga i styrelsen har inkommit till barn- och utbildningsnämnden med
godkända registerutdrag.
Ek o Lek Barnomsorg AB önskar att förändringen ska träda i kraft snarast,
dock senast 25 april 2016. Ändringen kan ske så snart förändringen
beslutats i barn- och utbildningsnämnden och protokoll är justerat.
Registreringsbevis från Bolagsverket bifogas.

Yttrande
Förvaltningen ser inga hinder för fortsatt rätt till bidrag i den nya
driftsformen. Godkända utdrag från belastningsregistret för samtliga i
styrelsen har inkommit till barn- och utbildningsnämnden. Det innebär att
förvaltningen ställer sig bakom begäran om ändrad driftsform från
ekonomisk förening till att bedriva fristående pedagogisk omsorg i
aktiebolagsform vid namn Ek o Lek Barnomsorg AB.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 29.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Protokollsutdrag
Ek o Lek Barnomsorg AB
Agneta Svenberg
Christina Svensson
Eva Larsson
Margareta Börjesson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0776

Tillsyn fristående Fastarps förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Fastarps förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta
de beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tillsyn har genomförts på Fastarps förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd
är beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Fastarps förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0780

Tillsyn fristående Kullerbyttans förskola
2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Kullerbyttans förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta
de beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
Justerandes signatur
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behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Kullerbyttans förskola och det har vid tillsynen
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav
inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd
är beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kullerbyttans förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0782

Tillsyn fristående Påskbergets förskola
2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Påskbergets förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta
de beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
Justerandes signatur
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behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Påskbergets förskola och det har vid tillsynen
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav
inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd
är beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 32.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Påskbergets förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 30
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Dnr BUN 2015/0542

Tillsyn fristående Varbergs Montessoriskola
förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Varbergs Montessoriskola förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta
de beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren.
Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det
systematiska kvalitetsarbetet samt modersmålsarbetet i förskolan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

12

Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Varbergs Montessoriskola förskola och det har
vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller
författningarnas krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd
är beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Yttrande

Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 33.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Varbergs Montessoriskola förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 31
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Dnr BUN 2015/0781

Tillsyn fristående Pilgläntans förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Pilgläntans förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta
de beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Justerandes signatur
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Tillsyn har genomförts på Pilgläntans förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd
är beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 34.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Pilgläntans förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0304

Internkontroll 2015 - Uppföljning av
registerkontroll anställda i övriga förvaltningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning uppföljning av registerkontroll anställda i
övriga förvaltningar enligt internkontrollplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan ska förvaltningen
kontrollera hur följsamheten är gällande rutiner om registerkontroll i
övriga förvaltningar som sköter stödfunktioner till barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhet.
I detta fall rör det sig om serviceförvaltningens anställda inom städ, kost
och fastighetsservice som utför tjänster inom verksamhetsområdet och
därmed omfattas av lagen om registerkontroll.
Serviceförvaltningen har till barn- och utbildningsförvaltningen redovisat
hur de försäkrat sig om att registerkontroll sker på det sätt som står i
avtalet i enlighet med gällande lagstiftning.
Barn- och utbildningsförvaltningen känner sig nöjda med redovisningen
men föreslår en fortsatt årlig redovisning av kontrollerna från
serviceförvaltningen.

Yttrande
Vid den internkontroll som genomfördes fanns brister i rutiner. Dock kan
man inte utesluta att registerkontroll skett utan att detta registrerats enligt
gällande rutin. Serviceförvaltningen har under hösten förtydligat sina
rutiner i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 37.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2015/0304

Internkontroll 2015 - Uppföljning av
Registerkontroll anställda i externa företag som
sköter stödfunktioner
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av registerkontroll anställda i externa företag
enligt internkontrollplan 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan ska förvaltningen
kontrollera hur följsamheten är gällande rutiner om registerkontroll i
företag som genom avtal sköter stödfunktioner till barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhet.
I detta fall rör det sig om företag som via avtal med Hallandstrafiken kör
skolskjutstrafik på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden har inte i nuvarande avtal skrivit in rätten till egen
insyn utan kontrollen genomförs av Hallandstrafiken.
Hallandstrafiken har till barn- och utbildningsförvaltningen redovisat hur
de försäkrat sig om att registerkontroll sker på det sätt som står i avtalet i
enlighet med gällande lagstiftning.
Barn- och utbildningsförvaltningen känner sig nöjda med redovisningen
men föreslår en fortsatt årlig redovisning av kontrollerna från
Hallandstrafiken.

Yttrande
Vid den internkontroll som utfördes kunde barn- och
utbildningsförvaltningen enbart identifiera skolskjutsarna som var berörda.
Övriga externa leverantörer av tjänster såsom olika hantverkare anlitas via
avtal med serviceförvaltningen och deras registerrutiner.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 38.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/0304

Internkontroll 2015 - Uppföljning av krisplan och
fastställande av uppdaterad Krisplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning av Internkontroll krisplan.
2. fastställa uppdaterad Krisplan för barn- och utbildningsnämnden
enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i sin Internkontrollplan för 2015 begärt
att barn- och utbildningsförvaltningen ska kontrollera nuvarande plans
förankring.
Kontrollen har genomförts med stickprov i samband med övningen Gripen
och det har konstaterats att planen är förankrad i verksamheten. Även de
lokala krisplanerna är kända av förvaltningens medarbetare. I samband
med internkontrollen tydliggjordes att vissa avsnitt behövde förtydligas och
även hänsyn tas till aktuella händelser och nya erfarenheter vilket ledde till
att nuvarande krisplan som antogs 2013 behövde arbetas om och
uppdateras.

Yttrande
Arbetet med utformandet av förvaltningens nya krisplan har skett i
samarbete med skolhälsovården, Varbergs kommuns säkerhetssamordnare,
förvaltningens risk- och sårbarhetsutredare samt närpolisen i Varberg.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 39.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/0304

Uppföljning av intern kontroll 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning
ärendebeskrivning.

av

intern

kontroll

2015

enligt

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har enligt kommunens riktlinjer att
rapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars om uppföljning av den
interna kontrollen för 2015. Uppföljningen har genomförts genom
intervjuer med ansvarig chef inom respektive område avseende
rapporteringen till ledningsgrupp. Vidare gjordes en genomgång av
nämndens protokoll som visade att nämnden fått, respektive kommer att få,
den rapportering som ska genomföras enligt internkontrollplan 2015;
nämnden har godkänt samtliga rapporterade kontroller utan
anmärkningar.
Uppföljningen av den interna kontrollplanen 2015 har tydliggjort att
kontroll genomförts av de områden med högst risk- och väsentlighetsnivå;
dessa är arbetsmiljöplan och uppdaterade rutiner och riktlinjer för den
sociala arbetsmiljön, registerkontroll av anställda i övriga förvaltningar och
registerkontroll av anställda i företag som genom avtal sköter
stödfunktioner till verksamheterna. Arbetsmiljöplanen innehållande
uppdaterade rutiner och riktlinjer gällande den sociala arbetsmiljön
rapporterades till nämnd januari 2016. Registerkontroll av anställda i
övriga förvaltningar och registerkontroll av anställda i företag som genom
avtal sköter stödfunktioner till verksamheterna är under bearbetning och
kommer behandlas i nämnd mars 2016.
För de kontroller som avser områden med lägre risk- och väsentlighetsnivå
har kontroller genomförts inom samtliga huvudområden. Det innefattar
kontroller av inköpsrutiner, hantering av leverantörsfakturor och
bokföringsorder, kundfakturering, hantering av kontanta medel, ekonomisk
uppföljning, verksamhetssystem och förvaltningsspecifika system,
verksamhetskontroller och övriga kontroller.
Ett utvecklingsområde uppmärksammades vid kontrollen av
verksamhetssystem och förvaltningsspecifika system avseende
nyregistreringar och schemaändringar i förskolan. Kontrollen visade på
varierande resultat och området kommer finnas med i interkontrollplan
2016.
En uppdaterad krisplan kommer rapporteras till nämnd mars 2016.
Kontroll att åtgärdsprogram upprättas och följs upp och kontroll av
efterlevnad av plan mot kränkande behandling och diskriminering kommer
rapporteras till nämnd augusti 2016.
Justerandes signatur
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Yttrande
Förvaltningens bedömning är att den interna kontrollen för 2015 har
fungerat bra. Dokumentationen och tydligheten kring interna kontrollers
avrapportering till ledningsgrupp skulle kunna förbättras. Detta kommer
att ske under 2016 i en egenkontrollplan.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 35.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Datum
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Dnr BUN 2016/0149

Internkontrollplan 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att anta bifogad Internkontrollplan för 2016.
_________________________________________

Beskrivning av ärendet

Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den
interna kontrollen. Planen överlämnas till kommunstyrelsen senast under
samma månad.
Respektive nämnd ska senast den 31 mars påföljande år rapportera
resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapporten ska vara en
sammanfattning av de kontroller som utförts under året och särskilt belysa
brister som framkommit samt åtgärdsförslag för desamma. Rapportering
ska samtidigt ske till kommunens revisorer
Processer som behöver utvecklas är kontroll av att inköp sker från de
leverantörer som kommunen tecknat ramavtal med, registerkontroll av
anställda i övriga förvaltningar samt anställda av företag som sköter
stödfunktioner till verksamheten. Övriga områden i internkontrollplanen
rapporteras till barn- och utbildningsnämnden respektive ledningsgrupp.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar bifogade plan för intern kontroll
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet år 2016.
Planen för intern kontroll har arbetats fram utifrån Riktlinjer och
tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun antagna av
Kommunfullmäktige 2013-06-18.
I internkontrollplanen som skickas till KS redovisas även samtliga
kontroller som genomförs 2016 i barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 36.

__________________________________

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0120

Yttrande över detaljplan för Träslöv S:9 m.fl.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på
detaljplanen för Apelvikens strand. Planen upprättas med normalt
förfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) 1987:10 regler.
Tidplanen för planprocessen:

Samråd 1 kvartalet 2016
Granskning 2 kvartalet 2016
Antagande 3 kvartalet 2017

Yttrande
Förvaltningen ser positivt på en upprustning och utveckling av Apelvikens
strand.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 40.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Erik Fälth

Justerandes signatur
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Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 38

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

22

Dnr BUN 2016/0122

Yttrande över Samrådshandling och detaljplan
för Alunskiffern 1 och del av Getakärr 6:44
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Planområdet ligger vid Breared centrum ca 3 km sydost om Varbergs
stadskärna, och uppgår till ca 28230 m2. Fastigheten Alunskiffern 1 ligger
vid Västkustvägen och Brearedsvägen. Fastigheten ägs av Varbergs
kommun och uppgår till ca 4500 m2 i dagsläget. För att möjlig- göra
planförslaget ska fastigheten Alunskiffern 1 utökas till 11485 m2 genom
tillägg från Getakärr 6:44.
Förslaget är i linje med översiktsplanen då det innebär en förtätning i ett
område med god tillgång till befintlig service och handel. I den fördjupade
översiktsplanen för stadsområdet anges att tät bebyggelse bör eftersträvas i
Breared.
Planen upprättas med normalt förfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen.
Tidplan
Detaljplanen förväntas kunna färdigställas och antas under tredje kvartalet
2016
Byggstart är beräknad till januari 2017.

Yttrande
Skolupptagningsområde för planområdet är Mariedalsskolan och
Almerskola.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kommer att påverka barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Enligt prognos, fastställd av Kommunstyrelsen 2015, som innefattar denna
utbyggnadsplan, finns kapacitet inom grundskolan för att täcka
inflyttningen av elever i de nya bostäderna. Med en förändrad prognos finns
en risk att platserna inte räcker till.
Förskoleplatser beräknas kunna tillgodoses inom Varbergs centrum. Bland
annat genom nybyggnad av Österängens förskola, samt planerad
nybyggnad av Breareds förskola.
Justerandes signatur
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 41.

________________________________

Protokollsutdrag
Stadsbyggnadskontoret, Ivana Markovic

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Information - Förstudie Applagården
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna informationen.
_____________________________

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar att nämnden fattar beslut att
”godkänna informationen.”

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlsson (C) förslag och
finner det antaget.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschef ger lägesrapport angående Förstudie Applagården och
utlovar uppdaterade handlingar avseende prognoser. Följande redovisas:
Förstudie pågår för objektet Applagårdens förskola med inriktning
på 4 alternativt 6 avdelningar.
Placering
Alt.1 Placering Befintlig plats
Evakuering krävs
För förskola 80 platser ingen detaljplansförändring
För förskola 120 platser krävs detaljplansförändring
Alt.2 Ev. alternativ placering intill Buaskolan
Ingen evakuering
Byggs på egen mark
Möjlighet att få bättre koppling/flexibilitet mot skola
Lokalisering behöver utredas
Detaljplansförändring krävs
4 avdelningar, 80 platser
Investering: 44,25 mkr
Hyra år 1: 3844 tkr
Byggs inom befintlig detaljplan.
Genomförande 2017 på nuvarande plats
Evakueringslokaler krävs (och bekostas via driftsbudget)
6 avdelningar, 120 platser
Investering: 53,35 mkr
Justerandes signatur
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Hyra år 1: 4726 tkr
Ändring av detaljplan krävs (18mån) oavsett placering
Genomförande 2018
Status och underhållsbehov
Varbergs Bostad har tidigare utfört utredningar beträffande fastigheten för
att säkerställa god arbetsmiljö.
För att säkra arbetsmiljön ytterligare kommer VBAB anlita ett företag för en
utredning och second opinion. Utredning kommer att ske under nästa
vecka och resultatet presenteras så snart denna är klar.
VBAB bedömer att Aplagården kan nyttjas vidare under en 5-års period i
avvaktan på beslut om ny förskola i området. VBAB ombesörjer att löpande
fastighetsåtgärder utförs för att verksamhet kan bedrivas under nämnd
tid men inga större långsiktiga underhållsåtgärder kommer att utföras.
Applagården dimensionering
Nybyggnad Bua 146 lägenheter
Översiktsplan 770 fastigheter
Ny prognos 2016 tidigast i maj.
Byggnationer påverkar såväl behov av platser förskola som skola.
Fyrens förskola ökar med en avdelning ca 17 platser våren 2017.
Bilder på prognosutveckling visas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0123

Yttrande över Samrådshandling och detaljplan
för Bua 4:94
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.
__________________________

Beskrivning av ärendet
Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse för centrumändamål,
hotell/vandrarhem, lägenheter och kedjehus inom fastigheten Bua 4:94 och
10:248, samt för villa/parhus inom fastigheterna Bua 10:97 och 10:108.
Planen syftar också till att flytta och utveckla den planlagda naturmarken
som idag finns inom Bua 10:248.
Cirka 700 meter sydost om planområdet ligger Bua centrum där handel,
bibliotek, folk- tandvård samt distriktsköterskemottagning finns samlat. På
andra sida Buavägen från Bua centrum finns skola, förskola och idrottshall.
Tidplan
Samråd 1 kvartalet 2016
Granskning 3 kvartalet 2016
Antagande 4 kvartalet 2016

Övervägande
Planen tillhör Bua- och Väröbackaskolans upptagningsområde.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kommer att påverka barn- och
utbildningsnämndens verksamhet vad beträffar grundskola och
förskoleverksamhet i upptagningsområdet.
Förvaltningen ser att inriktningen med att ersätta Applagårdens förskola
med en nybyggd förskola, eventuellt flexibel mot skola åk F-3, svarar mot
framtida behov. Utifrån ny planerad bebyggelse behövs uppdaterad
prognosbild för att i god tid säkerställa behov av nya platser inom förskola
och eventuell grundskola så att barn- och utbildningsnämndens beslut om
kapacitet för nybyggnation av främst förskola, ligger i linje med
befolkningsutvecklingen.
Viktigt är att infrastrukturen vad beträffar gång och cykelväg till skola och
förskola från planområdet säkerställs, då det frekvent är tung trafik som
trafikerar hamnområdet.
Justerandes signatur
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 42.

______________________________

Protokollsutdrag
Stadsbyggnadskontoret, Annika Eklöv

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 41

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

28

Dnr BUN 2016/0145

Förstudierapport och beräknad investering för
nybyggnad av Kärnegårdens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. godkänna genomförd förstudie för objekt 32342, Kärnegårdens
nybyggnation gällande 120 platser.
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att
godkänna förstudiens beräknade investering på 49 750 tkr för
nybyggnad av Kärnegårdens förskola.
3. godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förändrade
hyreskostnad för Kärnegårdens förskola till ca 4 492 tkr/år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Nuvarande Kärnegårdens förskola ägs av Varbergs Bostads AB och är en av
de byggnader som berörs av det beslut som kommunfullmäktige fattade
2015-04-21, dnr KS 2014/0221. Beslutet innebär att ett antal förskolor, som
idag ägs av Varbergs Bostads AB, skall överföras till och ägas av
primärkommunen. För Kärnegårdens del innebär förslaget att en ny
förskola skall byggas på anvisad tomt i Brunnsberg, och att befintlig
förskolebyggnad därmed friställs och kan rivas för att ge plats åt bostäder.
Anvisad tomt är idag kommunal mark.
Den nya Kärnegårdens förskola har i åtgärdsvalet föreslagits utökas från 4
till 8 avdelningar för att även ge plats åt verksamheten från Bullerbyns
förskola vilken påverkas av stadsutvecklingsprojektet. Förstudien har
tydliggjort att den tilldelade tomten inte rymmer tillräcklig utemiljö och
lekyta för med än 6 avdelningar, varför redovisat förslag i förstudien
anpassats till detta. Dialog har förts med hamn- och gatuförvaltningen för
att se på möjligheter att utveckla marken omkring för att kunna
tillgodoräkna den ytan i utemiljön. Detta arbete har dessvärre inte varit en
framkomlig väg då skog och äng som angränsar är av stor rekreationsvärde.
Förstudieuppdraget
Barn- och utbildningsnämnden har i åtgärdsval för ersättning av
Kärnegårdens förskola och Bullerbyns förskola daterat 2015-04-21, dnr
BUN 2015/0218, beslutat att be kommunstyrelsen uppdra åt
samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie med inriktning att
Justerandes signatur
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ersätta Kärnegårdens och Bullerbyns förskolor med en ny 8 avdelningarns
förskola på anvisad tomt i Brunnsberg.
I arbetet med förstudien har konstaterats, att storleken på anvisad tomt
inte uppfyller barn- och utbildningsförvaltningens krav på lekyta
motsvarande 30 m² per barn, om man har för avsikt att bygga en förskola
med 8 avdelningar. Efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
och hamn- och gatuförvaltningen föreslås därför en lösning med en förskola
innehållande 6 avdelningar. Hämta- och lämnaplatser samt lastplatser
ordnas som längsgående parkering på tomtmark medan
personalparkeringsplatser hänvisas till befintliga parkeringar vid förskolor i
närområdet.
Förstudien redovisar därför en förskola med 6 avdelningar med
tillagningskök i en byggnad med två plan. Verksamhetens pedagogik har
varit styrande för utformningen.
Byggnaden ligger på en skogsbeklädd tomt som är kraftigt kuperad, vilket i
sin tur skapar extra kostnader för byggnation. För att säkerställa god
tillgänglighet är förskolan trappad efter terrängen och byggnadens
placering på tomten har fått anpassas efter möjliga lägen för huvudentré
och inlastning från gatan.
I detaljplanen ställs krav på den exteriöra gestaltningen, byggnaden skall bl
a vara med mörkt fasadmaterial. Den utvändiga karaktären har anpassats
efter dessa krav och till den omgivande skogen med naturmaterial och dova
toner som harmoniserar med omgivningen.
Detaljplanen ställer också höga krav på grönytefaktor, vilket innebär att
man i projektet måste tillgodoräkna sig hela yttertaket utfört med
sedumbeläggning. Solcellsanläggning på taket är planerad och i möjlig mån
tillsammans med sedumtaket.
Prognoser för platsbehov i förskola 2015 – 2019 visar att den föreslagna
dimensioneringen av förskolan, som beror på tomten gör att det finns
behov för ytterligare 2 avdelningar.

Ekonomi
I förstudierapporten presenteras en kalkyl för nybyggnad av förskolan med
en total investeringssumma på 49 750 tkr vilket ger en total hyreskostnad
på 4 492 tkr/år. (Kökets hyra är ej separerad, men kommer att gå på
Serviceförvaltningen/kost o städ, men betalas av BUF indirekt via
måltidskostnaden).
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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 2014-12-15, § 166.
I arbetet med förstudien har konstaterats, att storleken på anvisad tomt
inte uppfyller barn- och utbildningsförvaltningens krav på lekyta
motsvarande 30 m² per barn, om man har för avsikt att bygga en förskola
med 8 avdelningar. Efter samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
och hamn- och gatuförvaltningen föreslås därför en lösning med en förskola
innehållande 6 avdelningar, men det är viktigt att ta i beaktande att de 2
avdelningarna får strategiskt lösas på annat sätt/annan plats.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 44.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Magnus Källström, SUK
Katarina Lindh, fastighetschef SER
Agneta Svenberg, verksamhetschef
förskola
Caroline Josander, förskolechef

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2015/0100

Väderskydd för Bygg- och
anläggningsprogrammet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna förstudie
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anvisa
medel för 2017 om 3 500 tkr för investering av väderskydd på Peder
Skrivares skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet på Peder Skrivares skola
har under en längre tid haft behov av större och bättre anpassade
undervisningsytor. Den 9 september 2015 beviljades bygglov för ett så
kallat väderskydd. Eleverna kommer själva att medverka i byggnationens
samtliga steg, som del i sin utbildning. Entreprenören ansvarar för
grundläggning och stomme resterande byggnation sker i utbildningssyfte
genom elevernas medverkan under uppsikt från upphandlad entreprenör
och programmets pedagoger.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att ett väderskydd är viktigt för att undervisning på
bygg- och anläggningsprogrammet ska kunna bedrivas på ett mer
ändamålsenligt sätt. Dessutom blir själva byggnationen del av
undervisningen. Förvaltningen förordar därav en skyndsam process som
möjliggör att väderskydd färdigställs till senast höstterminens start 2017
och helst tidigare för att kunna möta ett ökat behov av platser.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 45.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Servicenämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 43

Sammanträdesprotokoll
2016-03-21

32

Dnr BUN 2015/0832

Förstudie för Fordons-, transport-,
industriprogrammet samt finsnickerimaskinerna
på Bolmen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelsen att besluta uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie med inriktningen på en
strategisk
helhetslösning
för
fordon-,
transport-och
industriprogrammet. Förstudien ska även innefatta kvarvarande
finsnickerilokaler och utrustning på Bolmen. Förstudien ska vara
färdig december 2016.
2. uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att återkomma till barn- och
utbildningsnämnden för ställningstagande om omfattning,
beräknad investeringskostnad och framtida hyra.
3. godkänna förstudiens kostnad på ca 750 tkr som uppstår oavsett om
projektet blir av eller inte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nuläge
Peder skrivares skola har en stor utmaning i skolans lokaler, som avser
Industri- och Fordons- och transportprogrammet.
Lokalerna har ett stort behov av underhåll och modernisering för att
anpassas för att uppfylla kursplanernas innehåll, så att utbildningen även
motsvarar arbetsmarknadens behov.
Arbetsmiljön i lokalerna är på flera punkter otillfredsställande.
Det är branscher som är teknik- och utrustningstäta och där
utvecklingstakten är hög. Det är svårt för skolan att följa med i näringslivets
tempo, mycket utrustning på skolan för dessa program, är omodern och har
ibland gått sönder.
När lokalerna byggdes var utformningen och branschens behov annorlunda
mot idag.
Industritekniskaprogrammet på PS.
Det industritekniska området går mot allt mer kvalificerade arbetsuppgifter.
Det Industritekniska programmet har i dag fyra inriktningar: driftsäkerhet
och underhåll, produkt-och maskinteknik samt svetsteknik.
Lokalerna används även för kurser inom Teknikprogrammet.
Den tekniska utvecklingen har inneburit att många maskiner i dag är
datoriserade, vilket i sin tur bidrar till att verkstadsindustrin numera kräver
större yrkesskicklighet i hanteringen och programmeringen av maskinerna.
Justerandes signatur
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(Det Industritekniska programmet har de senaste åren omformats för att nu
ha en inriktning mot en mer arbetsplatsförlagd/lärlingsutbildning).
Utmaningen för programmet är en ålderdomlig maskinpark och eftersatta
lokaler. Det finns även ett kontinuerligt fortbildningsbehov inom denna
teknikdrivna bransch. Programmet har idag ett elevunderlag på ca 16st
elever/årskurs. Man befinner sig i hus 3 och i hus 10. (De delar som
innefattar svetsning) Lokalerna används också för elever från andra program
inom det individuella valet.
Fordonsprogrammet på PS
Den lokala fordonsbranschen uttrycker en önskan angående att PS utbildar
ca 5 elever inom personbil, ca 8 elever inom lastbil, ca 2 elever inom
karosseri och ca 8 elever inom transport varje år.
I dag är det ett intag på 24 elever/år, detta överensstämmer med branschens
önskemål samt den lokalyta och utrustningsmängd som finns på skolan idag.
Programmet har ett bra söktryck till de 24 platserna som finns idag, men
utbildningen är dyr att bedriva. Detta beror bland annat på lokalkostnaden
för extern lokal samt samarbetsavtalet för utbildning inom
Transportinriktningen är kostsam per elev.
(Möjligheten att bedriva lärling inom lack och plåt finns också. Det finns ett
stort intresse från företagens sida samt ett elevunderlag som pendlar till
Borås idag.) Detta gör vi fr.o.m. hösten 2015.
Den lokal där yrkesprogrammet bedrivs idag, hyrs idag av en privat aktör.
Dessa lokaler är inte fullt ändamålsenliga, utan är behov av upprustning
eller utbyte, samt har ett kontrakt som går ut 2018-12-31.
Det har förts en dialog i gymnasiesamverkansgruppen för Halland, om ett
eventuellt samarbete kring utbildningen i ett eller två centra för
fordonsutbildningen i regionen.
En dialog kring nya inriktningar, samarbete kring centrana och branschen
kommer att fortgå.
Det behöver alltså utredas hur vi ska kunna forma lokaler för
fordonsprogrammet, med hänsyn till att avtalet med den externa aktören vi
hyr av idag går ut dec 2018.
Teknikutvecklingen gör att kunskaper inom el, elektroniska styrsystem och
datorbaserad felsökning blir allt viktigare. Arbetsförmedlingen tror att
efterfrågan av bilmekaniker inom specifikt bilmärke kommer att efterfrågas
samt lastbilsmekaniker. På grund av tunnelbygget i Varbergsregionen tror
man även på att behöva få fram mer arbetskraft inom tunga maskiner och
lastbilar. Man ser även stora pensionsavgångar framöver.
Då det finns många parametrar att ta hänsyn till, önskas en förstudie för att
utreda bästa möjliga strategiska åtgärder, ur alla aspekter för
Industriprogrammet och fordons-och transportprogrammet. Som del av
förstudien ingår i lokalen på Bolmen med utrustning finsnickeri.
Justerandes signatur
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Snickerimaskinerna på Bolmen
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade i december-2015 sig för att
göra en verksamhetsbeställning till Serviceförvaltningen, angående en
utredning gällande flytt av finsnickeriet på Bolmen, till industriprogrammets
lokaler på Peder Skrivares skola.
Utredningen redogör för kostnader och problemställningar som måste tas
ställning till inför en eventuell flytt av maskinerna.
Syftet med utredningen var att redogöra ifall en flytt av maskinerna från
dagens finsnickerilokaler är ändamålsenliga och kostnadseffektiva och kan
ligga grund till inriktning träteknik med ev start 2017.
Det som framkom var att flytt av utrustning på Bolmen behöver ingå i
förstudie så att en helhetslösning kan skapas.

Övervägande
Målet är att kunna göra sammanhållande framåtsyftande planering för
program och utbildningsutbud inom Fordons- och Industritekniska på
programmet, så att det blir ett strategiskt helhetsgrepp och inte
akututryckningar för att lösa vissa delar i taget. Elevantalet kommer att från
2017 öka och behov av platser behövs för att möta en stor efterfrågan. Ser
man till Varberg tillväxt så är behoven stora av kompetent arbetskraft inom
ovanstående program.
Det är mycket som påverkar utbildningarnas lokalfrågor, så som PS
strategiska plan, branschens efterfrågningar, arbetsförmedlingens
prognostiserade arbetskrafts tal samt kontrakt som går ut. Allt behöver
vägas in till den mest ändamålsenliga, kvalitetssäkra och på sikt
kostnadseffektiva lösningen för programmen.
Beslut om förstudien kommer att ligga till grund för vilka utbildningar som
ska bedrivas framöver.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Helena Kylin-Samhällsutvecklingskontoret
Magnus Kjällström-Samhällsutvecklingskontoret
Katarina Lindh – Serviceförvaltningen
Sven-Göran Dahlberg – Serviceförvaltningen
Maria Gustafsson – Gymnasiechef
Britt-Marie Wiberg Winroth – bitr. rektor

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0142

Begäran om investering för utomhusmiljö skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens och
serviceförvaltningens översyn, begära investeringsmedel avseende
skolgårdar om 2 mnkr 2017, 2 mnkr 2018 och 1 mnkr 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Skolgårdarna är idag i olika skick. Vissa gårdar uppfyller inte säkerhetskrav,
åldersanpassning, pedagogisk utemiljö eller krav på tex solskydd.
Skolgårdarna ska uppmuntra till lek och möjligheten att utvecklas och få ett
bättre lärande.
Boverket kom 2015 ut med allmänna råd för skolgårdar och förskole gårdar.
För att skolgårdarna ska vara likvärdiga, pedagogiska samt hålla
arbetsmiljökrav finns en lista framtagen av rektorer och
verksamhetschef/skola, som innehåller baskrav respektive tilläggs objekt.
Serviceförvaltningen gör 1 ggr/år en säkerhetsinventering av utegårdarna för
att säkerställa att det inte föranligger några säkerhetsrisker.
I Serviceförvaltningens inventering klassas riskerna med A-C.
Säkerhetsriskerna i klass A, åtgärdas omedelbart av Serviceförvaltningen.

Förklaring till felklassningar
A-fel:

Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada

B-fel:

Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada

C-fel

Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada

IFF

Inga risker identifierade
Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt
tidpunkt för sådan åtgärd.

Förutom
att
serviceförvaltningen
kartlägger
utegårdarna
ur
säkerhetsperspektiv varje år, behöver det upprustas ur ett arbetsmiljö- och
pedagogiskt perspektiv.
Det behöver inte vara bara själva lekutrustningen, utan även miljön
runtomkring, så som kullar, buskar, grönytor, trafikmiljön och solskydd etc.
Justerandes signatur
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Då serviceförvaltningen redan har kartlagt säkerhetsriskerna, kan detta
dokumentet ligga till grund.
För investeringen 2 miljoner önskar förvaltningen prioritera följande objekt
under 2017, för anpassning och upprustning:
Furubergsskolan
Bläshammar skola
Väröbackaskolan
Kung Karl skola
Buaskolan
Kvar att anpassa och upprusta för år 2018 och år 2019 är:
Deromeskolan
Hagaskolan
Håstensskolan
Mariedalsskolan
Almers skola
Sibbarp skola
Spannarp skola
Skällinge skola
Rolfstorp skola
Göthrik skola
Nedanstående skolgårdar ses över vid ombyggnad:
Vidhögeskolan - i projekt
Bosgårdsskolan - i projekt

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Emma Lundgren, chef ekonomi och lokaler
Magnus Källström, SUK
Joachim Wadström, Verksamhetschef
Katarina Lindh, serviceförvaltningen

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0142

Begäran om investering för utomhusmiljö
förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
i enlighet med barn-och utbildningsförvaltningens och
serviceförvaltningens översyn, begära investeringsmedel avseende
utomhusmiljö förskola om 2 mnkr 2017, 2 mnkr 2018 och 2 mnkr
2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
-

Beskrivning av ärendet
Förskolorna är idag i olika skick. Vissa gårdar uppfyller inte säkerhetskrav,
åldersanpassning, pedagogisk utemiljö eller krav på t.ex. solskydd.
Utemiljön behöver uppmuntra till lek och möjligheten att utvecklas och få
ett bättre lärande.
Boverket kom 2015 ut med allmänna råd för skolgårdar och förskolegårdar.
För att förskolegårdarna ska vara likvärdiga, pedagogiska samt hålla
arbetsmiljökrav finns en lista framtagen av förskolechefer och
verksamhetschef/förskola, som innehåller baskrav respektive tilläggsobjekt.
Serviceförvaltningen gör 1ggr/år en säkerhetsinventering av utegårdarna
för att säkerställa att det inte föranligger några säkerhetsrisker.
I Serviceförvaltningens inventering klassas riskerna med A-C.
Säkerhetsriskerna i klass A, åtgärdas omedelbart av Serviceförvaltningen.
Förklaring till felklassningar
A-fel:

Risk för allvarlig skada alternativt Stor risk för mindre skada

B-fel:

Mindre risk för mindre skada alternativt Stor risk för liten skada

C-fel

Liten risk för mindre skada alternativt mindre risk för liten skada

IFF

Inga risker identifierade
Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd
samt tidpunkt för sådan åtgärd.

Förutom att serviceförvaltningen kartlägger utegårdarna ur
säkerhetsperspektiv varje år, behöver det upprustas ur ett arbetsmiljö- och
pedagogiskt perspektiv. Det behöver inte vara bara själva lekutrustningen,
utan även miljön runtomkring, så som kullar, buskar, grönytor, trafikmiljön
Justerandes signatur
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och solskydd etc. Då serviceförvaltningen redan har kartlagt
säkerhetsriskerna, kan detta dokumentet ligga till grund.
För investeringen 2 miljoner kronor kommer förskolor att prioriteras under
2017.
Anpassning och upprustning:
Hunnestads förskola
Valinge förskola
Knarråsens förskola
Hajvägens förskola
Sunnanängens förskola
Belysning:
Lindbergs förskola
Åsklosters förskola
Sibbarps förskola
Solskydd:
Göthriks förskola
Siers förskola

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 48.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren, chef ekonomi och lokaler
Magnus Källström, SUK
Joachim Wadström, Verksamhetschef
Katarina Lindh, serviceförvaltningen

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0143

Begäran om investering för anpassning av
Bläshammar skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
-

godkänna en investeringsutgift om 2 miljoner kronor för anpassning
av Bläshammar skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bläshammar skola är idag en F-9 skola med drygt 350 elever. Skolan ligger
cirka 1 mil norr om centrala Varberg. Skolan har idag fler elever än vad den
är projekterad för och detta löses i dagläget med kompletterande
paviljonger på skolgården och klassrum på Peder Skrivares skola. Lokalerna
i Bläshammar skola behöver ses över för att anpassas efter åldersgruppens
behov i samband med ändring till en F-5 skola när Trönninge skola startar.
Anpassningarna görs utifrån barn- och utbildningsnämndens strategi för
lokalförsörjning utifrån Vision 2025:
- Attrahera med ändamålsenliga lokaler.
- Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa
fleravdelningsförskolor.
- Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
- Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
- Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.
Barn- och utbildningsnämndens målsättningar för lokalförsörjningen är
att:
- Lokaler ska skapa förutsättningar för en god lek-, studie- och
arbetsmiljö och för ett förbättrat resultat.
- Lokalernas storlek skall stödja och öka förutsättningarna samt
garantera att skollagens krav uppfylls och att krav på rättsäkerhet,
likvärdighet och behörighet ställs.
- Arbetsplatser för lärare, barn, elevhälsa, administration och annat
ska tillgodoses.
- Befintliga ändamålsenliga lokaler ska utnyttjas optimalt.
- Lokalförsörjningsplanen ska säkerhetsställa att vi i tid kan möta och
ställa om behovet av lokaler utifrån demografisk och
barn/elevantals förändring.
Justerandes signatur
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Behovet av anpassning för Bläshammar skola utgår från F-5 skolans
verksamhet och målgruppen är elever i åldersgruppen 6-11 år. För att göra
skolan än mer ändamålsenlig behöver anpassning göras vad gäller
hemvister, klassrum och övriga salar samt fritidshemsytor. Kapprummen
och toaletter i anslutning till dessa behöver ses över och fler torkmöjligheter
möjliggöras för ytterkläder så att lokalerna anpassas utifrån de yngre
åldrarna. Entréerna behöver åtgärdas med nya dörrar och det behöver
också skapas utrymmen för fritidshemsverksamheten.
En anpassad utemiljö ligger med i ärendet kring investering om utegårdar i
skola och är inte med i detta ärende.
I samband med att Trönninge skola startar planeras för avveckling av
paviljonger som idag finns på Bläshammar skola i enlighet med
lokalförsörjningsplanen.
Den uppskattade investeringsutgiften för anpassning av Bläshammar skola
uppgår till 2 miljoner kronor.

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av upprustning för att
anpassa lokalerna till yngre åldersgrupper. Bläshammar skola kommer att
ha ett tillflöde av elever och enligt prognoser kommer elevantalet att öka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Emma Lundgren, Barn- och utbildningsförvaltningen
Helena Kylin, Samhällsutvecklingskontoret
Charlotta Hannerfors, Barn- och utbildningsförvaltningen
Joachim Wadström, Barn- och utbildningsförvaltningen
Katarina Lindh, Serviceförvaltningen
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Dnr BUN 2016/0142

Investeringsbudget 2017
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta om
barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2017 enligt
bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Den demografiska utvecklingen 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 så att skollagens krav uppfylls och att
rättsäkerhet och likvärdighet uppnås.
Med ökat antal elever i barn- och utbildningsnämndens verksamheter ställs
krav på god framförhållning vad gäller investering, omdisponering och
planering av lokaler. Tillgång till plats i förskola ska finnas och behövs ofta
med ett snabbare tidperspektiv än inom 4 månader från ansökningsdatum.
I investeringsbudget 2017 har utgångspunkten varit BUN:s antagna
lokalförsörjningsplan med målsättningar och strategi för lokalförsörjning.
Barn- och utbildningsnämndens strategi för lokalförsörjning utifrån Vision
2025 är:
- Attrahera med ändamålsenliga lokaler.
- Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa
fleravdelningsförskolor.
- Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
- Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
- Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.
Barn- och utbildningsnämndens målsättningar för lokalförsörjningen är
att:
- Lokaler ska skapa förutsättningar för en god lek-, studie- och
arbetsmiljö och för ett förbättrat resultat.
- Lokalernas storlek skall stödja och öka förutsättningarna samt
garantera att skollagens krav uppfylls och att krav på rättsäkerhet,
likvärdighet och behörighet ställs.
- Arbetsplatser för lärare, barn, elevhälsa, administration och annat
ska tillgodoses.
- Befintliga ändamålsenliga lokaler ska utnyttjas optimalt.
- Lokalförsörjningsplanen ska säkerhetsställa att vi i tid kan möta och
ställa om behovet av lokaler utifrån demografisk och
barn/elevantals förändring.
Justerandes signatur
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Investeringar barn- och utbildningsnämnden
Pågående projekt
Objekt som är beställda och under pågående byggnation ligger under
kommunstyrelsens investeringsbudget. Kvarvarande delar i barn- och
utbildningsnämndens investeringsbudget avser inventarier.
-

Inventarier förskola och grundskola
Ram för mindre investeringar: Investeringsmedel för
verksamhetsinvesteringar uppgår till 5 000 tkr.

Projekt med tidigare beslut
- Ny förskola Breared: Genomförd förstudie med inriktning på att
uppföra en flexibel förskola om åtta avdelningar enligt tidigare
projekterat koncept för Trönningebjärsvägens förskola.
Projekt med avslutad förstudie och projekt med framskrivet
ärende
- PS väderskydd: Enligt förstudie.
- Kärnegårdens förskola/Bullerbyns förskola: Enligt
förstudie.
- Utemiljö förskola: Behov av investering i utemiljö på
kommunens förskolor för att skapa goda förutsättningar för en
stimulerande och utvecklande miljö för barnen. Investering ses över
ett treårsperspektiv om totalt 6 000 tkr.
- Utemiljö grundskola: Behov av investering i utemiljö på
kommunens grundskolor. Översyn och investering behöver göras på
kommunens grundskolor för att skapa goda förutsättningar för en
stimulerande och utvecklande miljö för eleverna. Investering ses
över ett treårsperspektiv om totalt 5 000 tkr.
- Bläshammar skola: När Trönninge skola är färdig ändras
åldersstrukturen på Bläshammar skola från årskurs F-9 till årskurs
F-5. I samband med det behöver lokalerna i Bläshammar skola ses
över och anpassas efter åldersgruppens behov.
Projekt under förstudie
- Applagårdens förskola: Förstudie tar fram förslag till
nybyggnation av Applagårdens förskola.
Projekt med beslutat åtgärdsval
- Rundgårdens förskola: Nybyggnation av 8 avdelningar på
befintlig tomt alternativt annan plats. Rundgårdens förskola har
idag fem avdelningar och har arbetsmiljöproblematik. Barn- och
utbildningsnämnden har beslutat om åtgärdsval i maj 2015.
Förstudie är beställd men är i dagsläget inte påbörjad.
Förstudiemedel är godkända av Kommunstyrelsen.
- PS Fordons- och transportprogrammet samt
Industritekniska programmet: Programmen har behov av
modernare maskiner och ändamålsenliga lokaler. Branschernas
krav har ändrats de senaste åren, vilket påverkar utbildningen.
Utbildningarna blir mer och mer digitaliserade och kräver förnyad
teknik i snabb takt. Den lokal vi hyr externt till fordons- och
transportprogrammet har ett avtal som går ut december 2018 där
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det inte finns möjlighet till förlängning. Investering ses nödvändig
för framtida programutbud.
Övervägande
Den nya Kärnegårdens förskola har i åtgärdsvalet föreslagits till 160 platser
för att även ge plats åt verksamheten från Bullerbyns förskola vilken
påverkas av stadsutvecklingsprojektet. Förstudien har tydliggjort att den
tilldelade tomten inte rymmer tillräcklig utemiljö och lekyta för med än 120
platser. Därmed saknas 40 platser i området. Då det finns platsbehov i
området behöver ett framtida åtgärdsval göras för att se på hur
platsbehovet i området ska tillgodoses.
Förvaltningens övervägande i övrigt enligt bifogade bilagor.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 50.

_________________________________

Protokollsutdrag
Emma Lundgren
Ekonomikontoret
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Dnr

Information - Redovisning Skola - arbetsliv
Skola- och arbetslivsutvecklare presenterar Modern arbetslivorientering –
En utbildning för samtidens och framtidens arbetsmarknad. Bland annat
informeras om Skola – arbetsliv, Värdeskapande aktiviteter och
Valkompetens. Ledamöterna ställer frågor och diskuterar olika
frågeställningar efter presentationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0210

Riktlinjer för ersättning vid utökad studietid i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna föreliggande riktlinjer gällande ersättning till
gymnasiehuvudmän
för
elever
på
nationella
program,
introduktionsprogram samt gymnasiesärskolan som ska gälla från
och med 1 april 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Till de gymnasieskolor som tar emot elever folkbokförda i Varbergs
kommun utbetalas ersättning per elev och år. De nationella programmen
inom gymnasieskolan är avsedda att genomgås på tre år.
Gymnasieskolan – oavsett huvudman - har via åläggande från staten att
tillse att eleverna når målen för utbildningen. Ersättningen baseras på
kommunens budget för vad varje elev i genomsnitt beräknas kosta.
Förvaltningens riktlinjer syftar till att förtydliga rutiner för utbetalning av
ersättning till huvudmän för studerande vid gymnasieskolan. Riktlinjerna
tydliggör hur länge ersättning utbetalas för elev vid nationellt program och
introduktionsprogram.

Yttrande
Förvaltningen ser att fastlagda riktlinjer för ersättning till
gymnasiehuvudmän för elever på nationella program,
introduktionsprogram samt gymnasiesärskolan avseende ordinarie samt
förlängd studietid är nödvändigt för att uppnå likvärdighet för eleverna
oavsett huvudman.
Förvaltningen bedömer att tillämpning av föreslagna riktlinjer kan medföra
lägre kostnader gällande förlängd studietid.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 52.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0139

Yttrande gällande ansökan om nationellt
godkänd idrottsutbildning, Sveriges
Ridgymnasium i Kungsbacka
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
1. att till Skolinspektionen översända barn- och utbildningsnämndens
yttrande som sitt eget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet

Sveriges Ridgymnasium har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående
gymnasieskolan Sveriges ridgymnasium i Kungsbacka kommun från och
med läsåret 2017/2018. Ansökan gäller en omcertifiering av nationellt
godkänd idrottsutbildning för Ridsport.
Ansökan
Sveriges Ridgymnasium anger i sin ansökan att de planerar att anta sex
elever per läsår. Utbildningen gäller Naturbruksprogrammet med inriktning
Ridsport – hoppning och dressyr.
Antal elever

Antal elever

Antal elever

Läsår

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Totalt

2017/2018

6

0

0

6

2018/2019

6

6

0

12

2019/2020

6

6

6

18

Tabell 1: Antal planerade elever på utbildningen

Befolkningsprognos
Befolkningsprognos över Varberg kommuns 16-åringar de kommande fem
åren, 2015-2020. Se tabell 4.
Ålder

2016 2017 2018 2019 2020 2021

16

612

670

682

741

694

Tabell 2: Befolkningsprognos 16 åringar
Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun

Justerandes signatur

741
i

Varberg

2016-2021,
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Som framgår i tabell 2 förväntas antalet 16 åringar i Varberg öka under
2017-2019 för att sedan sjunka igen år 2020 och återigen öka 2021. Totalt
prognostiseras en ökning med 129 ungdomar från 2016 fram till år 2021.
Antagningsstatistik
Våren 2016 kommer drygt 600 elever i Varbergs kommun att avsluta sina
studier i årskurs 9 på grundskolan, inklusive fristående grundskolor. Inför
antagningen hösten 2016 finns det totalt 1015 utbildningsplatser. Dessa
finns fördelade på en kommunal gymnasieskola, tre fristående
gymnasieskolor samt en gymnasieskola som drivs i Region Hallands regi.
Antagningsstatistiken kompletteras efter information om preliminär
antagning från Gymnasieantagningen Halland den 15 april 2016. Slutgiltigt
besked om antagning sker i slutet av juni 2016.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga utbildningar i naturbruk eller
ridsport. Det finns heller inga planer på att starta en sådan utbildning.
Inom kommunen finns sedan tidigare Sveriges Ridgymnasium etablerade
med ett naturbruksprogram. I Tvååker finns också en naturbruksskola,
Munkagårdsgymnasiet, som drivs i Region Hallands regi.
Det är förvaltningens bedömning att en omcertifiering av nationellt
godkänd idrottsutbildning för Ridsport på Sveriges Ridgymnasium
Kungsbacka inte får några påtagliga ekonomiska, organisatoriska eller
pedagogiska konsekvenser för Varbergs kommuns verksamhet.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 53.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2016/0130

Yttrande gällande Strömma Naturbrukscentrum
AB, Marks kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
-

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

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Strömma Naturbrukscentrum AB har ansökt hos Skolinspektionen om
godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i Marks
kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. 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.
Ansökan
Strömma Naturbrukscentrum uppger i sin ansökan att de planerar att
endast starta undervisning i en årskurs med 24 elever för att sedan år 2021
ha en fullt utbyggd verksamhet med 144 elever. Se tabell 1-3 nedan.

Inriktning- Djur
Antal elever

Antal elever

Antal elever

Läsår

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Totalt

2017/2018

24

0

0

24

2018/2019

28

24

0

52

2019/2020

32

28

24

84

2020/2021

32

32

32

96

Tabell 1: Planerat antal elever på inriktningen Djur
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Inriktning - Lantbruk
Antal elever

Antal elever

Antal elever

Läsår

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Totalt

2017/2018

8

0

0

8

2018/2019

12

8

0

20

2019/2020

16

12

8

36

2020/2021

16

16

16

48

Tabell 2: Planerat antal elever på inriktningen Lantbruk
Totalt antal elever vid fullt utbyggd verksamhet
Antal elever

Antal elever

Antal elever

Läsår

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Totalt

2020/2021

48

48

48

144

Tabell 3: Planerat totalt antal elever vid fullt utbyggd verksamhet.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognos över Varberg kommuns 16-åringar de kommande fem
åren, 2015-2020. Se tabell 4.
Ålder 2016 2017 2018 2019 2020 2021
16

612

670

682

741

694

741

Tabell 4: Befolkningsprognos 16 åringar i Varberg 2016-2021,
Befolkningsprognos Samhällsutvecklingskontoret Varbergs kommun
Som framgår i tabell 4 förväntas antalet 16 åringar i Varberg öka under
2017-2019 för att sedan sjunka igen år 2020 och återigen öka 2021. Totalt
prognostiseras en ökning med 129 ungdomar från 2016 fram till år 2021.
Skolor som erbjuder programmen
För närvarande finns endast en gymnasieskola i Varbergs kommun som
erbjuder gymnasieutbildning i naturbruk. Det är Munkagårds
gymnasieskola i Tvååker. Skolan drivs i Region Hallands regi.
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Antal antagna på naturbruksprogrammet på Munkagårdsgymnasiet
2015
Inriktning

Antal platser

Antal antagna

Djur

50

34

Lantbruk

30

12

Tabell 5: Antal antagna elever vid Munkagårsgymnasiet 2015.
Antagningsstatistik
Våren 2016 kommer drygt 600 elever i Varbergs kommun att avsluta sina
studier i årskurs 9 på grundskolan, inklusive fristående grundskolor. Inför
antagningen hösten 2016 finns det totalt 1015 utbildningsplatser. Dessa
finns fördelade på en kommunal gymnasieskola, tre fristående
gymnasieskolor samt en gymnasieskola som drivs i Region Hallands regi.
Antagningsstatistiken kompletteras efter information om preliminär
antagning från Gymnasieantagningen Halland den 15 april 2016. Slutgiltigt
besked om antagning sker i slutet av juni 2016.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga utbildningar i naturbruk. Det
finns heller inga planer på att starta en sådan utbildning inom den närmsta
framtiden. Inom kommunen finns en naturbruksskola,
Munkagårdsgymnasiet, som drivs i Region Hallands regi.
Det är förvaltningens bedömning att en etablering av Strömma
Naturbrukscentrum inte får några påtagliga ekonomiska, organisatoriska
eller pedagogiska konsekvenser.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 54.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0067

Utökning av antalet platser på Bygg- och
anläggningsprogrammet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att utöka antalet platser på Bygg- och anläggningsprogrammet med
8 platser till totalt 40 samt med start 2017 under förutsättning att
väderskydd byggs samt
2. att godkänna ny inriktning, Anläggningsfordon, på Bygg- och
anläggningsprogrammet på Peder Skrivares skola med start hösten
2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stora infrastruktursatsningar ligger nära i framtiden i Varberg. Behovet av
en marknadsanpassad utbildning är stort för att tillgodose branschens
behov i regionen. En ny inriktning, Anläggningsfordon, på Bygg och
anläggningsprogrammet kan möta detta behov.

Yttrande
Stora infrastruktursatsningar ligger nära i framtiden i Varberg. Behovet av
en kostnadseffektiv utbildning med god kvalitet, som också är
marknadsanpassad, är stort för att tillgodose branschens behov i regionen.
Genom att anlita/upphandla via en branschskola behövs inga stora
kommunala investeringar i maskiner, markområde etc. Branschskolor är
också en garant för att utbildningen håller en hög kvalitet. Det är
förvaltningens bedömning att inriktningen Anläggningsfordon kan
tillgodose branschens behov och att elevernas kompetens kommer att
efterfrågas av arbetsmarknaden.
Antagning
Utbildning på inriktningen startar hösten 2017. Till hösten 2016 finns 42
förstahandssökande till programmet och totalt 116 sökande. Bygg- och
anläggningsprogrammet på Peder Skrivares skola är sökbart med
förstahandsmottagning från hela samverkansområdet Halland.
Personal
Specialpedagogresurs för yrkesämnena bör upphandlas. Var tjänsterna
kommer att utföras måste klargöras i upphandlingen så att resor,
inackordering, skolmat mm fungerar för eleverna.
Ekonomi
Leverantören ska årligen redovisa hur pengarna har använts i utbildningen
och redovisa eventuella över- eller underskott i förhållande till erlagd
ersättning. Ekonomin och verksamheten ska inte planeras så att den
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genererar ett överskott. Om det ändå blir ett överskott ska detta
återinvesteras i verksamheten.
Beslut om ny inriktning fattas av gymnasiechef genom delegation enligt
delegationsförteckningen punkt 5.9 och i enlighet med 4 kap 6 § i
gymnasieförordningen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 55.
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Dnr BUN 2016/0159

Förändrad timplan i Grundskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. ny timplan för grundskolan och grundsärskolan,
träningsskolan, enligt bilaga, ska gälla från 1 juli 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

utom

Beskrivning av ärendet
Utbildningsdepartementet har i en promemoria avseende vissa
timplanefrågor framfört förslag om en utökning av undervisningstiden i
matematik om 105h i grundskolan, specialskolan, sameskolan och
grundsärskolan utom träningssärskolan. Förslaget är att utökningen av
undervisningstiden i matematik enligt ovan ska träda i kraft den 1 juli 2016.
En förändring av undervisningstid påverkar såväl tjänstefördelning, schema
och även skolskjutsar. Barn- och utbildningsförvaltningen har därför
arbetat fram ett förslag till förändring av undervisningstid enligt timplan
för Varbergs Kommuns grundskolor och grundsärskola som anges i bilaga
och avser en utökning i årskurs 4, 5 och 6. Se den rödmarkerade tiden i
timplansförslaget.
Det är en utökning av undervisningstid i grundskolan och matematik i
årskurs 4 med 50 minuter per vecka, årskurs 5 med 50 minuter per vecka
och årskurs 6 med 60 minuter per vecka.
I samband med det har även en viss justering av undervisningstiden gjorts
med 80 minuter per vecka i åk 1 och årskurs 2 minskat med 20 minuter per
vecka det för att åk 1 och 2 ska få lika undervisningstid och då även
gemensam totaltid.
I årskurs 3-6 så har dessutom omflyttning skett för att få en likvärdigare
undervisningstid. Det gör att årskurs 3 har fått, inklusive omflyttning och
mer matematik, en ökad totaltid med 20 minuter per vecka, årskurs 4 med
60 minuter per vecka, årkurs 5 med 50 minuter per vecka och årskurs 6
med 70 minuter per vecka. Det gör sammantaget en total ökning med 105
timmar på årsbasis.
När det gäller grundsärskolan (dock inte träningsskolan) ska även
undervisningstid öka för matematik med 105 timmar årskurs 4-6. Tiden är
därför jämnt fördelat mellan årskurserna med lika ökning varje år. Ny
totaltid för matematik blir i 1071,0 timmar årskurs 1-9.
En förändring av timplan ska fattas av huvudmannen. Statsbidrag för att
hantera ökning av undervisningstiden följer enligt promemorian med
eventuellt beslut.
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Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen vill med förslag om ny timplan
förbereda ett beslut i BUN om utbildningsdepartementet beslutar enlig
gällande förslag så att organisationen hinner ställa om utifrån nya
förutsättningar.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 8 mars 2016, § 51.

_________________________________

Protokollsutdrag
Grundskolechef
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
• Vuxenutbildningen
• Nyanlända
___________________________
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Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2016/0066-5--6
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2016/0049-2-3
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdskola BUN 2016/0090-2--4
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2016/0036-9--19
Anmälan om kränkande behandling Furubergskolan BUN 2016/0110-2--4
Anmälan om kränkande behandling Hagaskolan BUN 2015/0062-1--2
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2016/0113-2
Anmälan om kränkande behandling Mariedalsskolan BUN 2016/0041-6-16
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2016/0065-2
Anmälan om kränkande behandling Sibbarps skola BUN 2016/0117-1--3
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2016/0025-5--12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut, BUN 2016/0019-14--28, Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-23, Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Ankarskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-20, Påskbergsskolan, Beslut om
skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0770-3, Ändrat beslut om tilläggsbelopp
Applagårdens förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-7, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-5, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Monica Nilsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-6, Avgiftsbefriad fritidsavgift, Elisabeth
Thelne
Delegeringsbeslut BUN 2016/0182-1 Avstängning, Anders Zederin
Protokoll Samverkan
160308
160316
Meddelanden
Styrelsemöte med de lokala styrelserna för Sibbarps skola och förskola,
protokoll 2015-11-24
Deromeskolans lokala skolstyrelse mötesprotokoll 2016-02-17
Protokollsutdrag Svn § 7, Annpassning av grupprum – Kung Karl skola
Svar till gode män, BUN 2016/0150-3 och BUN 2016/0163-3, Elisabeth
Svennerstål Jonsson
Brev till pedagogisk personal på Almers skola, 2016-03-17, Anette
Johansson
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga frågor
Fråga angående familjecentral Håsten, BUN 160215 § 25
Roger Kardemark (KD) ställde en fråga angående samarbete mellan de
olika förvaltningarna på familjecentralen i Håsten på nämndens
sammanträde den 15 februari 2016, § 25.
Chef förskoleverksamhet svarar på Roger Kardemarks (KD) fråga.
Förvaltningen kommer att ta kontakt med berörda parter och ambitionen
är att arbeta vidare och att få till en bra familjecentral. Förvaltningschef
återkommer till nämnden.
Rapportering kring nyanlända
Eva Pehrsson-Karlsson (C) och Jeannete Qvist (S) önskar att nämnden får
samma rapportering kring Nyanlända som arbetsutskottet har fått på sitt
sammanträde den 8 mars.
Förvaltningschef rapporterar enligt önskemål.
Syskonförtur/kösystem förskola
Hanna Netterberg (M) ställer en fråga angående syskonförtur/kösystem i
förskolan.
Chef förskoleverksamhet svarar.
Särskolans kvalitet
Gerhard Eriksson (V) önskar redovisning av Särskolans kvalitet till nästa
nämndssammanträde.
Förvaltningschef svarar att redovisning kommer att ske enligt önskemål.
Resultat kvalitén på skolan
Gerhard Eriksson (V) önskar redovisning av Resultat kvalitén på skolan
från varje rektor för alla olika skolor.
Förvaltningschef svarar att redovisning kommer att ske på BUN:s
sammanträde i april.
Kök/Trönninge skola
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Jeannete Qvist (S) önskar att diskutera kök/Trönninge skola.
Frågan kommer att diskuteras på kommande arbetsutskott.
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Dnr

Uppdrag till förvaltningen angående
Vuxenutbildningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att ge förvaltningen i uppdrag att bereda en anbudsgivning av
grundläggande
vuxenutbildningskurser,
samt
kurser
på
gymnasienivå.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Jeanette Qvist (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att bereda en anbudsgivning av
grundläggande vuxenutbildningskurser, samt kurser på gymnasienivå.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) yrkande och finner
det antaget.
___________________________________
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