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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

26 juni 2017

Datum då anslaget sätts upp
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Datum då anslaget tas ned

2017-07-22
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Underskrift
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Dnr BUN 2017/0035

BUN månadsrapport maj 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att godkänna redovisning BUN månadsrapport maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden avger efter maj 2017 en tertialrapport
avseende ekonomiuppföljning.
Barn- och utbildningsnämnden visar i månadsrapport per maj ett
underskott om 11 500 tkr, varav 7 500 tkr avser ett planerat underskott.
Underskottet om 4 000 tkr är hänförbart till att antalet elever i främst
grundskola och särskola överstiger befolkningsprognos och därmed ses ett
underskott i budgeten för elevpeng samt högre skolskjutskostnader än
budgeterat. Ett underskott ses också för enheten för nyanlända och
modersmål som beror på de behov som finns avseende
modersmålsundervisning och studiehandledning.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-13
BUN månadsrapport maj 2017

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningens övervägande i enlighet med
beslutsunderlag BUN månadsrapport maj 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Emma Lundgren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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BUN § 81

Sammanträdesprotokoll
2017-06-26

4

Dnr

Information - Budget 2018 och långtidsplan
2019–2022
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om budgetarbete 2018 och
långtidsplan 2019–2022. Budgetprocess diskuteras. Beslutsunderlag
kommer till augustinämnd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 82

Sammanträdesprotokoll
2017-06-26

5

Dnr BUN 2017/0578

Nämndens ofördelade medel 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillskjuta 3 miljoner kronor från nämndens ofördelade medel,
inkluderat medel till fristående verksamheter, och att använda dessa
medel enligt punkt 2 och 3
2. 2,5 miljoner kronor för att med bl.a. värdegrundshöjande insatser
stärka stödet för nyanlända, elever i särskola eller barn i behov av
särskilt stöd.
3. 0,5 miljoner kronor att öka elevernas delaktighet kring måltiden, och
därmed skapa bättre förutsättningar för nöjda matgäster
4. förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur medlen ska fördelas samt
att inför driftbudget 2018 redovisa hur det har utfallit.
_________________________________

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M), med bifall av Jeanette Qvist (S), yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag inklusive redaktionella förändringar enligt följande:
1. tillskjuta 3 miljoner kronor från nämndens ofördelade medel,
inkluderat medel till fristående verksamheter, och att använda dessa
medel enligt punkt 2 och 3
2. 2,5 miljoner kronor för att med bl.a. värdegrundshöjande insatser
stärka stödet för nyanlända, elever i särskola eller barn i behov av
särskilt stöd
3. 0,5 miljoner kronor att öka elevernas delaktighet kring måltiden, och
därmed skapa bättre förutsättningar för nöjda matgäster
4. förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur medlen ska fördelas samt
att inför driftbudget 2018 redovisa hur det har utfallit.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m. fl. förslag och finner det
antaget.

Beslutsunderlag

Justerandes signatur
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Protokollsutdrag BUNAU 2017-06-12 § 101
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Emma Lundgren

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2015/0832

Information - Statusrapport förstudie Tolken/PS
Gymnasiechef informerar om arbete med förstudie Tolken/PS och
sammanfattar processen med att det behövs både en kortsiktig och
långsiktig lösning för fordonsprogrammets lokaler.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänner informationen enligt statusrapport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 84

Sammanträdesprotokoll
2017-06-26

8

Dnr BUN 2017/0552

Utökning av program på gymnasiesärskolan i
Varberg läsåret 18/19
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. utöka programutbudet för elever från samverkansområdet mottagna
i Peder Skrivares gymnasiesärskola inför läsåret 18/19 med
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (inriktning
fastighet) (FAB).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Det finns nio fastställda nationella gymnasiesärskoleprogram för elever att
välja på i Sverige. En elev som är mottagen i gymnasiesärskolan har ingen
annan möjlighet att läsa på gymnasienivå än att välja ett av dessa fyråriga
gymnasieprogram. Alla programmen har en yrkesinriktning och alla
innehåller minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande under studietiden.
Alla programmen (med undantag av programmet för Samhälle, natur och
språk) har en tydlig yrkeskoppling.
I vårt samverkansområde erbjuds:






Programmet för administration, handel och varuhantering
(Halmstad)
Programmet för hantverk och produktion (Varberg)
Programmet för hotell, restaurang och bageri (Varberg och
Halmstad)
Programmet för hälsa, vård och omsorg (Falkenberg och Halmstad)
Programmet för samhälle, natur och språk (Varberg)

För att ge elever från samverkansområdet mottagna i gymnasieskolan ett
större utbud att välja på föreslås att Peder skrivares skola i Varberg utökar
sitt utbud inför läsåret 18/19 med:
Programmet för fastighet, anläggning och byggnation (inriktning fastighet)
(FAB).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-06-12 § 87
Beslutsförslag 2017-05-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övervägande
På Peder skrivares skola finns ett inarbetat samarbete mellan
gymnasiesärskolans Hantverk och produktionsprogram, Bygg- och
anläggningsprogrammet samt Industriprogrammet inom den treåriga
gymnasieskolan. Det nya programmet FAB skulle således kunna vara ett
gott komplement till de nuvarande programmen inom gymnasiesärskolan
med samordningsmöjligheter med HP och de treåriga programmen med
tanke på lokaler, ev. personal och utrustning, samt övriga
gymnasiesärskoleprogram gällande de gymnasiesärskolegemensamma
ämnena. Utbildningen skulle kunna bedrivas både skolförlagd eller som en
lärlingsutbildning utifrån elevens önskemål.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:

Justerandes signatur

Maria Gustafsson
Kristina Bäckman

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr

Information - Digitalisering enligt nationella
riktlinjer
Utvecklingschef beskriver arbetet med IT-strategi och kommande
förändringar utifrån nationella riktlinjer. Ändringar i läroplanen kommer
att gälla fr.o.m. 1 juli 2018. Beslutsförslag angående IT-strategi kommer till
nämndssammanträde den 28 augusti.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2017/0548

Förintelsen - en del av skolans
värdegrundsarbete
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. inrätta särskilda värdegrundspedagoger med utgångspunkt i
Förintelsen - utifrån demokrati, tolerans och alla människors lika
värde
2. hemställa hos kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta om en utökad ram med 500 000 kronor årligen från 2017.
Därefter sker årlig indexuppräkning. Dessutom förslås besluta att
årligt bidrag till föreningen Auschwitz 99 utgår
3. att föreslå kommunstyrelsen att ha fortsatt ansvar för studieresa till
koncentrations- och förintelselägret Auschwitz och Birkenau men
att ge uppdrag till Barn- och utbildningsnämnden att genomföra och
leda arbetet enligt ovan riktlinjer
4. Ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om
utökad ram samt att lokalt kollektivavtal omarbetas i valda delar
enligt förutsättningar.

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att beslutspunkt 2, tredje meningen, ändras till
följande formulering: ”Dessutom förslås besluta att årligt bidrag till
föreningen Auschwitz 99 utgår.”
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i övrigt och
inklusive redaktionella ändringar.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden och finner båda antagna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Förintelsen - en del av skolans värdegrundsarbete
Inramning av begreppet värdegrund
Utbildningssystemet har alltid varit ett viktigt styrmedel för att påverka
medborgarnas sätt att tänka om världen. Från antikens filosofiska skolor,
klosterskolorna och de medeltida universiteten till dagens nationella skola
har utbildning varit ett sätt att sprida gemensamma värden och därigenom
forma en nationell identitet. Dagens norm i västerländska samhällena är att
alla vuxna personer är jämlika medborgare. Demokratiuppdraget var
tidigare formulerat som en del av ämnesundervisningen i historia,
samhällskunskap och religion men har sedan 1940-talet alltmer omvandlats
till ett uppdrag för hela skolan att arbeta i enlighet med demokratiska
värden.
Skolans värdeförmedlande roll är alltså inte ny men då läroplanerna
gjordes om i början av 1990‐talet förtydligades skolans fostrande och
värdeförmedlande uppdrag. När den statliga styrningen decentraliserades
och målinriktades krävdes samtidigt en tydlig sammanhållande riktning i
medborgarfostran. Begreppet värdegrund började framförallt diskuteras av
Läroplanskommittén i dess betänkande ”Skola för bildning”.
Värdegrundsarbetet fick också ytterligare uppmärksamhet då dåvarande
skolministern Ingegerd Wärnersson 1999 utlyste det året som ett
värdegrundsår.
Skolans värdegrund, såsom den framställs i styrdokumenten, innehåller
fem grundläggande värden:
 solidaritet med svaga och utsatta
 jämställdhet mellan män och kvinnor
 alla människors lika värde
 människolivets okränkbarhet samt
 individens frihet och integritet
Skolans uppdrag att främja barns och ungas lärande kan inte skiljas från
det demokratiska uppdraget. I läroplanens avsnitt om värdegrund och
uppdrag står att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar
som det svenska samhället vilar på.” Värdegrundsarbetet i skolorna
skapar en etiskt moralisk ordning omkring vilka värderingar som ska
gälla. ”skolvardagens komplexitet – en studie av värdegrundsarbetet i
skolans praktik.
Tydligheten i allvaret med samhällets och särskilt skolans uppdrag är
Riksdagens särskilda satsning på forum ”Levande historia” där
myndighetens uppdrag förtydligats som ett uppdrag med utgångspunkt i
Förintelsen, främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors
lika värde. De har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och
kommunistiska regimers brott mot mänskligheten samt stärka människors
vilja att arbeta för alla människors lika värde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Ny skollag – för kunskap, valfrihet och trygghet
En ny skollag trädde i kraft 2010 och i portalparagrafen gjordes ett tillägg
som innebar att skolans uppdrag är att ”Utbildningen ska utformas i
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de
mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämlikhet samt solidaritet
mellan människor.
Var och en som verka inom utbildning ska främja de mänskliga
rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.”
Skollagen (2010:800)
Värdegrundsarbetet - hur det ska se ut på en skola
Enligt Skolverket är skolans demokratiska uppdrag överordnat andra
värden och ska genomsyra all verksamhet på skolan. Skolan använder
därför olika arenor – redskap för att få en process i värdegrundsarbetet. Det
kan vara inom de traditionella ämnesområdena samhällskunskap, religion
och historia men det kan också synas som exempel i skolans
utvecklingsplan, på utvecklingssamtal, i det systematiska kvalitetsarbetet
eller i elevrådets demokratiska uppdrag. Arbetet med värdegrundsfrågorna
blir således inget vid sidan arbete utan genomsyrar skolan som en del i
skolvardagen. Det är viktigt för om en process och ett värdegrundsarbete
ska bli framgångsrikt att arbetet gör att elever, personal och föräldrar får
delaktighet och blir involverade. Att värdegrundsarbetet får bärighet i
skolans vardag och interaktion med det omgivande samhället.
Skolans värdegrundsarbete är att vara med om att skapa situationen. Att
det arbete som sker kring elevers delaktighet och demokratiska beslut har
förgreningar ut i det omgivande samhället.
På de flesta skolor i Varbergs kommun finns värdgrundspedagoger som
skolan ”utsett” för att särskilt arbete med värdegrundsfrågorna. Det för att
särskilt stärka betydelsen av värdegrundsfrågorna efter skollagens
förtydligade uppdrag. Värdegrundspedagogerna är som namnet säger en
naturlig del av skolans värdegrundsarbete ges förutsättningar att bidra till
bästa möjliga möten för lärande och i sin tur utgör ett stöd för sina kollegor.
Därför är uppdraget i Varbergs kommun för värdegrundspedagog
förtydligat som att hjälpa rektor och vara en viktig del i värdegrundsarbetet
på skolan. De ska känna av klimatet på skolan och arbeta proaktivt. De ska
”lasta av” händelser som sker i klass och stödja både elev och lärare. Elev
ska kunna vända sig till dem, få vuxenstöd och kunna reda i allt som
händer. Det vill säga en som bryr sig och de har förtroende för. De ska
kunna stödja i klass om lärare måste slutföra en händelse med exempelvis
elev. De ska kunna hjälpa till och avbryta en jobbig situation hos elever. De
ska kunna arbeta med alla människor och kunna ha förmåga att nå dem på
deras sätt. Värdegrundspedagogen är ett komplement till elevhälsans
förebyggande elevhälsaarbete på skolan. Alla värdegrundspedagoger
erbjuds en kompetensutbildning med möjlighet att utveckla sin förmåga att
skapa goda lärandemiljöer och likvärdighet i arbetet mellan skolorna.

Värdegrundsarbete på skolan med särskilt ansvar Förintelsen
Förintelsen är ett skrämmande exempel på vad som kan hända om vi inte
håller debatten om demokrati och människors lika värde vid liv. Cirka sex
miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och polacker utsattes för
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Därutöver förföljde,
fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra människor, bland annat
många funktionsnedsatta och homosexuella.
Under flera år har kommunen möjliggjort, i nära samarbete med
föreningen Auschwitz 99, ett årligt besök för ett urval av elever på
koncentrations- och förintelselägret i Auschwitz och/eller Birkenau. Genom
resa till koncentrations- och förintelselägret med ett tydligt för- och efter
arbete har flera ungdomar i grundskolans årskurs 9 fått del av en av
historiens ”mörka” händelser. Ungdomarna har fått förbereda resan genom
exempelvis samtal, litteraturstudier och film. De har efter resan delgett sina
kompisar i klassen och på skolan en efterföljande redovisning som genom
utställning, dramatiseringen eller film, som ett led i skolans arbete med
elevinflytande, bearbeta grundläggande mänskliga rättigheter - människors
lika värde, fördjupat och med ett historiskt perspektiv.

Ett utökat uppdrag till skolan ordinarie värdegrundsarbete
På grundskolan införs under läsåret som ett komplement till enhetens
ordinarie värdegrundsarbete/värdegrundspedagoger tre
värdegrundspedagoger med särskilt ansvar, en för vardera två team med
särskilt ansvar Förintelsen. Det innebär att vardera två skolteam
gemensamt utser denne särskilda värdegrundspedagog som får uppdrag att
arbeta med det särskilda uppdraget på 10 % av heltidstjänst.
Det innebär en särskild värdegrundspedagog utses med ansvar för skolor
team Norr och Centrum. En särskild värdegrundspedagog utses för skolor
team Centrum Norr och Öster. Samt en särskild värdegrundspedagog utses
med ansvar för skolor Nordväst och Sydväst.
I uppdraget ingår ett särskilt arbete med utgångspunkt i Förintelsen utifrån demokrati, tolerans och alla människors lika värde:

Justerandes signatur



Att årligen ansvara och genomföra en studieresa till koncentrationsoch förintelselägret Auschwitz och Birkenau tillsammans med ett
urval av teamets elever årskurs 8 och 9. Här är för- och efterarbete
naturliga delar av skolans uppdrag samt ett över läsåret fördjupat
arbete.



Att tillsammans med skolenhetens värdegrundgrundspedagog och
pedagoger på respektive skola särskilt arbeta för de mänskliga
rättigheterna. Det vill säga människolivets okränkbarhet, individens
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämlikhet samt
solidaritet mellan människor.



Att särskild värdegrundspedagog införs i alla skolteam utifrån ovan
från och med 1 juli 2017.

Utdragsbestyrkande

Datum
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Konsekvenser utifrån uppdrag särskild värdegrundspedagog i varje
team
Nuvarande lokalt kollektivavtal daterat 2013-10-16 omförhandlas gällande
tidsperiod. Värdegrundspedagoger med särskild inriktning förintelsen
genomför studieresa sex dagar sammanhängande under period septembernovember. Veckan inarbetas i lokalt kollektivavtal. I övrigt gäller de
riktlinjer som finns i lokalt kollektivavtal.
Att erbjuda ett urval av elever årskurs 8 och 9 från varje skola i Varbergs
kommun en studieresa till koncentrations- och förintelselägret Auschwitz
och Birkenau. Urval hanteras utifrån riktlinjer som
värdegrundspedagogerna utarbetar.
Att varje medföljande skola ansvarar för att en pedagog utöver
värdegrundspedagog årligen deltager på studieresa till koncentrations- och
förintelselägret Auschwitz och Birkenau.
Att eventuella vikarie hanteras inom skolans budgetram på respektive
hemskola under vecka då studieresa genomförs.
Värdegrundspedagoger ansvarar för att riskanalys och deltagarförteckning
upprättas två veckor innan resa genomförs och delges rektor på hemskola
för information samverkan.
Kostnad för införande av värdegrundspedagog med en i varje
team
Ersättning enligt kollektivavtal till värdegrundspedagogerna
och lärare medföljande skola en vecka koncentrations- och
förintelselägret Auschwitz och Birkenau enligt lokalt
kollektivavtal.
Tre värdegrundspedagoger– en för vardera två team - med
ansvar för genomförandet av studieresa till koncentrationsoch förintelselägret Auschwitz och Birkenau samt för och
efter arbete samt särskilt fördjupat värdegrundsarbete under
läsåret. De får ett särskilt uppdrag att på skolor i respektive
team där det ingår att arbeta kring grundläggande
demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna
som människolivets okränkbarhet, individens frihet och
integritet, alla människors lika värde, jämlikhet samt
solidaritet mellan människor. Uppdraget genomförs som 10
% av tjänst heltid.
Kostnad resa och logi koncentrations- och förintelselägret
Auschwitz och Birkenau.
Total kostnad

42 000:-

158 000:-

300 000:500 000:-

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU § 91
Beslutsförslag 2017-05-31
Justerandes signatur
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Övervägande
Förvaltningen ser positivt på en satsning enligt ovan och betraktar det som
en viktig del i av skolans värdegrundsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2017/0019

Tillsyn fristående pedagogisk omsorg Ek och
Lek Barnomsorg AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. avstå från ingripande då Ek o Lek Barnomsorg AB har vidtagit
nödvändig rättelse avseende de påtalade bristerna att se över sina
rutiner kring förläggning av barns omsorgstimmar samt skriftlig
information gällande planeringsdagar och semesterperiod.
2. I övriga delar godkänna tillsynsrapport av huvudmannen för Ek och
Lek Barnomsorg AB, fristående pedagogisk omsorg, samt
verksamheten vid familjedaghemmen Anna Svalander, Sara
Hansson, Maria Åkesson, Maria Johansson, Linnea Gryning, Jessica
Andersson, Karin Kjellgren och Linda Kristensen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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
Justerandes signatur
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tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller
för verksamheten.
Enligt 26 kap. 12 § får en tillsynsmyndighet avstå från att ingripa om
1. överträdelsen är ringa,
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl
mot ett ingripande.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och pedagogisk
omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Tillsyn sker av
huvudman för den fristående pedagogiska omsorgen. Varje år görs även
tillsynsbesök av familjedaghemmen som bedriver fristående pedagogisk
omsorg i detta fall inom Ek o Lek Barnomsorg AB. Ytterligare tillsynsbesök
genomförs vid behov exempelvis som uppföljning av det årliga
tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av inkomna
klagomål.
Tillsynen har genomförts av huvudmannen för Ek o Lek Barnomsorg AB
fristående pedagogisk omsorg samt tillsyn av familjedaghemmen Anna
Svalander, Sara Hansson, Maria Åkesson, Maria Johansson, Linnea Gryning,
Jessica Andersson, Karin Kjellgren och Linda Kristensen
Det har vid tillsynen framkommit att förskolan uppfyller författningarnas
krav inom merparten av de granskade områdena. Dock behöver huvudman
se över sina rutiner kring förläggning av de egna barnens timmar vid
varierande schematider för övriga barn. Det har vid tillsynen
uppmärksammats att förläggning av timmar innebär felrapportering hos
dagbarnvårdare Sara Hansson. Huvudman behöver även se över skriftlig
information till vårdnadshavare kring öppethållande vid studiedagar och
semester så att det framgår att andra omsorgsmöjligheter erbjudes vid
dessa tillfällen. Idag sker denna information muntligt. Ovanstående
regleras i 25 kap 14 § och 8 kap 5 § skollagen samt Regler och avgifter i
Varbergs kommun.
Detta ska inkommit till bun@varberg.se senast 21 juni 2017. Rapporterna
från varje tillsyn bifogas.
Ek o Lek barnomsorg AB har inkommit 2017-05-30 med nödvändig rättelse
avseende de påtalade bristerna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-06-12 § 92
Beslutsförslag 2017-05-22
Rapporterna från tillsynen




Justerandes signatur

Tillsyn av huvudman Ek och Lek Barnomsorg AB fristående
pedagogisk
Omsorg
Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
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Anna Svalander
Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Sara Hansson
Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Maria Johansson
Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Maria Åkesson
Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Linnea Gribing
Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Jessica Andersson
Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Karin Kjellgren
Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Linda Kristensen
Nödvändig rättelse från Ek o Lek Barnomsorg AB

Övervägande
Förvaltningen bedömer att Ek o Lek Barnomsorg AB har vidtagit nödvändig
rättelse avseende de påtalade bristerna att se över sina rutiner kring
förläggning av barns omsorgstimmar samt skriftlig information gällande
planeringsdagar och semesterperiod. Förvaltningen bifaller
tillsynsrapportens övriga delar.
_____________________________

Protokollsutdrag
Ek och Lek Barnomsorg AB
Agneta Svenberg
Christina Svensson
Eva Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 88

Sammanträdesprotokoll
2017-06-26

20

Dnr BUN 2017/0533

Riktlinjer för att bedriva fristående förskola,
pedagogisk omsorg eller fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna Riktlinjer för att bedriva fristående förskola, pedagogisk
omsorg eller fritidshem, inklusive redaktionella ändringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Riktlinjerna är ett styrdokument vars syfte är att tydliggöra vilka nationella
och lokala krav som ställs för att starta och bedriva fristående förskola,
pedagogisk omsorg eller fritidshem. Riktlinjerna underlättar för såväl de
som planerar starta fristående verksamhet som för redan befintlig
verksamhet. Riktlinjerna är också ett redskap i kontakterna mellan
fristående verksamhet och kommunen.
Barn- och utbildningsnämnden i Varbergs kommun har att besluta om
godkännande endast för fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet
med förskoleklass eller grundskola. Skolinspektionen beslutar om
godkännande i de fall fritidshemmet anordnas vid en skolenhet med
förskoleklass eller grundskola.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-06-12 § 93
Beslutsförslag 2017-05-24
Riktlinjer för fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Övervägande
Förvaltningen ser att Riktlinjerna är ett viktigt styrdokument för att
tydliggöra de krav som ställs nationellt och lokalt för att starta och bedriva
fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Agneta Svenberg
Joachim Wadström
Christina Svensson
Eva Larsson
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Dnr BUN 2017/0055

Tillsyn av Varbergs Montessoriskola 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. avstå från ingripande, då Varbergs Montessoriförskola vidtagit
nödvändig rättelse avseende de påtalade bristerna gällande
förskolans köregler och avgifter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade återremittera ärendet Tillsyn
Varbergs Montessoriskola § 68 vid sammanträde 15 maj 2017. 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.
Enligt 26 kap. 12 § får en tillsynsmyndighet avstå från att ingripa om
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1. överträdelsen är ringa,
2. den vars verksamhet granskas vidtar nödvändig rättelse, eller
3. det i övrigt med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl
mot ett ingripande.

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 åren.
Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det
systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök har i år granskning
av
huvudmannens köregler genomförts. 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 Montessoriförskola och det har vid
tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas
krav inom de områden som granskats förutom vad gäller förskolans
köregler samt avgifter.
Vid tillsynen har påtalats att huvudmannen för förskolan ska vidta
nödvändiga rättelser (26 kap. 12 § skollagen) vad gäller förskolans
intagningsregler och uttag av medlemsavgifter. Varbergs
Montessoriförskola har inkommit skriftligen med rättelser 2017-05-08
avseende de påtalade bristerna.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-06-12 § 94
Beslutsförslag 2017-05-16
Tillsyn på Varbergs Montessoriförskola
Nödvändig rättelse från Varbergs Montessoriskola
Protokollsutdrag Bun § 68, 15 maj 2017

Övervägande
Förvaltningen tillstyrker tillsynsrapporten och rättelser.
____________________________
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Protokollsutdrag
Varbergs Montessoriförskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson
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Dnr BUN 2016/0571

Mat som pedagogiskt redskap
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna projektrapport ”Mat som pedagogiskt redskap”
2. att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att, inom ram av
enkät Trygghet och trivsel, ta fram och genomföra en undersökning,
avseende hur maten och måltiderna uppfattas, riktad till föräldrar
och barn i skolan och förskolan.

Reservation
Jeanette Qvist, Per Olsson, Jenny Bolgert, Karl-Erik Bengtsson och Mattias
Svensson (samtliga S) reserverar sig skriftligt (bilaga A).”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M), med bifall av Jeanette Qvist (S), yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Per Olsson (S) yrkar på följande tillägg:
”Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram och
genomföra en undersökning, avseende hur maten och måltiderna uppfattas,
riktad till föräldrar och barn i skolan och förskolan.”
Micael Åkesson (M), yrkar på följande tillägg:
”Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att, inom ram av enkät
Trygghet och trivsel, ta fram och genomföra en undersökning, avseende hur
maten och måltiderna uppfattas, riktad till föräldrar och barn i skolan och
förskolan.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Per Olssons (S) tilläggsyrkande och
finner det avslaget.
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Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det
antaget.

Beskrivning av ärendet
Under hösten 2016 fick barn- och utbildningsförvaltningen samt
serviceförvaltningen i uppdrag från respektive nämnd att tillsammans
utveckla maten som pedagogiskt redskap.
Inför 2017 gjordes också en justering av matsedeln mot skola och förskola
för att anpassa denna till Varbergs kommuns nya hållbarhetsmål. Denna
justering innebar att mer klimatsmart mat ska serveras och från starten av
vårterminen 2017 serveras numera två helvegetariska dagar varje vecka.
Arbetsutskottet har tidigare, på BUNAU den 2 maj 2017, fått muntlig
avrapportering från serviceförvaltningen avseende matsedeln.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-06-12 § 95
Beslutsförslag 2017-05-31
Projektrapport ”Mat som pedagogiskt redskap”

Övervägande
Förvaltningen ser positivt på samarbete med serviceförvaltningen angående
utvecklingen av mat som pedagogiskt redskap och anser att det är ett bra
sätt att öka kunskapen om matens ursprung, miljöpåverkan och
måltidsmiljön hos barn och elever och därmed ett led i arbetet med
Varbergs kommuns nya hållbarhetsmål.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Servicenämnden
Maria Wirén
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Dnr BUN 2017/0550

Barn- och elevhälsaplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta barn- och elevhälsaplan enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nuvarande barn- och elevhälsaplan reviderades senast 2015; en
uppdatering av planen anses nödvändig.
Barn- och elevhälsaplanen presenterar riktlinjerna för barn- och
elevhälsaarbetet inom barn- och utbildningsförvaltningen i Varberg. Den
ska bidra till att säkra alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning
och vara en grund för enheternas framtagande av rutiner för barn- och
elevhälsaarbetet.
Ändringar i planen rör tillägg vad gäller de stödfunktioner som finns lokalt
ute på skolor, vilket centralt stöd som finns att tillgå samt beskrivningar om
verksamheter som innefattar samverkan med andra förvaltningar.
Beskrivning av det systematiska kvalitetsarbete är reviderat utifrån de
verksamhetsmål som är satta för 2016–2019. Även nya närvarorutiner för
grundskolan är beskrivna samt en förtydligande text är tillagt gällande
dokumentationskrav inom elevhälsan. Slutligen har även layouten ändrats
utifrån kommunens nya grafiska profil.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-14
Barn- och elevhälsaplan
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Barn- och elevhälsan
Ledningsgruppen
Kommunikation
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Dnr BUN 2017/0582

Trygghet och trivsel 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna information kring uppföljning av Trygghet och trivsel
2017 enligt bilagor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet genomförs årligen en
avstämning kopplat till trygghet och trivsel i förskola och skola. Baserat på
vårdnadshavareenkät, elevhälsaenkät, elevhälsasamtal och
förskolechefs/rektors/ elevhälsateamspersonal m.fl. kunskap om enhetens
arbete genomförs en tvärprofessionell analys. Analysen sammanställs i två
rapporter, en för förskolan och en för grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola/lärvux.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-13
Trygghet och trivsel 2017 – Förskola
Trygghet och trivsel 2017 – Grundskola Gymnasieskola

Övervägande
Förvaltningen presenterar här två kommunövergripande analysrapporter
av arbetet med trygghet och trivsel.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2017/0499

Yttrande över detaljplan för Svärdfisken 33,34
och 35
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen för Svärdfisken 33, 34 samt 35 och att
förvaltningens övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planavdelningen, Varbergs Kommun har till
socialnämnden översänt samrådshandling för detaljplan för Svärdfisken 33,
34 och 35, Varbergs Kommun. Yttrandet ska ha inkommit till
stadsbyggnadskontoret senast den 6 juli 2017.
Bakgrund
Planområdet är ca 20 000 kvm stort och ligger centralt i Varberg. Norr om
järnvägsstationen, öster om järnvägen och söder om ”Monarkområdet” och
väster om Birger Svenssons väg. Inom planområdet finns blandad
verksamhet, kontor, industri- och lagerverksamhet.
Planområdet ligger inom översiktsplanen för Varbergs Kommun, antagen
2010 samt fördjupad översiktsplan för stadsområdet, antagen 2010. I
Visionen för stadsområdet anges att staden ska utvecklas mot en blandstad
med fler bostäder och verksamheter.
Serviceutbudet för planområdet är stort nära centrum. Närmaste
kommunala grundskola är Hagaskolan åk F-9 och inom planområdet finns
även en fristående grundskola, Kunskapsskolan åk 4-9.
Tidplan
Samråd
2017 kvartal 2
Granskning 2017 kvartal 3
Antagande 2017 kvartal 4/ 2018 kvartal 1

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-06-12 § 97
Beslutsförslag 2017-05-22
Bilaga, plankarta

Övervägande
Planen tillhör Hagaskolans upptagningsområde.
Justerandes signatur
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Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att detaljplanen kommer att
påverka barn- och utbildningsnämndens verksamhet vad beträffar
grundskola och förskoleverksamhet i upptagningsområdet.
Utifrån ny planerad bebyggelse behövs uppdaterad prognosbild för att
Barn- och- och utbildningsnämnden i god tid kan göra en behovsanalys för
att tillgodose platser inom förskola och grundskola.
Enligt investeringsprocessen står barn- och utbildningsförvaltningen för
behovsanalysen och samhällsutvecklingskontoret gör åtgärder utifrån
förstudien så tidplanen kan hållas.
Viktigt är att infrastrukturen vad beträffar gång och cykelväg till skola och
förskola från planområdet säkerställs, då det är mycket trafik som trafikerar
gatan genom området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Stadsbyggnadskontoret, Inger Axbring
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Dnr BUN 2017/0226

Internkontroll 2017 - Registerkontroll anställda i
externa företag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. godkänna uppföljning av registerkontroll anställda i externa företag
enligt internkontrollplan 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2017 ska
förvaltningen kontrollera hur följsamheten är gällande rutiner om
registerkontroll i företag som genom avtal sköter stödfunktioner till barnoch utbildningsförvaltningens verksamhet.
Hallandstrafiken är upphandlat bolag som i sin tur har avtal med företag
som för Hallandstrafiken kör skolskjutstrafik på uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har inte i nuvarande
avtal med Hallandstrafiken skrivit in rätten till egen insyn utan kontrollen
genomförs av Hallandstrafiken.
Hallandstrafiken har till barn- och utbildningsförvaltningen redovisat hur
de försäkrar sig om att registerkontroll sker på det sätt som står i avtalet i
enlighet med gällande lagstiftning. Enligt detta kräver Hallandstrafiken
från upphandlade trafikföretag att utföra registerkontrollen och enligt rutin
ska trafikföretagen kontinuerligt fyller på en lista med de förare som kör
trafiken samt intygar vid vilket datum registerkontrollen är gjord. Listan
skall uppdateras kontinuerligt och Hallandstrafiken gör dessutom alltid en
extra påminnelse inför starten av höst- och vårterminerna.
I samband med denna uppföljning enligt internkontrollplan 2017,
genomförd maj 2017, har Hallandstrafiken bekräftat att registerkontrollen
görs kontinuerligt och att trafikföretagen skall rapportera in nya chaufförer
innan de tillträder verksamheten. Senaste anmälda chauffören i Varberg
var den 27 oktober 2016.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2017-06-12
Beslutsförslag 2017-06-01
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Övervägande
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.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Nils Johansson
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Dnr BUN 2017/0553

Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning av uppföljning och kontroll av verksamhet
som utförs av privata utförare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller
från 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av
privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet.
Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska







kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat
utförare
genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn i verksamheten
se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet
som de lämnar till privata utförare
i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata
utförare
tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer
kan välja mellan olika utförare.

Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom
alla verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälsooch sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och
infrastruktur.
Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att
påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i
programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där
villkoren redan är reglerade. Krav som programmet lägger fast kan endast
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påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i
tiden.
Kommunen är ansvarig även för verksamheter som genom avtal
överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger att följa upp och
kontrollera. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se
olika ut beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse.
Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto större är kravet på
uppföljning och kontroll och att identifiera vilka risker som kan finnas.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara
tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan
mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i
verksamheten ska hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter
att besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt reglerat i avtal.
Mot bakgrund av detta uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd
att med utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett
driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt



de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har
fastställt i verksamhetsplaner



i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi
följs upp.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-06-12 § 99
Beslutsförslag 2017-06-01
Protokollsutdrag KF 2016-02-16 § 30

Övervägande
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde - och således
relevant för denna uppföljning – har skolskjutstrafik upphandlats och
genomförs av privat utförare, Hallandstrafiken AB. Region Halland är ägare
av Hallandstrafiken AB som ansvarar för tillhandahållandet av
kollektivtrafiken i regionen. I ägardirektiv för Hallandstrafiken AB fastslås
att insyn enligt 2 kapitel 3 § offentlighets- och sekretesslagen även gäller för
Hallandstrafiken AB och således garanteras allmänhetens möjligheter till
insyn i bolaget och uppfyller därmed kraven enligt det från
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kommunfullmäktige fastställda program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privat utförare.
I övrigt har barn- och utbildningsförvaltningen inte upphandlat privata
utförare av verksamhet.
Programmet omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den
verksamheten inte är upphandlad utan reglerad genom tillståndsgivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:


Statusrapport Applagården
Förvaltningschef
rapporterar
enligt
information
från
samhällsutvecklingskontoret. Planarbete Applagården ska påbörjas
och förvaltningen återkommer när placering och disposition
planeras.



Personalrörlighet mellan skolorna
Det har varit stor personalrörlighet mellan skolorna, bland annat på
grund av byte till Trönninge skola. Personalomsättning var inte större
på Almers skola än på andra skolor. Förvaltningen återkommer med
en sammanställning till hösten.



Information angående kommungemensam kundservice
Förvaltningschef informerar om pågående rekryteringar till
kommungemensam kundservice som serviceförvaltingen håller i för
närvarade. Förvaltningschef återkommer med information i
augusti/september.



Utvecklingschef informerar om pågående och fortsatt arbete med
”From great till excellent” (FGTE) i Halland.

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

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
BUN 2017/0169‐31

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, klass 3A

BUN 2017/0095‐16

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, H I
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, S R

BUN 2017/0169‐30

BUN 2017/0169‐29

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, E C

BUN 2017/0252‐8

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Rolfstorp skola, J E
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Rolfstorp skola, T B
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Deromeskolan, J E
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, L N

BUN 2017/0252‐7
BUN 2017/0172‐9
BUN 2017/0307‐20

BUN 2017/0307‐19

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, A D

BUN 2017/0043‐10

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, A B
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, P E A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, E C
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, S R
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Deromeskolan, A G
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L M
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, K S

BUN 2017/0170‐28
BUN 2017/0169‐28
BUN 2017/0169‐27
BUN 2017/0172‐8
BUN 2017/0001‐50
BUN 2017/0001‐49
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BUN 2017/0307‐18

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, I B

BUN 2017/0307‐17

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, L B

BUN 2017/0307‐16

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, A E

BUN 2017/0198‐5

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bockstensskolan, N J
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, C H
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, K N
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, L S

BUN 2017/0095‐15
BUN 2017/0001‐48
BUN 2017/0307‐15

BUN 2017/0293‐12
BUN 2017/0568‐1
BUN 2017/0567‐1
BUN 2017/0169‐26

BUN 2017/0559‐1
BUN 2017/0172‐7
BUN 2017/0307‐14

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Påskbergsskolan, D A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Deromeskolan, K P
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, N W
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, K L R

BUN 2017/0001‐47

Anmälan om kränkande behandling av elever på
Vidhögeskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, E S
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, N G
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Deromeskolan, D H

BUN 2017/0293‐10
BUN 2017/0172‐6
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Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, S L
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Väröbackaskolan, M S
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Göthriks skola, V L
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elever på
Lindbergs skola

BUN 2017/0307‐13

BUN 2017/0293‐11

Justerandes signatur
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BUN 2017/0123‐9
BUN 2017/0123‐8
BUN 2017/0252‐6
BUN 2017/0307‐12

BUN 2017/0170‐27
BUN 2017/0170‐26
BUN 2017/0170‐25
BUN 2017/0293‐9
BUN 2017/0293‐8
BUN 2017/0123‐7
BUN 2017/0123‐6
BUN 2017/0252‐5
BUN 2017/0307‐11
BUN 2017/0307‐10
BUN 2017/0307‐9
BUN 2017/0307‐8
BUN 2017/0170‐24
BUN 2017/0095‐14
BUN 2017/0095‐13
BUN 2017/0095‐12
BUN 2017/0095‐11
BUN 2017/0095‐10
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Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, A K
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, N A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Rolfstorp skola, T B
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, S N S
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, G R
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, A K
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, A A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, B G
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, L H
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, L G
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, M L
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Rolfstorp skola, N G
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, A E
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, I A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, A D
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, L B
Anmälan om kränkande behandling av elever på
Bosgårdsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, F A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, S S
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, S L
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, M M
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, F I
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BUN 2017/0157‐10
BUN 2017/0169‐25

BUN 2017/0001‐46
BUN 2017/0001‐45
BUN 2017/0393‐4
BUN 2017/0170‐23
BUN 2017/0170‐22
BUN 2017/0170‐21
BUN 2017/0170‐20
BUN 2017/0170‐19
BUN 2017/0170‐18
BUN 2017/0352‐2

BUN 2017/0172‐5
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Anmälan om kränkande behandling av elev på
Hagaskolan, E S
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elever på
Lindbergs skola, L S, H W och E T
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, T E S L
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, T G
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Sibbarps skola, Y I
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, L M H T
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, L M H T
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, J M
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, E A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, S A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, J K
Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av barn på
Åskloster förskola, E A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Deromeskolan, C B K

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

Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-62, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Trönninge skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-59, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Bosgårdsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0017-16, Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Lindbergskola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-40, Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Håstensskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0372-6, Yttrande angående Komplettering
gällande elevens rätt till stöd och särskilt stöd samt skyldigheten att
motverka kränkande behandling vid Almers skola i Varbergs kommun,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0563-1 Beslut gällande fullgörande av
skolplikt på annat sätt för elev mottagen i grundsärskolan, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0546-2 Tilläggsbelopp beslut gällande elev E
W, Kunskapsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0539-2 Rättidsprövning av överklagande
gällande åtgärdsprogram för elev A H, Vidhögeskolan, Lars Karlsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0024-38, Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2017/0024-39, Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2017/0024-41, Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2017/0391-9 Komplettering gällande anmälan om
kränkande behandling vid Bosgårdsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0542-2 Yttrande gällande anmälan om
kränkande behandling vid Vidhögeskolan i Varbergs kommun, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0134-90, 2017-0134-86, Byte av skola under
pågående skolgång, Mikael Sili
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Delegeringsbeslut BUN 2017/0134-91, 2017-0134-88, Byte av skola under
pågående skolgång, Mikael Sili
Delegeringsbeslut BUN 2017/0134-85, Byte av skola under pågående
skolgång, Mikael Sili
Delegeringsbeslut BUN 2017/0134-93, 2017-0134-89, Byte av skola under
pågående skolgång, Mikael Sili
Protokoll Samverkan
170426 Samverkansprotokoll
170503 Samverkansprotokoll
170510 Samverkansprotokoll
170614 Samverkansprotokoll
170620 Samverkansprotokoll
Meddelanden
BUN 2017/0487-4 Överklagan, Begäran om utlämnande av allmän
handling
BUN 2017/0019-19, Svar på nödvändig rättelse från Ekolek AB,
BUN 2017/0596-1 Rektors beslut om återplacering på samman årskurs,
Kunskapsskolan
BUN 2017/0588 Anmälan till beo om kränkande behandling vid Göthriks
skola och fritidshem, Varbergs kommun
BUN 2017/0413-5 Beslut beo angående kränkande behandling
BUN 2017/0391-8 Anmälan till beo om kränkande behandling vid
Bosgårdsskolan F-3 och fritidshem, Varbergs kommun
BUN 2017/0542 Anmälan till beo om kränkande behandling vid
Vidhögeskolan F-5 och fritidshem, Varbergs kommun
BUN 2016/0921-6 Anmälan om elevers rätt till stöd och särskilt stöd vid
Ankarskolan i Varbergs kommun
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Dnr

Övriga frågor
Information angående ny nämndsorganisation
Jeanette Qvist (S) efterfrågar information angående ny
nämndsorganisation i samband med ny mandatperiod.
Förvaltningschef svarar att förvaltningen arbetar med att förbereda en
avknoppning av gymnasiet i fall att kommunfullmäktige tar beslut om ny
nämndsorganisation.
Statsbidrag förskola, minskade barngrupper
Jeanette Qvist (S) efterfrågar information angående Statsbidrag förskola,
minskade barngrupper.
Förvaltningschef svarar varför Varbergs kommun fick mycket mindre
pengar än förra året i statsbidrag förskola, minskade barngrupper. En
skriftlig sammanställning angående hur förvaltningen planerar i förskolan
med tanke på detta kommer till augustinämnd.
Simskola för barn i behov av särskilt stöd
Nevrie B Suleyman (M) frågar om det finns simskola för barn i behov av
särskilt stöd.
Förvaltningschef svarar att det är kultur- och fritidsförvaltningen som
ansvarar för simskolan.
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