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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

7 november 2016

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-14

Datum då anslaget tas ned

2016-12-06

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling
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Dnr BUN 2016/0243

Rapport till kommunstyrelsen angående arbetet
med jämställdhet samt mot diskriminering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport till kommunstyrelsen angående arbetet med
jämställdhet samt mot diskriminering.
2. att förvaltningen får i uppdrag att upprätta jämställdhetsbokslut i
årsredovisning 2016 och i delårsrapport/tertialrapport 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Madeleine Bagge (MP) yrkar på följande tillägg:
”att förvaltningen får i uppdrag att upprätta jämställdhetsbokslut i
årsredovisning 2016 och i delårsrapport/tertialrapport 2017”.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Madeleine Bagges
(MP) tilläggsförslag och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att ge nämnderna i uppdrag att komplettera
delårsrapporten januari-augusti 2016 med en särskild rapport om arbetet
med jämställdhet samt arbete mot diskriminering. 8 november ska
rapporterna vara KS-förvaltning tillhanda.
För barn- och utbildningsförvaltningen innebär det en beskrivning av
arbetet på övergripande nivå i tre led: ur personalperspektiv, ur
elevhälsaperspektiv men också ur elev- och resultatperspektiv i form av
strukturella skillnader mellan vilka resultat eleverna uppnår baserat på kön.
I rapporten beskrivs kortfattat de utvecklingsområden och
framgångsfaktorer samt arbetssätt som används i arbetet för ökad mångfald
och mot diskriminering och kränkande behandling. Bifogat är riktlinjer och
rapporter som styr alternativt beskriver arbetet i förvaltningens verksamhet
mer detaljerat.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 143
Beslutsförslag 2016-10-10
Rapport avseende arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Mångfaldsplan BUF 161011
Trygghet och trivsel 2016
Mål och resultat 2015
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0508

Remissyttrande Stadieindelad timplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. ställa sig bakom utbildningsdepartementets promemoria om
stadieindelad timplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Jeanette Qvist (S) yrkar på följande tillägg:
”att förslaget att ge möjlighet för Statens skolinspektion att besluta att
en skola får bedriva undervisning i grundskolan utan att tillämpa en
stadieindelad timplan, bör tas bort för att bevara likvärdigheten.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande och
finner det avslaget.

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har erbjudits tillfälle att yttra sig över promemorian En
stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. I
promemorian lämnas ett förslag som innebär att grundskolans timplan ska
stadieindelas.
I timplanerna anges den totala undervisningstid som eleven ska få i ett visst
ämne under hela sin tid i skolan. Fördelningen av undervisningstiden är
däremot inte närmare reglerad exempelvis över olika stadier eller årskurser.
En sådan förändring bedöms, enligt promemorian, bland annat kunna
underlätta för huvudmännen att garantera att eleverna får den
undervisningstid de har rätt till. Den stadieindelade timplanen bedöms även
vidare leda till en mer likvärdig skola och underlättar för enskilda elever om
de vill byta skola.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 144
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsförslag 2016-10-04
Promemoria En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande
frågor, BUN 2016/0508-1

Övervägande
Varbergs kommun har en övergripande timplan som fastställdes den 29
mars 2016. Timmarna per ämne i Varbergs timplan fördelas utifrån ett
stadietänk då förvaltningen identifierat de fördelar som lyfts i promemorian
i form av likvärdighet och att det underlättar gällande att uppfylla den
garanterade undervisningstiden. Förslagen i promemorian stämmer, i stort,
med Varbergs timplan. Därför är det förvaltningens bedömning att ställa
sig bakom promemorian.

Ekonomi och verksamhet
Ärendet innebär inga kostnader för kommunen.
_________________________________

Protokollsutdrag
Departementet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr BUN 2016/0589

Mottagande i grundsärskola och
gymnasiesärskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. fastställa Mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola enligt
bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
2014 skapades dokumentet – Mottagande i grundsärskola &
gymnasiesärskola med information och rutiner för förskolechef och rektor.
Under läsåret 2015/2016 har mottagningsteamet redigerat
rutinerna/informationen och med detta startas en implementering av de
nya rutinerna via mottagnings-teamet ut till skolornas förskolechefer,
rektorer och elevhälsateam.
Redigeringen avser ett förtydligande i ärendegången och
mottagningsteamets roll; även ett förtydligande vid övergång från
grundsärskola till gymnasiesärskola har gjorts. Som stöd i arbetet har också
bilagan med checklista utarbetats.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 145
Beslutsförslag 2016-10-11
Bilaga - Mottagande i grundsärskola & gymnasiesärskola 2016-10-16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2016/0143

Uppsägning internhyresavtal Bläshammar skola
paviljonger
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att säga upp internhyresavtal mellan barn- och utbildningsnämnden
och servicenämnden avseende paviljong Flexator 95-01, som idag är
belägen på Bläshammar skola och inrymmer del av skolans
verksamhet, från och med 2017-09-30
2. att säga upp internhyresavtal mellan barn- och utbildningsnämnden
och servicenämnden avseende paviljong Expandia objekt 12354,
som idag är belägen på Bläshammar skola och inrymmer del av
skolans verksamhet, från och med 2017-09-30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen hyr genom serviceförvaltningen
paviljonger från VFAB samt Expandia för att möta behovet på Bläshammar
skola. I samband med att Trönninge skola står klar finns inte behov av
paviljongerna.
Åtgärden är i linje med antagen lokalförsörjningsplan samt med
förvaltningens strategi för lokalförsörjning;
• Attrahera med ändamålsenliga lokaler
• Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa fleravdelnings
förskolor.
• Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
• Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte behövs.
• Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 157
Beslutsförslag 2016-10-11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Protokollsutdrag
Servicenämnden
Katarina Lindh
Emma Lundgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0201

Uppsägning internhyresavtal Bockstensskolan
paviljong
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att säga upp internhyresavtal mellan barn- och utbildningsnämnden
och servicenämnden avseende paviljong Flexator 98-03, som idag är
belägen på Bockstensskolan och inrymmer del av skolans
verksamhet, från och med 2017-09-30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen hyr genom serviceförvaltningen
paviljong från VFAB för att möta behovet på Bockstensskolan. I samband
med att Trönninge skola står klar finns inte längre behov av den uppställda
paviljongen.
Åtgärden är i linje med antagen lokalförsörjningsplan samt med
förvaltningens strategi för lokalförsörjning;
• Attrahera med ändamålsenliga lokaler
• Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa fleravdelnings
förskolor.
• Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
• Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
• Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 158
Beslutsförslag 2016-10-11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Servicenämnden
Katarina Lindh
Emma Lundgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0616

Uppsägning internhyresavtal Texasvägen 11,
Skällinge
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att säga upp internhyresavtalet mellan servicenämnden och barnoch utbildningsnämnden avseende Skällinge Texasvägen 11 från och
med 2017-09-30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen hyr genom serviceförvaltningen
Skällinge Texasvägen 11. I samband med att ny förskola i Rolfstorp står klar
finns inte längre behov av den tillfälliga evakueringslokalen.
Åtgärden är i linje med antagen lokalförsörjningsplan samt med
förvaltningens strategi för lokalförsörjning;
• Attrahera med ändamålsenliga lokaler
• Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa fleravdelnings
förskolor.
• Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
• Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
• Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 159
Beslutsförslag 2016-10-11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Servicenämnden
Katarina Lindh
Emma Lundgren
Agneta Svenberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0186

Uppsägning internhyresavtal Skällinge skola,
Mellanhuset
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att säga upp internhyresavtalet mellan servicenämnden och barnoch utbildningsnämnden avseende lokal Mellanhuset på
Köpmansvägen 95 i Skällinge från och med 2017-09-30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen hyr genom serviceförvaltningen
Mellanhuset på Köpmansvägen 95 i Skällinge. I samband med att ny
förskola i Rolfstorp står klar finns inte längre behov av evakueringslokalen.
Åtgärden är i linje med antagen lokalförsörjningsplan samt med
förvaltningens strategi för lokalförsörjning;
• Attrahera med ändamålsenliga lokaler
• Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa fleravdelnings
förskolor.
• Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
• Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
• Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 160
Beslutsförslag 2016-10-11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Servicenämnden
Katarina Lindh
Emma Lundgren
Agneta Svenberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 156
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Dnr BUN 2016/0592

Yttrande över Remiss-Väg 153 och 154
åtgärdsvalsstudie-till och från Ullared
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. yttra sig enligt ärendebeskrivning och att förvaltningens
övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Denna åtgärdsvalsstudie har tagits fram under ledning av Trafikverket, på
beställning av Region Halland. Syftet är att få en bild av nuläge, funktion och
brister när det gäller trafiksituationen längs väg 153 och väg 154 i Hallands
län samt att föreslå kostnadseffektiva förbättringsåtgärder. Utredningen ska
utgöra underlag för Region Hallands arbete med en ny infrastrukturplan för
Halland.
Tjänstemän från Varbergs och Falkenbergs kommuner samt Region Halland
har deltagit i arbetet. Det har funnits ett stort intresse för frågan och ett stort
antal berörda organisationer och företag har varit engagerade i att beskriva
vägarnas funktion och brister.
Inom ramen för utredningen har följande målbild tagits fram:
•

God tillgänglighet och trafiksäkerhet för näringslivets transporter

•

God tillgänglighet och trafiksäkerhet för personresor

•

En konkurrenskraftig och attraktiv kollektivtrafik

•

God tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik i och
mellan tätorterna

Inom orterna får väg 153 och väg 154 en viktig lokal funktion. De flesta
orterna delas av vägarna och för att ta sig mellan målpunkter som hem,
skola, matbutik och dylikt måste man använda vägarna, antingen man går,
cyklar eller kör bil. Kollektivtrafikmyndighetens primära uppdrag är resor
till arbete och studier
Möjligheten att ta sig fram säkert och tryggt till fots eller med cykel mellan
orterna är begränsad eftersom det till stor del saknas egna separerade ytor
för dessa trafikantgrupper. Det finns behov av att cykla och gå utmed
vägarna för att ta sig till och från busshållplatser samt mellan tätorterna
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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längs sträckan. Brister i gång- och cykelnätet påverkar också möjligheten för
skolbarn att själva ta sig till skolan eller busshållplatsen.
Åtgärder för tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykel
i och mellan tätorter:
Hastighetsöversyn inom tätort. Åtgärden ska bidra till att öka
trafiksäkerheten för gående och cyklister, samt att förbättra samspelet
mellan trafikanter.
Hastighetssäkring genom fysisk åtgärd. Sidoförskjutning som syftar till att
säkerställa låg hastighet på motorfordonstrafik inom tättbebyggt område.
Gång- och cykelpassager för att minska barriäreffekten inom samhällen och
för att förbättra trafiksäkerheten. Passagerna placeras så att stråk och
målpunkter knyts samman för gående och cyklister.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 152
Beslutsförslag 2016-10-06

Övervägande
Förvaltningen ser positivt på ökad integrationen mellan linjetrafik och
upphandlad skolskjuts då det är kostnadseffektivt att utnyttja befintliga
linjeturer. Då är det viktigt att säkerheten vid hållplatser och passager över
väg 153 förbättras.
En stor och viktig pendlargrupp i Varbergs kommun är våra gymnasielever
och grundskoleelever. Brister i gång- och cykelnätet påverkar också
möjligheten för skolbarn att själva ta sig till skolan eller busshållplatsen. De
ska kunna ta sig säkert till och från hållplatser med cykel eller till fots; detta
bör säkerställas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Samhällsutvecklingskontoret, Anita Kryh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0614

Ändrat upptagningsområde nyckelkod 021200,
Nygård och Vare; berör Ankarskolan och
Mariedalsskolan/Almers
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. återremittera ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Micael Åkesson (M) yrkar att ärendet återremitteras.

Beslutsordning

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

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 146
Beslutsförslag 2016-10-14
___________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 158
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Dnr BUN 2016/0315

Intern kontroll - Dokumenthanteringsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av dokumenthanteringsplan enligt
internkontrollplan 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2016 ska
efterlevnad av dokumenthanteringsplan kontrolleras. Granskningen ska ske
mellan maj-september och redovisas till nämnden. Kontrollmetod är
stickprov. Kontrollen avser om förvaltningen arbetar enligt de i
dokumenthanteringsplanen fastlagda anvisningarna och hur olika typer av
dokument ska hanteras. Hanteringen avser framförallt hur olika slags
dokument registreras och förvaras samt eventuellt gallras.
Barn- och utbildningsnämndens nämndsekreterare, som är arkivansvarig
för barn- och utbildningsnämnden, har genomfört stickprov genom intervju
med delar av kansliets personal om deras kunskap om
dokumenthanteringsplanen inklusive hur anvisningar för olika områden
enligt dokumenthanteringsplanen efterföljs. Sammanfattande
bedömningen är att planens anvisningar efterlevs.
Under hösten har en stor genomgång av arkivet skett inklusive gallring av
olika dokument enligt anvisning i dokumenthanteringsplan. Revidering av
dokumenthanteringsplan sker i skrivande stund och kommer att fastställas
inom kort.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 147
Beslutsförslag 2016-10-10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0315

Intern kontroll - Klagomål och överklagade
beslut den 1 september 2015 - 31 augusti 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna sammanställningen av klagomål och överklagade beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nedanstående är en uppföljning enligt den interna kontrollplanen gällande
inkomna klagomål och överklagade beslut.

Klagomål
Det

har

under perioden inkommit

48

klagomål till barn- och

utbildningsförvaltningen, bilaga 1. En del av dessa, framförallt klagomål
gällande kränkande behandling och särskilt stöd, har anmälts till
Skolinspektionen.
Under perioden den 1 september 2014 – 31 augusti 2015 inkom 21 klagomål.

Överklagande beslut
Fyra av de överklaganden som inkom under perioden 1 september 2014 – 31
augusti

2015

hade

inte

prövats

av

överinstansen

vid

förra

sammanställningen. Två ärenden gällde överklagande av åtgärdsprogram.
Skolväsendets överklagandenämnd, ÖKN, avvisade det ena eftersom endast
den ena vårdnadshavaren skrivit under överklagandet. I det andra fallet
avskrevs ärendet av ÖKN eftersom det framkom i yttrandet att det fattats
beslut om ett nytt åtgärdsprogram för eleven.

De andra två gällde

överklagande av tilläggsbelopp till fristående förskola. I det ena målet avslog
Förvaltningsrätten i Göteborg överklagandet. Förskolan överklagade till
Kammarrätten i Göteborg som har meddelat prövningstillstånd men ännu
inte avgjort målet. Det andra överklagandet avslogs av förvaltningsrätten och
har inte överklagats till kammarrätten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Under perioden den 1 september 2015 – 31 augusti 2016 inkom 20
överklaganden. Tolv överklaganden gällande skolplaceringsbeslut inkom
vilka samtliga omprövades av rektor i enlighet med vårdnadshavarnas/gode
mans önskemål. Ett beslut gällande vistelsetid på förskolan har överklagats
och Förvaltningsrätten i Göteborg avslog detta. Förvaltningsrätten avslog
även ett överklagande gällande en begäran från vårdnadshavaren att barnet
skulle börja förskoleklass som 5-åring. Ett beslut gällande tilläggsbelopp till
fristående grundskola har överklagats, förvaltningsrätten avslog
överklagandet. Två överklaganden av åtgärdsprogram har inkommit, inget
av dessa har prövats av ÖKN ännu. En information gällande
vårdnadshavares fullgörande av sina skyldigheter för att en skolpliktig elev
ska fullgöra sin skolgång överklagades till förvaltningsrätten. Domstolen
avvisade detta då informationen inte utgjorde ett överklagbart
föreläggande, skrivelsen hade inte sådana verkningar att det ändå kunde
överklagas.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 148
Beslutsförslag 2016-08-16
Bilaga - Sammanställning 1 september 2015 – 31 augusti 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 160

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Dnr BUN 2016/0315

Intern kontrollplan - Barn som far illa eller är i
riskzonen; sammanställning av anmälningar till
socialnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen gällande anmälningar till socialnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Av 14 kap. 1 § 1 st. socialtjänstlagen framgår bland annat att myndigheter
vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är verksamma inom
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör
barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
I enlighet med Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2016
avseende ”Barn som far illa eller är i riskzonen” redovisas följande.
Under perioden 18 juni 2015 – 17 juni 2016, gjordes totalt 158
orosanmälningar till socialnämnden i Varbergs kommun från förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor i kommunen inklusive fristående
verksamheter.
143 anmälningar resulterade i att socialnämnden inledde utredning och i 15
av fallen beslöt nämnden att inte inleda någon utredning.
Under läsåret 2014/15, perioden 15 augusti 2014 – 17 juni 2015, gjordes
totalt 194 orosanmälningar till socialnämnden i Varbergs kommun från
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen inklusive
fristående verksamheter.
151 anmälningar resulterade i att socialnämnden inledde utredning och i 43
av fallen beslöt nämnden att inte inleda någon utredning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Enligt uppgift från socialförvaltningen informeras socialnämnden
månadsvis antalet inkomna anmälningar avseende barn som far illa.
Av 14 kap. 1 § 1 st. socialtjänstlagen framgår bland annat att myndigheter
vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är verksamma inom
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör
barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
I enlighet med Barn- och utbildningsnämndens interna kontrollplan 2016
avseende ”Barn som far illa eller är i riskzonen” redovisas följande.
Under perioden 18 juni 2015 – 17 juni 2016, gjordes totalt 158
orosanmälningar till socialnämnden i Varbergs kommun från förskolor,
grundskolor och gymnasieskolor i kommunen inklusive fristående
verksamheter.
143 anmälningar resulterade i att socialnämnden inledde utredning och i 15
av fallen beslöt nämnden att inte inleda någon utredning.
Under läsåret 2014/15, perioden 15 augusti 2014 – 17 juni 2015, gjordes
totalt 194 orosanmälningar till socialnämnden i Varbergs kommun från
förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunen inklusive
fristående verksamheter.
151 anmälningar resulterade i att socialnämnden inledde utredning och i 43
av fallen beslöt nämnden att inte inleda någon utredning.
Enligt uppgift från socialförvaltningen informeras socialnämnden
månadsvis antalet inkomna anmälningar avseende barn som far illa.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 149
Beslutsförslag 2016-10-10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 161

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Dnr BUN 2016/0273

Information – inför budgetförutsättningar 2017
och effektiviseringar för budget i balans inför
driftsbudget 2017, plan 2018
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om budgetförutsättningar
2017 och förslag effektiviseringar för budget i balans inför driftsbudget
2017, plan 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 162

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Dnr BUN 2016/0273

Lokal IT-strategi
Utvecklingschef presenterar det efterfrågade underlaget angående lokal
IT-strategi.

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. informationen godkänns och att ärendet anses besvarat enligt
uppdrag som gavs på nämndssammanträdet den 3 oktober 2016,
§ 143.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att
”informationen godkänns och att ärendet anses besvarat enligt uppdrag
som gavs på nämndssammanträdet den 3 oktober 2016, § 143.”

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 163

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Dnr BUN 2016/0315

Intern kontroll - Registerkontroll av anställda i
andra förvaltningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av registerkontroll av anställda i andra
förvaltningar enligt internkontrollplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I enlighet med skollagen och lagen om personer som ska arbeta med barn
ska registerutdrag visas upp inför anställning. Barn- och
utbildningsnämnden reglerar i internkontrollplanen hur uppföljning av
registerkontroll av anställda i övriga förvaltningar skall utföras.
Serviceförvaltningen utför tjänster inom Barn- och utbildningsnämndens
verksamheter och omfattas därmed av lagen om registerkontroll.
Internkontroll genomförs med stöd av stickprov. Vid internkontrollen 2015
fanns brister i serviceförvaltningens rutiner för registerkontroll varför även
rutinerna följts upp.
Serviceförvaltningen har redovisat reviderade rutiner för registerkontroll
samt genomförda stickprov i enlighet med barn- och
utbildningsförvaltningens krav.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 150
Beslutsförslag 2016-10-05

Övervägande
Serviceförvaltningens reviderade rutiner för registerkontroll bedöms
motsvara de krav som lagen och barn- och utbildningsförvaltningen ställer.
När det gäller efterlevnaden av rutinerna visar kontrollen att av 104
personer som anställts under 2016 har alla utom 8 visat upp registerutdrag.
Berörda chefer har fått i uppdrag att komplettera registerkontrollen vilket
följs upp av serviceförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 164

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Dnr BUN 2016/0611

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att från och med 1 januari 2017 höja inkomsttaket för hushållets
bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 45 390 kr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem. Avgiften/månad beräknas efter:
- Barnets ålder
- Antal barn i familjen som har plats i förskola, pedagogisk omsorg
eller fritidshem
- Familjens sammanlagda bruttoinkomst före skatt/månad (max. 43
760 kr/år 2016)
Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte
överskrida ett visst belopp; det kallas maxtaxa. Övergången till ”Barn 3-6 år
och skolbarn” sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Från och med den 1 januari 2016 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. Det
innebär att det fastställs en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya
högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad. Förändringen innebär att
kommunerna kommer få högre intäkter från föräldraavgiften, och därmed
minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att
använda sig utav maxtaxa. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per
månad) höjs från 43 760 kr till 45 390 kr.

Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

Barn 1-2 år
Barn 3-6 år
Högsta procentsats Kronor Högsta procentsats Kronor
3% 1 362 kr
2%
908 kr
2%
908 kr
1%
454 kr
1%
454 kr
1%
454 kr
Ingen avgift
Ingen avgift

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

För de som tjänar 45 390 kr eller mer innebär det en ökning av avgiften med
49 kr/månad för barn 1, en ökning med 32 kr/månad för barn 2 och en
ökning med 16 kr/mån för barn 3.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket
redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att
förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram
som fastställts för varje kommun för 2017.
Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars
och den 30 september med hälften av bidraget per gång.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 151
Beslutsförslag 2016-10-10

Övervägande
Skolverket ansvarar för att fastställa en ny högsta avgiftsgrundande
inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad och informerar
kommunerna om de nya beloppen.
Kommunfullmäktige, 2015-06-16 § 112, har delegerat beslut om maxtaxan
till barn- och utbildningsnämnden när nya belopp för inkomsttaket
fastställs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 165

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Dnr BUN 2016/0478

Yttrande angående Motion - En förskola som
följer riktmärke för barngruppers storlek
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att anta förvaltningens yttrande som sitt eget att avstyrka motionen.
Redan idag har nämnden som ambition att följa Skolverkets riktlinjer
och följer gruppstorlek, verksamhet, närvaro, personaltäthet
kontinuerligt för att kunna utveckla och planera verksamheten.

Reservation

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

Förslag till beslut på sammanträdet
Jenny Bolgert (S) yrkar på återremiss till förvaltningen.
Jeanette Qvist (S) yrkar att tillstyrka motionen.
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att barn- och
utbildningsnämnden beslutar
”att anta förvaltningens yttrande som sitt eget att avstyrka motionen.
Redan idag har nämnden som ambition att följa Skolverkets riktlinjer och
följer gruppstorlek, verksamhet, närvaro, personaltäthet kontinuerligt för att
kunna utveckla och planera verksamheten.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Jenny Bolgerts (S) förslag om
återremiss och finner det avslaget.
Ordföranden ställer Jeanette Qvists (S) och sitt eget förslag mot varandra
och finner sitt eget förslag antaget.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till bifall till Micael Åkessons (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) förslag.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-11-07
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Med 7 ja-röster för Micael Åkessons (M) förslag och 6-nej-röster för
Jeanette Qvists (S) förslag finner nämnden att bifalla Micael Åkessons (M)
förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare
1. Micael Åkesson (M), ordf.

X

Ja

2. Hanna Netterberg (M)

X

3. Margit Kastberg (M)

X

4. Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

5. Madeleine Bagge (MP)

X

6. Marianne Nord Lyngdorf (L)

X

7. Roger Kardemark (KD)

X

Nej

8. Jeanette Qvist (S)

X

9. Mattias Svensson (S)

X

10. Jenny Bolgert (S)

X

11. Per Olsson (S)

X

12. Karl-Erik Bengtsson (S)

X

13. Monica Kunckel Qvist (SD)

X

Summa

7

Avstår

6

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen hemställer om yttrande på Jeanette Qvist (S) och Jenny
Bolgert (S) motion – En förskola som följer Skolverkets riktmärke för
barngruppers storlek. I motionen föreslås besluta att Varbergs
kommunfullmäktige besluta
- att Varbergs kommun organiserar sin förskoleverksamhet utifrån
Skolverkets riktmärke gällande barngruppers storlek i förskolan.
I motionen hänvisas till Skolverkets nya riktmärken för barngruppers storlek
som kom nu 2016. Skolverkets nya riktmärken för barn 1-3 år är 6-12 barn
och för 4-5 år 9-15 barn. Som framgår i motionen kan forskningen inte ange
en exakt siffra för hur stor en barngrupp bör vara men studier visar att det
bör vara olika riktmärken för små barn och äldre barn.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 156
Beslutsförslag 2016-10-06
Yttrande på motion - En förskola som följer riktmärke för barngrupper
storlek
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Motion - En förskola som följer riktmärke för barngruppers storlek
Utdrag ur Skolverkets Allmänna råd för förskolan, reviderad 2016 – stycke
Personaltäthet samt storlek och sammansättning av barngrupperna
Besvarade utvärderingsfrågor för statsbidrag för mindre barngrupper i
förskolan läsåret 2015/2016

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det är en angelägen och viktig
fråga som lyfts fram i motionen. Det är också i enlighet med de satsningar
som görs gällande pedagogers utbildning och kompetens samt det
utvecklingsarbete som pågår med att skapa mindre barngrupper.
Barn- och utbildningsförvaltningens ambition är att fortsätta arbetet att
inom de ekonomiska ramarna bibehålla och utveckla en kvalitativ
verksamhet. I detta ingår att skapa grupper i förskolan där trygghet och
pedagogik utvecklas i enlighet med läroplanens intentioner för förskolans
verksamhet.
Förvaltningen ser positivt på Skolverkets nya riktlinjer som ett stöd i det
fortsatta arbetet med att bibehålla och utveckla en kvalitativ förskola.
Gruppstorleken som en enskild faktor är dock inte tillräcklig förutsättning
för god kvalité i förskolan. Den viktigaste kvalitetsfaktorn i förskolan för att
utveckla verksamheten utifrån de nationella styrdokumenten är personalens
utbildning och kompetens. Antalet pedagoger i gruppen är av stor betydelse
tillsammans med gruppstorlek, barngruppens sammansättning samt
förskolans lokaler och utomhusmiljöns anpassning till verksamheten.
Att minska barngruppernas storlek och på sikt närma sig Skolverkets
riktlinjer är ett långsiktigt arbete som får genomföras stegvis för att vara
realistiskt. Uppdraget att enligt skollagen erbjuda förskola inom fyra
månader skall uppfyllas även vid en satsning på mindre barngrupper.
För att fortsätta att utveckla och fullfölja arbetet med färre barn per
barngrupp är barn- och utbildningsnämnden i behov av nuvarande
ekonomiska ramar samt tillskott i resurs antingen med tillskjutning av medel
från kommunfullmäktige eller i form av långsiktigt stadigvarande
statsbidrag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 166

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2016/0596

Deltagande Skolriksdagen 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att hela nämnden, ledamöter och ersättare, deltar på Skolriksdag
den 24-25 april 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) med bifall av Jeanette Qvist (S) föreslår att hela
nämnden, ledamöter och ersättare, deltar på Skolriksdag den 24-25 april
2017.

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

Beskrivning av ärendet
Skolriksdagen anordnas av SKL och är Sveriges största mötesplats för
huvudmän, tjänstemän, rektorer och förskolechefer; konferensen äger rum
i Stockholm och riktar sig både till kommunala och fristående huvudmän.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 153
Beslutsförslag 2016-10-06

Övervägande
Förvaltningen ser positivt på att arbetsutskottet åker till Skolriksdag 2017
eftersom konferensen är en viktig mötesplats och inspirationskälla.
____________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2016/0066-16--17, 19--20
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2016/0040-8--12
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2016/0090-13--14
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2016/0036-36--39
Anmälan om kränkande behandling Furubergsskolan BUN 2016/0110-11--16
Anmälan om kränkande behandling, Hagaskolan, BUN 2016/0158-11--12
Anmälan om kränkande behandling, Håstenskolan, BUN 2016/0113-13--14
Anmälan om kränkande behandling, Kung Karl skola, BUN 2016/0254-5--8
Anmälan om kränkande behandling, Lindbergs skola, BUN 2016/0059-11--12
Anmälan om kränkande behandling, Mariedalsskola, BUN 2016/0041-21--22
Anmälan om kränkande behandling, Rolfstorp skola, BUN 2016/0058-5--6
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2016/0025-33--55
______________________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-22, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Åskloster förskola, Caroline Josander
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-23, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Trädlyckans förskola, Catrine Svensson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0001-62, Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Nyhemsskolan, Håkan Olsson
Delegationsbeslut, BUN 2016/0003-20, Skolpliktens förlängning,
Väröbackaskolan, Anders Onsjö
Delegationsbeslut, BUN 2016/0003-21, Skolpliktens förlängning,
Väröbackaskolan, Anders Onsjö
Delegeringsbeslut BUN 2016/0019-72, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2014/0060-4, Revidering av
dokumenthanteringsplan, Helge Scharf Wramling
Protokoll Samverkan
161019 Samverkansprotokoll
161101 Samverkansprotokoll
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
•
•
•
•

Nämnden möter rektorer den 22 november
Lärarlönelyft
From great to excellent (FGTE); utvecklingschef informerar om nytt
angående regional samarbete FGTE
Medarbetarenkät; övergripande resultat för barn- och
utbildningsförvaltningen presenteras.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0622

Delegering till arbetsutskottet - beslut angående
Yttrande Detaljplan för Trönningenäs 5:29 och
Trönningenäs 5:73
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut angående Yttrande
Detaljplan för Trönningenäs 5:29 och Trönningenäs 5:73.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) föreslår att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut
angående Yttrande Detaljplan för Trönningenäs 5:29 och Trönningenäs
5:73.

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

Beskrivning av ärendet
Nämnden fått inbjudan att svara på remiss angående Detaljplan för
Trönningenäs 5:29 och Trönningenäs 5:73. Stadsbyggnadskontoret önskar
yttrande senast den 8 december. Eftersom nämnden inte har sammanträde
förrän den 12 december föreslås att arbetsutskottet beslutar i ärendet.
____________________________________
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Dnr

Övriga frågor
Läxhjälp
Jeanette Qvist (S) frågar hur statsbidrag för läxhjälp används.
Grundskolechef svarar på frågan och betonar att statsbidrag betalas ut
enligt speciellt regelverk; enligt detta ska bidraget gå till frivilligt
anordnande av läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat
skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.
Talpedagog
Jeanette Qvist (S) frågar hur arbetet med talpedagoger och logopeder i
småskolorna är organiserat.
Grundskolechef svarar på frågan. Utifrån kartläggning upphandlades för
vissa skolor en utbildning med inriktning tal och språk för
specialpedagoger. Logopedinsatser, det vill säga hjälp för den medicinska
delen, ansvarar Region Halland för.
Vikariesituation i förskolan
Jeanette Qvist (S) frågar hur vikariesituationen i förskolan ser ut.
Förvaltningschef svarar att respektive förskolechef ska utöka sin lokala
pool. Den centrala timvikariepoolen kan hjälpa till och för tillfälle görs en
extra insats att få in fler vikarier i timvikariepoolen för att förbättra tillgång
till vikarier.
Namnskyltning förskolor/skolor
Mattias Svensson (S) frågar om det finns ett regelverk i kommunen
angående namnskyltning för förskolor och skolor. Vilken förvaltning
ansvarar för detta?
Förvaltningschef återkommer i frågan.
Kostnadsbild Skällinge skola
Mattias Svensson (S) efterfrågar kostnadsbild för Skällinge skola som han
önskade få på nämndssammanträde i maj.
Förvaltningschef svarar att förvaltningen har efterfrågat informationen från
samhällsutvecklingskontoret men hittills inte fått siffrorna; förvaltningen
återkommer i frågan så fort man får in siffrorna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Varberg 2016-11-07

Reservation från Socialdemokraterna angående motion om
– En förskola som följer Skolverkets riktmärke gällande
barngruppernas storlek.
Den borgerliga alliansen med miljöpartiet väljer att avslå vår motion om att Varbergs
kommun ska organisera sin förskoleverksamhet utifrån skolverkets riktmärke gällande
barngruppers storlek, (1-3 år, 6-12 barn; 4-5 år, 9-15 barn). Det hänvisas till att nämnden
redan idag har som ambition att följa skolverkets riktlinjer och följer upp gruppstorlek,
personaltäthet mm för att utveckla och planera verksamheten. Det är bra att följa upp
verksamheten, men det är skillnad på att ha som ambition att följa Skolverkets riktmärke
gällande barngrupperna i förskolan och att FAKTISKT göra det!
I förvaltnings yttrande hänvisas det till att det har med hjälp av statsbidraget för mindre
barngrupper kunnat utvecklas nya arbetsmetoder i förskolan som t ex 5 års verksamheter.
Detta har lett till att det blivit färre barn i grupperna för främst yngre barn, men att det skulle
krävas ytterligare ekonomiska resurser för att kunna följa Skolverkets riktmärke gällande
barngruppernas storlek då mer personal skulle krävas. Vi yrkade i första hand på en återremiss
för att få en beräkning på vad detta skulle kosta, vilket borgarna sa nej till. Tydligen finns det
heller inget intresse från borgerligt håll (och miljöpartiet) av att få en tydlig bild kring vad det
skulle kosta kommunen att kunna följa Skolverkets riktmärke om mindre barngrupper i
förskolan.
För den socialdemokratiska gruppen

Jeanette Qvist, (S) vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

