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Dnr BUN 2011/0223

Åtgärdsförslag med anledning av överskridande av budget
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- förvaltningen vidtar åtgärder enligt ”Alternativ 1” under förutsättning
att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut om
tilläggsanslag på 8,1 miljoner
-

förvaltningen vidtar åtgärder enligt ”Alternativ 2” om
kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag till beslut om
tilläggsanslag på 8,1 miljoner
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Johan Högberg (M) yrkar på följande beslutsformulering: Under
förutsättning att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag till
beslut om tilläggsanslag på 8,1 miljoner beslutar barn- och
utbildningsnämnen enligt alternativ 1, annars alternativ 2.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på yrkandet och finner
att nämnden beslutar bifalla yrkandet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I kvartalsrapporten som nämnden fick 2012-04-23 bedömer förvaltningen att
prognosen för året avviker med -21 000 Tkr. Här ingår datorsatsningen ”En till
En” och dess andel är beräknad till 6 500 Tkr. Med datorsatsningen borträknad
(planerad och tas ur fond) återstår för nämnden att presentera åtgärder
motsvarande 17 600 Tkr. Efter 2 maj 2012 har serviceförvaltningen meddelat
att de gjort fel med en årshyra knappt 1 000 Tkr vilket leder till motsvarande
sänkt årsavvikelse för barn- och utbildningsnämnden till -20 000Tkr.

Alternativ 1 På nästa sida visas förvaltningens förslag till åtgärder
Alternativ 1 föreslås under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut
om tilläggsanslag med 8 100 Tkr till BUN på grund av tidigare års felräkningar
i demografiunderlag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Vem
Barn- och
utbildningsnämnden
Nämnd

Tilläggsanslag (beslut i Ks –
återstår KF 19 juni)
Barn- och
utbildningsnämnden
Central förvaltning

Förskoleverksamhet
Grundskole- och
fritidshems-verksamhet
Gymnasie-verksamhet inkl.
interkommunal

Åtgärd
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Belopp i Tkr

Datorsatsning ”En till En” planerad kostnad ur
fond
Delsumma
Ramjusteringar från år 2010

Summa i Tkr
– 20 000

+ 6 500
– 13 500
+8 100

Delsumma
Nämndens ofördelade budget 3 100 Tkr har
förvaltningen tagit delar av (2 100 Tkr) och
inarbetat. En större del har gått till Gy. Återstår
1 000 Tkr
Framflyttning rekrytering tjänster samt
återhållsamhet material och tjänsteköp
Delsumma
Minskad budget 1 000 Tkr. Ny prognos visar på
ingen demografisk förändring utifrån tilldelning
Oförändrad budget. Ny prognos visar på
demografisk förändring, ökat antal elever.
Minskad budget 3 100 Tkr med anledning av Gy
11, reform. Ingen demografisk förändring

– 5 400
– 1 000

+ 2 300
+ 1 300
+ 1 000

– 4 100

0
+ 3 100
+ 4 100

0

Belopp i Tkr

Summa i Tkr
– 20 000

Alternativ 2 förvaltningens förslag till åtgärder
Alternativ 2 föreslås under förutsättning att kommunfullmäktige inte beslutar
tilläggsanslag med 8 100 Tkr till BUN på grund av tidigare års felräkningar i
demografiunderlag.
Vem
Barn- och
utbildningsnämnden
Nämnd

Barn- och
utbildningsnämnden
Central förvaltning
Förskoleverksamhet
Grundskole- och
fritidshemsverksamhet
Gymnasieverksamhet

Åtgärd

Datorsatsning ”En till En” planerad kostnad ur
fond
Delsumma
Nämndens ofördelade budget 3 100 Tkr har
förvaltningen tagit till vara och ingår och
inarbetat. En större del har gått till Gy.
Framflyttad rekrytering av tjänster som
utvecklingsstrateger
Delsumma
Minskad budget med 1,25 %
Minskad budget med 1,00 %

+ 6 500

Minskad budget med 1,83 %

+3 100
+10 800

– 13 500

+ 2 700
+ 2 700
+ 3 700
+ 4 000

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11
juni 2012 § 101 och då beslutat överlämna ärendet till barn- och
utbildningsnämnden utan förslag till beslut.
¯Prot. utdrag: Förvaltningschef
Chef ekonomi
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Spara
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Budget 2013 och mål
Budget 2013
Förvaltningschefen informerar och visar ett påbörjat arbetsmaterial kring
budget 2013.

Mål
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta alliansens förslag
Ordförande ställde proposition på oppositionens tilläggsyrkande och fann
avslag på dessa.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Johan Högberg (M) yrkar på ett förslag som alliansen lagt.

Yrkande
Jeanette Qvist (S) yrkar på ett förslag som oppositionens lagt.

Yrkande
Oppositionens tilläggsyrkande:
- Alla når kunskapsmålen i grundskolan.
- Personaltätheten i förskolan når ett genomsnitt motsvara högst fem
barn per årsarbetare.
- Vi initierar byggnation av förskolor och skolor i god tid. Våra
riktmärken är hållbar samhällsplanering utifrån ett inkluderande
förhållningssätt och vi attraherar med goda och kreativa lärmiljöer.
- Andelen elever och föräldrar som är nöjda med fritidshemmens
kvalité ska öka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bilaga 1: Alliansens förslag
Bilaga 2: Oppositionens förslag
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ledningsgrupp

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2011/0223

Fondanvändning 2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Redovisning
Resultatfondens totala värde uppgår till 23,227 Mkr efter bokslut år 2011 och
beslut i kommunfullmäktige 17 april 2012.
Rektorer har totalt sett under 2011 förbrukat sin fond (-0,7 Mkr) och därför har
de sammantaget ingen fond kvar (Förskolechefer +1,1 Mkr, grundskolerektorer
+1,9 Mkr och Gymnasierektorer -3,7 Mkr).
Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, 2012-02-27,
att redovisa hur den avser att använda resultatfonden år 2012.
Användningsområden av fond år 2012
Ur resultatfonden planeras använda 6,5 Mkr år 2012 för datorsatsningen ”En
till En”, därutöver finns förnärvarande inga övriga planerade uttag.
Användningsområden av fond år 2011
4,5 Mkr användes ur nämndens fond till datorsatsningen ”En till En”
Förskolechefer/Rektorer har använd fond till;
-

-

Ytterkläder till förskoleverksamheterna
Möbelinköp
o matsalsmöbler
o upprustning av elevcafé
Materialinköp/utrustning
o Kopieringsmaskiner
IT till exempel
o ipads
o mörkläggningsutrustning
o projektorer

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Förvaltningschef
Chef Ekonomi

Spara
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2012/0250

Tjänsteutlåtande om mentorskap
Information
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om
- Mentorskap för lärare och förskollärare i Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Enligt skollagen ska varje kommun säkerställa att det finns en mentor för
nyutexaminerade lärare och förskollärare under introduktionsperioden.
Mentorskapet i Varbergs kommun ses som en karriärstjänst.
Information se bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Förvaltningschef

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0174

Tjänsteutlåtande om kompetensförsörjningsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- kompetensförsörjningsplanen ska antas av förvaltningen. Planen ska
framöver återrapporteras till nämnden vid förändringar
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Johan Högberg (M) yrkar på att kompetensförsörjningsplanen ska antas av
förvaltningen. Planen ska framöver återrapporteras till nämnden vid
förändringar.
Jeanette Qvist (S) yrkar på att det ska finnas två förskollärare och en
barnskötare eller annan pedagogisk kompetens per avdelning.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Johan Högberg (M) yrkande.

Reservation
Jeanette Qvist (S) reserverar sig mot beslutet och meddelar att hon avser att
före justeringen komma in med en skriftlig reservation.
Bilaga: Skriftlig reservation från socialdemokraterna
kompetensförsörjningsplanen 2012-2020, ärende 8, 2012-06-18
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

gällande

Ärendet
Inför framtagande av kompetensförsörjningsplan har kartläggning gjorts av
de utmaningar som verksamheterna står inför utifrån lagstiftning, lokala
styrdokument och demografi. Utifrån den kartläggningen har analyser gjorts
för att ange de mål som verksamheterna sätter upp för den strategiska
kompetensförsörjningen.
Det som påverkar verksamheternas utveckling och kompetensförsörjning är:
Justerandes sign

Ny skollag
Förändrad gymnasieutbildning 2011.
Ökade krav från medborgarna
Ökad digitalisering, förändrade arbetssätt och stöd i administration
Pensionsavgångar
Utdragsbestyrkande

Datum
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Barn- och utbildningsnämnden
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Kompetensförsörjningsplanen följs upp en gång per år och revideras vid
behov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0247

Yttrande över ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om
godkännande för nationellt godkänd idrottsutbildning, dnr
32-2012:3024 samt 32-2012:3029
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår
-

kommunstyrelsen att till Skolinspektionen översända barn- och
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Skolinspektionen har begärt in yttranden på ansökningar om godkännande
för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Ansökan gäller bedrivande
av NIU vid naturbruksprogrammet på Sveriges Ridgymnasium i Varberg
respektive Kungsbacka. Syftet med kommunens yttrande är att
Skolinspektionen ska få ett underlag att bedöma om godkännande av NIU
kan medföra påtagliga negativa följder på sikt för skolväsendet i
kommunen.
I Varbergs kommun finns en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares
Skola. Vid kommunens gymnasieskola bedrivs inga naturbruksprogram och
inte heller NIU med koppling till Svenska Ridsportförbundet. För
naturbruksprogram i Halland är den offentliga huvudmannen Region
Halland.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den kommunala
gymnasieskolans utbildningsutbud inte kommer påverkas negativt vid ett
godkännande av Sveriges Ridgymnasium AB:s ansökan om NIU.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Kommunstyrelsen

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 81
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Dnr BUN 2012/0036

Lokalförsörjningsplan för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

Lokalförsörjningsplan 2012-06-15, för förskola, grundskola,
gymnasieskola och Komvux, bildar underlag för övergripande
lokalförsörjningsplan för Varbergs kommun. Planen bildar underlag
för planering och kommande beslut om lokaler, samt prioriteringar
av förbättringsåtgärder i förvaltningens lokaler

-

årlig uppdatering av planen ska ske för att den ska vara aktuell och i
överensstämmelse med investeringsplan och platsbehov utifrån
prognoser

-

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
underlag som utgår från antagna målsättningar för lokalförsörjning
och ger förutsättningar att möta faktiskt behov av lokaler 2013 –
2017

-

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med
investeringsplan i enlighet med antagen strategi för lokalförsörjning.

-

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa
uppdaterad ansvarsfördelning för lokaler mellan serviceförvaltning
och barn- och utbildningsförvaltning

-

föreslå Kommunstyrelsen om genomlysning av kommunens
lokalförsörjningsprocess och fastställande av underlag för en
långsiktig strategisk lokalförsörjning till 2025

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Syftet med en lokalförsörjningsplan och lokalförsörjningsstrategi är att
trygga tillgängligheten till goda ändamålenliga lokaler med långsiktig
ekonomisk hållbarhet. Ambitionen är att lokalkostnadernas andel av Barnoch utbildningsnämndens budget ska behållas i samma nivå och helst
minska för att skapa goda förutsättningar för verksamhetens innehåll.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör en analys, bedömning och
beskrivning av befintliga lokalers kapacitet och framtida lokalbehov och
åtgärder. Förskola, grundskola, gymnasium och Komvux är de verksamheter
som omfattas av Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Planen ska ta hänsyn till de krav som skollagen ställer på kommunen och på
verksamheten för ökad måluppfyllelse. Planen ska kompletteras med en lista
som redovisar investeringsbehov. Delar av planen skall vara en del av
kommunens övergripande lokalförsörjningsplan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Ledningsgrupp

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0070

Uppsägning av Småvalla förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
- ge serviceförvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtalet gällande
Småvalla förskola, fastigheten Stråvalla 2:11, Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Fastigheten Stråvalla 2:11 som i barn- och utbildningsnämndens verksamhet
benämnts Småvalla förskola, har stått tom sedan verksamheten flyttade till
den nybyggda förskolan i Stråvalla år 2010. Diskussion fördes om eventuell
uppsägning av lokalerna men eftersom platsbristen i kommunen vid den
tidpunkten var så stor så bedömdes det lämpligt att avvakta med beslutet.
Team Norr har för närvarande tillgång på platser och med ytterligare
utökning i norr då Åskloster förskola öppnar hösten 2012 bedöms behovet
av platser i området vara tillgodosett de närmaste åren.

Yttrande
Under 2011 har det funnits ett överskott platser i team norr. Att erbjuda
förskoleplats i Småvalla förskola till föräldrar boende i andra områden har
inte bedömts som ett rimligt alternativ eftersom avstånden blir för stora.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2011/0175

Uppsägning av paviljong i Tångaberg, Torpa-Kärra 5:4
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
- ge serviceförvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtalet gällande
hyrpaviljong på fastigheten Torpa-Kärra 5:4, Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Fastigheten som använts som tillfällig etablering av förskoleverksamhet
sedan 2002. Verksamheten har också benämnts som Jollens förskola. I
lokalerna har Åskloster förskola startats upp med en avdelning och flyttar in
i den nybyggda förskolan under hösten 2012. Bygglovet för paviljongen
upphör 2012-06-20 och kan inte förlängas ytterligare. Dispens med några
månader ges endast i samband med färdigställandet av de nya lokalerna.

Överväganden
Tillgången på förskoleplatser i Team Norr bedöms som god efter
utökningen med den nya förskolan i Åskloster.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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BUN § 84

Dnr BUN 2011/0336

Uppsägning av paviljong
ombyggnad av hus B

på

Väröbackaskolan

15

inför

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
- ge serviceförvaltningen i uppdrag att i god tid säga upp hyresavtalet
gällande hyrpaviljongen på Väröbackaskolan innan bygglov upphör
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Projekteringen av den planerade ombyggnaden av Väröbackaskolans hus B
pågår och för att entreprenaden ska kunna påbörjas krävs att paviljongen på
skolgården flyttas. Avtalet med paviljongföretaget sägs upp och
avetablering sker i samband med terminsstart. Paviljongen används idag
som extra klassrum eftersom antalet elever överstiger det som skolan är
projekterad för. I huvudbyggnaden iordningställs klassrum för två klasser.
Ombyggnaden av B-huset frigör lokaler i A-huset och därmed kan alla
klassrum samlas i huvudbyggnaden.

Yttrande
Bygglovet för paviljongen upphör 2013-05-01 och kan därefter inte
förlängas. Om hinder för ombyggnaden skulle uppstå måste planering starta
för annan tillbyggnad eller komplettering av skolans lokaler för nuvarande
elevantal och framtida elevutveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2012/0172

Förskoleplatser Galtabäck-Träslövsläge
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- tidigare beslut från 29 maj 2011 ges tillägg att barn och
utbildningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ge uppdrag
åt planeringskontoret att planera och projektera ytterligare en
avdelning på Åhs 5:13 Lerjans väg 21 i Galtabäck, vilket innebär att
förskolan blir en treavdelningsförskola
- byggnationen ska vara färdigställd 31 dec 2013
- täckning ges för förskolans lokalkostnad, i proportion till ej belagda
platser, under maximalt första året
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Styrelsen för Lerjans föräldrakooperativ har hyresavtal som för deras del
upphör 2012-12-31. För att förskoleverksamheten ska kunna fortsätta har
lokalfrågan behandlats i barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 29 maj 2011 föreslå
Kommunstyrelsen att ge uppdrag åt planeringskontoret att
- genomföra köp av befintlig fastighet Åhs 5:13 Lerjans väg 21 i
Galtabäck
- planera och projektera om och tillbyggnad av befintligt kök samt
tillbyggnad med en avdelning
- köp av arrendemark med en tomtyta som rymmer tre avdelningar på
sikt.
- Lerjans föräldrakooperativ erbjuds även fortsättningsvis bedriva
verksamhet i lokalerna.
Frågan aktualiseras nu om behov av utbyggnad med ytterligare en avdelning
vilket skulle innebära en treavdelningsförskola.

Yttrande
Sett ur ett långsiktigt perspektiv förordas att förskolan byggs med tre
avdelningar redan nu. Detta för att få så effektiva lokaler som möjligt sett ut
såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt perspektiv.
Ur ett kortsiktigt perspektiv kan det finnas en risk att tredje avdelningen ej
blir fullbelagd den första tiden. Beräknad lokalkostnad för en avdelning är
456 tkr/år Utan täckning för denna kostnad är det inte möjligt för fristående
förskola att ta denna lokalkostnad om ovanstående situation inträffar i ett
övergångsskede
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Detta får då ses i relation till vad det innebär ekonomiskt och
verksamhetsmässigt att uppföra två avdelningar och om några år när behov
uppstår bygga till en tredje avdelning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2011/0361

Fristående förskola i Trönninge
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Barn-och utbildningsnämnden beslutar att

- de sökande ges nyetableringsbidrag då det i Trönningeområdet finns
-

behov av förskoleplatser
nyetableringsstödet fastställes efter
förskolas lokalkostnader är kända

prövning,

när

fristående

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Fyra pedagoger anställda i kommunal förskola i Varberg har ansökt om att
bedriva personalkooperativ förskola som ekonomisk förening. Ansökan om
godkännande att starta fristående förskola i Trönninge behandlades på barnoch utbildningsnämnden 27 februari 2012, då beslut togs om preliminärt
godkännande att starta fristående förskola i Trönninge. För ett slutgiltigt
godkännande ska de sökande inom 2 år inkomma med vilka lokaler som
avses och med nödvändiga tillstånd enligt myndighetskrav. Samtidigt
fastslogs att beslut om lokalbidrag vid nyetablering kan göras först när de
kommunala utbyggnadsplanerna är undersökta och klarlagda.
De sökande har kontakt med markägare som planerar att uppföra en förskola
med fyra avdelningar och att upplåta dessa till personalkooperativet.
Markägaren är densamma som även kommunen har dialog med för
markinköp till den planerade kommunala förskolan. Tomten är stor vilket
möjliggör olika lösningar för dimensioneringen av byggnationen.
Kompletteringar om lokal och lagstadgade tillstånd ska lämnas till barn-och
utbildningsförvaltningen före beslut om slutgiltigt godkännande.
I området Lindberg, Trönninge och Bläshammar finns behov av platser
enligt ”Platsbehov i förskola och pedagogisk omsorg 2012-2016” daterad
120521.
I området finns även kommande behov av förändringar av befintliga lokaler
utifrån om lokalerna är ändamålsenliga, tillfälliga eller andra begränsningar.
Angränsande område i centralorten som t.ex. Centrum Norr påverkas av
utvecklingen i Trönningeområdet eftersom det underskott på platser som
finns till stor del beror på utvecklingen av Göingegården.
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Förutsättningarna för planering och investering av en större
fleravdelningsförskola utreds och undersöks enligt beslut i BUN 2011/00552. Utredningen ska beskriva ytterligare behov av antalet tillkommande
förskoleplatser i området och förutsättningar för uppförandet av dessa på
intilliggande tomt.
Fristående förskola som hyr lokaler av privat fastighetsägare belastar inte
investeringsbudget och investeringsplan 2013-2017. Den kostnad som
uppstår är i form av driftskostnad, dvs. bidragsdelen.

Förvaltningens överväganden
Förvaltningens bedömning är att det finns ett ökat behov av förskoleplatser i
området. Kommunen planererar att uppföra en större fleravdelnings förskola
(8-10 avd.) och att byggnationen planeras så att detta är möjligt på
föreslagen tomt.
Enligt barn- och utbildningsnämndens fastslagna bidragsregler, Dnr BUN
2011/0158, kan avvikelse från lokalkostnadssnittet göras första och andra
verksamhetsåret vid nyetablering av fristående förskola i de områden där det
finns behov av förskoleplatser.
Summan för nyetableringsstödet fastställs genom prövning av fristående
förskolas faktiska lokalkostnader med motsvarande lokalkostnad för
kommunal förskola. Detta kan ske först när fristående förskolas
lokalkostnad är känd och i samband med det slutgiltiga godkännandet. De
sökande har två år på sig att komplettera ansökan med för verksamheten
godkända lokaler.

Samråd
Dialog och samråd har ägt rum med förvaltningschef Elisabeth Svennerstål
Jonsson, verksamhetschef för förskolan Agneta Svenberg och utredare för
lokaler; Maria Stigsdotter Drott.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0228

Anpassning av lokaler på Hajvägens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att
- uppdra åt serviceförvaltningen att planera en evakuering av
Hajvägens förskolas avdelning i paviljong och anpassa lokalerna för
detta i Hajvägens permanenta förskola
- hemställa hos servicenämnden att ca 500 tkr anvisas ur nämndens
anpassningskonto för lokalanpassningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Hajvägens förskola består idag av fyra avdelningar varav den ena är i en
friliggande hyrpaviljong. Bygglovet för paviljongen upphör 2012-11-01 och
kan inte förlängas. I dokumentet Plan för förskolelokaler och utemiljö
påtalas brister som kalla golv och buller samt att skötrum och personalrum
är trånga. Den permanenta förskolan har en yta på 506 kvm för den
pedagogiska verksamheten och delas idag av 51 barn (9.9 kvm/barn). Den
planerade evakueringen medför att de 11 barn som kvarstår ifrån
avdelningen Stormvinden flyttar till hösten in i huvudbyggnaden. En
avgränsad del av lokalerna anpassas till en mindre avdelning på totalt 110
kvm (11 kvm/barn). Lokalerna som idag innehåller lekhall, verkstad och två
mindre rum samt rum för våtlek byggs om till allrum, kapprum med separat
ingång och våtutrymmet byggs om till två toaletter. I verkstaden upprustas
diskbänk och skåp till ett avdelningskök. Ventilationen är anpassad för
minst 17 personer och akustikförbättring planeras. Serviceförvaltningen tar
fram förslag på åtgärder, en tidplan för genomförande och kostnader för
dessa. Bedömningen är att kostnaderna ryms inom de 500 tkr som är taket
för serviceförvaltningens anpassningskonto. Kapitalkostnaderna utgör sedan
en hyresökning på max 50 tkr under tio år.

Yttrande
Förvaltningen bedömer anpassningen som en kompletterande åtgärd och
planerar samtidigt att utreda möjligheterna för en permanent utbyggnad av
Hajvägens förskola. Detta för att ersätta platser i tillfälliga lokaler samt att
möta det kommande behovet när nya detaljplaner träder i kraft. För
närvarande är det ingen brist på förskoleplatser i upptagningsområdet.
Enligt prognosen väntas det bli ett mindre underskott de närmaste två åren
och därefter ett överskott 2015/2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2011/0306

Revidering av Intern kontrollplan 2012-2014
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta förslag till justering av intern kontrollplan 2012-2014 att gälla
från 1 augusti 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde därför måste nämnd se till att
• Organisation finns för ändamålet
• Regler upprättas för vad som skall kontrolleras
Dessa regler fastställs genom en intern kontrollplan.
Med anledning av organisationsförändring inom Barn- och
utbildningsförvaltningens kansli så behöver internkontrollplanen
uppdateras avseende kontrollansvarig samt utförare av kontroll.

Bilaga: Internkontrollplan 2012-2014
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0123

Uppföljning av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
våren 2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av uppföljningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Vårens mätning av antalet inskrivna barn, omsorgstimmar och personal den
15 april redovisas härmed. Mätningen avser 56 kommunala förskolor, 22
fritidshem, 8 grupper med pedagogisk omsorg och 14 fristående förskolor,
varav 3 även har fritidshem.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0123

Platsbehov i förskola och pedagogisk omsorg 2012 – 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av informationen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
En ny uppdatering av platsbehovet i förskola och pedagogisk omsorg har
gjorts på en ny befolkningsprognos från planeringskontoret. Prognosen visar
det beräknade barnantalet den 31 december varje år. Antalet barn i åldrarna
1-6 år beräknas bli lägre jämfört med förra årets prognos.
I augusti lämnar en hel åldersgrupp sina platser i förskolan. Nya
förskolebarn placeras under hela året. Detta gör att platsbehovet blir högre
på våren än på hösten. Skillnaden är drygt 300 platser.

Överväganden
Det framräknade platsbehovet för olika delområde kan användas som
underlag för att kunna besluta om framtida utbyggnad av förskolan.
Summeringen för hela kommunen är viktigast att titta på. Överskott i vissa
områden jämnas ut av underskott i andra områden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0218

Gemensamt antagningskansli för gymnasieskolan i Halland
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ställa sig bakom förslaget om ett gemensamt antagningskansli för
gymnasieskolan i Halland med lokalisering i Falkenbergs kommun

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Den politiska styrgruppen för gymnasiesamverkan i Halland beslutade
sommaren 2011 att tillsätta en utredning om införande av en gemensam
gymnasieantagning i Halland. I den politiska styrgruppen har Varberg
representerats av Micael Åkesson (M) och Jeanette Qvist (S). Utredningen
har genomförts av utredare från Region Halland i samråd med
gymnasiechefer från de Halländska kommunerna; Halmstad, Varberg,
Falkenberg, Laholm och Hylte.
Utredningen är nu ute hos respektive kommun för hantering och
styrgruppen föreslår respektive kommun att ställa sig bakom förslaget.
Ambitionen är att det gemensamma antagningskansliet ska vara på plats den
1 oktober 2012 för att kunna hantera gymnasievalet 2013.
Utredningen har utgått från att ett gemensamt antagningskansli ska
lokaliseras till Falkenberg. Beslut om lokalisering fattades av styrgruppen
den 6 oktober 2011. Med utgångspunkt i lokaliseringsbeslutet har
utredningen belyst storlek på bemanning, arbetsuppgifter och organisation
av ett gemensamt antagningskansli.
Under utredningsfasen har kontakt tagits med och besök genomförts hos
andra regioner där gemensamt antagningskansli finns. Vidare har frågor
kring kvalité och resurseffektivitet berörts samt beräkningar gjorts på vad ett
gemensamt antagningskansli kan komma kosta per kommun.
Utredningen visar på att ett gemensamt antagningskansli kan innebära en
besparing för vissa kommuner och en kostnadsökning för andra. Samtidigt
som det finns stora fördelar med ett gemensamt antagningskansli i form av
ökad kvalité, minskad sårbarhet samt ökad servicenivå.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0229

Justering av kontantersättning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- återremittera ärendet till nästa nämnd i augusti
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Det nya gymnasiekortet som införs läsåret 2012/13, Resekortet
Gymnasieskola, gäller all kollektivtrafik i Hallandstrafikens regi inom
Halland, d.v.s., gäller både tåg och buss. Priset är lägre i förhållande till det
gamla. Det nya kostar 3010 kr/läsår, vilket motsvarar 334,50
kr/månad(9månader per läsår). Det gamla kostade 4500 kr/månad och det
motsvarade 500 kr/månad. Kontantersättningen som erbjuds elever som inte
har möjlighet att åka kollektivt har varit 500kr/månad.

Yttrande
Eftersom kontantersättningen har motsvarat kostnaden för ett busskort så är
förslaget att den nya ersättningen blir 350 kr/månad. Det skulle innebära en
besparing på ca 200 000 kr per år. Den administrativa hanteringen av
kontantersättning kommer förmodligen också att minska då fler kommer att
utnyttja möjligheterna med det nya gymnasiekortet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0240

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan för
cirkulationsplats samt gång- och cykelväg Lindbergsvägen /
Klastorpsvägen, del av Trönninge 7:47 mfl., Varbergs
kommun

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några synpunkter på förslaget till detaljplan för
cirkulationsplats
samt
Gångoch
cykelväg
Linbergsvägen/Klastorpsvägen, del av Trönninge 7:47 mfl.,
Varbergs kommun. Förvaltningens övervägande bör beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Detaljplanens syfte är att förbättra framkomligheten och säkerheten för
gång- och cykeltrafikanter samt förbättra trafikföringen i korsningen mellan
väg 804 och 805(Lindbergsvägen och Pilgatan/Klastorpsvägen). Fotgängare
och cyklister som ska ta sig mellan Trönninge och Lindberg är idag
hänvisade att röra sig i blandtrafik. Den planerade gc-vägen är i första hand
tänkt att användas av de elever som går i Lindbergsskolan och bor i
Trönninge, men den kommer även att knyta samman det befintliga gc-nätet
söderut mot Varberg.

Yttrande
Det är viktigt att man även ser över de hållplatser som Hallandstrafikens
bussar trafikerar, 6st hållplatser i dagsläget, både ur säkerhetsynpunkt men
även att några av dem endast är utrustad med en hållplatsstolpe och saknar
väderskydd. Vi har många skolturer samt gymnasieelever som nyttjar dessa
hållplatser och det är viktigt att de är rätt utformade.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0219

Yttrande på arbetsplan för Väg 804 Gång- och cykelväg
mellan Trönninge-Lindberg, Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några synpunkter på förslaget till arbetsplan för Väg 804
Gång- och cykelväg mellan Trönninge-Lindberg. Förvaltningens
övervägande bör beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Fotgängare och cyklister som ska ta sig mellan Trönninge och Lindberg är
hänvisade att röra sig i blandtrafik. Den planerade gc-vägen är i första hand
tänkt att användas av de elever som går i Lindbergsskolan och bor i
Trönninge, men den kommer även att knyta samman det befintliga gc-nätet
söderut mot Varberg. Syftet är att förbättra framkomligheten och
säkerheten för gång- och cykeltrafikanter på sträckan mellan Trönninge och
Lindberg.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den planerade gc-vägen
kommer att gynna elever och föräldrar som vill cykla till skolan. Samtidigt
innebär det en minskning av antalet bussar som trafikerar mellan Trönninge
och Lindbergs skola.
Det blir även lättare att nå idrottshallen på Lindbergs skola kvällstid utan att
åka bil eller buss.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0217

Remiss-Förslag
till
strategisk
utvecklingsplan 2012-2016

bebyggelse-

och

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att;
- uppmärksamma skola i de orter som saknar beskrivning, t.ex.
Veddige och Kungsäter
- i övrigt inte ha några invändningar mot förslaget till Strategisk
bebyggelse- och utvecklingsplan 2012-2016
- förvaltningens övervägande bör beaktas
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I den strategiska planen formuleras prioriteringar och principer för
kommunen under åren 2012-2016. Syftet är att nå antagna kommunala mål,
att på lång sikt uppfylla kommunens vision (Vision 2025) och övergripande
inriktningar i kommunens översiktsplan. Avsikten är att ge en tydlig
riktning för de strategiska avvägningar som måste göras, samt ge vägledning
för de förvaltningar och kommunägda bolag som deltar i
samhällsbyggnadsprocessen.

Yttrande
Principer och prioriteringar (sid 12 i bil.1): Med en hög målsättning om
bostadsproduktion och igångsättning av stora projekt krävs mer strategisk
och tydligare planering än tidigare. Det kräver också utökade investeringar
i markköp, kommunal service och infrastruktur.
En relevant dimensionering av kommunens organisation som berörs av
ovanstående målsättning är av stor vikt för att målen ska uppnås.
Kommunala byggprojekt har för närvarande en tidsåtgång på ca 3 år från
beställning till att byggnaden kan tas i bruk. Prognoser tas fram för 4 år och
arbetet med att få rätt underlag för investering kräver ca 1 år. Detta betyder
att behovet av en ny förskola eller skola behöver vara känt minst 5 år innan
den kan tas i bruk.
Principer för prioritering (sid 13 bil. 1): Så långt som möjligt prioriteras
bostadsprojekt där gjorda investeringar och befintlig kapacitet i förskola,
grundskola, annan service och teknisk infrastruktur utnyttjas.
Planarbetet bör också innefatta att gällande planer i området ses över så att
tomter för befintlig skola/förskola har en gällande plan för verksamheten
och förberedelse för ev. möjligt framtida utbyggnadsbehov. Detta är särskilt
angeläget i samband med förtätningsprojekt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Systematiskt kvalitetsarbete
Kansli- och utvecklingschefen på förvaltningen informerar om det pågående
systematiska kvalitetsarbetet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Ärendet flyttas fram till nästa nämndsmöte i augusti eftersom inga
handlingar finns att redovisa på mötet.
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Dnr

Tillkommande ärenden
Fråga om autismgrupp
Jeanette Qvist (S) frågar om vilka insatser som görs från förvaltningen sida
beträffande barn med autism. Grundskolechefen informerar om de lösningar
som gjorts hittills. En utredning är gjord som ska ligga till grund framöver
för den fortsatta planeringen av hur denna verksamhet ska se ut.
Information på hemsidan om obekväm arbetstid
Lars-Åke Erlandsson (V) påpekar att det är svårt att hitta information på
hemsidan om barnormsorg på obekväm arbetstid. Förvaltningen
vidarebefordrar denna information till förvaltningens informatör.
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Bilaga 1: Alliansens förslag

En utbildning för framtiden
1. BUN mål: Ökad kunskap och kreativitet
Svarar upp mot kommunfullmäktiges målinriktning ”Fokus på
välfärdens kärna” samt kommunfullmäktiges mål:
-

Andel elever som når sin fulla potential när det gäller
kunskapsmålen ska öka.
Tryggheten i omsorgen ska öka.

Målbeskrivning för BUN
Barn och elevers utveckling är verksamhetens högsta prioritet. Alla ska ha
rätt till en utbildning som utgår från var och ens särskilda behov. Barn och
ungdomar ska mötas med höga förväntningar där förskola, grundskola och
gymnasieskolan ska stimulera samt utveckla barn och elevers nyfikenhet
och lust att lära. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling.
I Varbergs kommun ska alla elever nå kunskapsmålen.
Varbergs förskolor och skolor ska ligga i framkant gällande moderna
lärmetoder där olika pedagogiska inriktningar ges förutsättningar att
utvecklas. Detta för att skapa en reell valfrihet för elever och föräldrar.
Kunskap, kreativitet och kompetens ger barn och elever verktyg att
förverkliga sina drömmar.
Kvalitétsindikatorer för BUN

•
•
•

Andelen behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka
jämfört med föregående år.*
Eleverna ska i genomsnitt ligga inom den bästa fjärdedelen av
Sveriges skolor på nationella prov i samtliga ämnen.
Andelen elever som fullgör sin gymnasieutbildning med fullständiga
betyg ska öka.

2. BUN mål: En utbildning för framtidens arbetsmarknad
Svarar upp mot kommunfullmäktiges målinriktning ”Bättre
företagsklimat för fler jobb” samt kommunfullmäktiges mål:
-

Antalet arbetstillfällen och egenföretagare i Varberg ska öka.

Målbeskrivning för BUN
Varbergs skolor ska fortsätta att utvecklas efter de nya krav som framtidens
arbetsmarknad ställer. Utbildningen ska ge de bästa förutsättningarna för
kommande arbete och vidarestudier. Det är av största vikt att utveckla en
modern arbetslivsorientering och förstärka samarbetet mellan skola och
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näringsliv. Under studietiden ska eleverna ges möjlighet att förstärka sina
kreativa och entreprenöriella färdigheter.
Kvalitétsindikatorer för BUN

•
•
•
•

Andelen elever som efter avslutad gymnasieutbildning påbörjar
högskoleutbildning inom fyra år ska öka.*
Andel i arbete inom två år efter genomförd utbildning på
yrkesprogrammen ska öka.
Andelen elever som läser Ung Företagsamhet ska öka jämfört med
föregående år.
Betyget i Svenskt Näringslivs ranking ska öka jämfört med
föregående år gällande kriteriet ”skolans attityder”.

3. BUN mål: Ökat ansvar för hälsa och miljö.
Svarar upp mot kommunfullmäktiges målinriktning ”Ökat
ansvar för miljön och klimatet” samt kommunfullmäktiges mål:
-

Enskilda och organisationers ansvarstagande för klimatet och miljön
ska öka genom ett förändrat beteende.

Målbeskrivning för BUN
Eleverna ska ges ett reellt inflytande över sin utbildning. Skolan ska präglas
av en värdegrund där olikheter ses som en tillgång. Barn, elever och
personal ska behandla varandra med respekt, känna sig trygga och erbjudas
en utvecklande pedagogisk lärmiljö. I skolan serveras en smakfull och
näringsriktig mat som svarar upp mot barn och elevers önskemål samt
kommunens miljömål. Barn och elever lär sig att ta ansvar för miljön och en
hållbar utveckling, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Barn och elever ska
stimuleras till fysisk aktivitet för ett ökat välbefinnande.
Kvalitétsindikator för BUN

•
•

Alla förskolor och skolor ska ha egna mål för det lokala miljöarbetet
på sin enhet.
Andelen barn och elever som känner trygghet och trivsel i sin
lärandemiljö i den årliga enkäten ska öka jämfört med föregående
år.

*Rapporteras vid uppföljning av kommunfullmäktiges mål.
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Bilaga 2: Oppositionens förslag

Juni 2012
Mål för barn- och
utbildningsnämnden,
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Kunskap, lärande & kreativitet för alla!
Våra verksamheter har den bästa förmågan att möta alla barn och elever där
höga förväntningar, engagerad och kunnig personal, ger varje barn och
ungdom möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och att nå
kunskapsmålen. Alla barn och ungdomar ges möjlighet att förverkliga sina
drömmar. Trygga barn vågar vara kreativa!
Fokus på välfärdens kärna
Varje förskola och skola har den bästa förmågan att möta varje barn
och ungdoms behov för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Vi har
tillsammans höga förväntningar och alla når kunskapsmålen.
Kvalitetsfaktorer
• Alla når kunskapsmålen i grundskolan.*
• Alla är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram.*
• Framgångsrika lärmetoder som effektivt ökar måluppfyllelsen tas
tillvara på och sprids i verksamheterna.
• Personaltätheten i förskolan når ett genomsnitt motsvara högst fem
barn per årsarbetare.*
Ökat ansvar för miljön & klimatet
Alla barn och ungdomar har kunskap om det egna handlandets
påverkan på miljön och klimatet.
Kvalitetsfaktor
• Uppföljning hur barn och ungdomar förändrat sitt beteende kring
miljö och klimat.*
Bättre företagsklimat för fler jobb
Våra utbildningar håller hög kvalitet och är anpassad efter
arbetsmarknadens behov så att fler ungdomar får arbete eller går
vidare till högskolestudier.
Kvalitetsfaktorer
• Andel i arbete efter genomförd utbildning på yrkesprogrammen
ökar.
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Andelen elever som påbörjat högskoleutbildning inom 4 år ökar.*
Alla elever har fullständiga betyg från gymnasiet.*
Andelen avhopp från gymnasieskolan minskar.*
Utveckla samverkan med näringslivet i förskola och skola och
integrera arbetslivsorientering i undervisningen.

Fler bostäder för ett attraktivare Varberg
Vi initierar byggnation av förskolor och skolor i god tid. Våra
riktmärken är hållbar samhällsplanering utifrån ett inkluderande
förhållningssätt och vi attraherar med goda och kreativa lärmiljöer.
Kvalitetsfaktor
• Elever och föräldrar är nöjda med förskolorna och skolornas
lärmiljö och personal, samt tillgodoser föräldrars behov av omsorg.
Nämndens övriga mål
Våra förskolor och skolor har en god arbets- och lärandemiljö där
barn, ungdomar, studerande och personal känner trygghet, trivsel och
barn och elever har studiero.
Kvalitetsfaktor
• Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet kring trygghet, trivsel
och studiero.
Vi prioriterar hälso- och friskvård så att barn och ungdomar ökar sina
kunskaper kring hälsa, kost och friskvård och dess betydelse.
Kvalitetsfaktor
• Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.
Fritidshemmen är en kreativ och meningsfull omsorg som stödjer
barnens utveckling och lärande.
Kvalitetsfaktor
• Enkät årligen till elever och föräldrar kring verksamhetens kvalité.
Vi har nolltolerans gällande kränkning och mobbning. Våra förskolor
och skolor har ett inkluderande och tolerant klimat.
Kvalitetsfaktor
• Uppföljning i det systematiska kvalitetsarbetet.
* Rapporteras vid uppföljning av kommunfullmäktiges mål.
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