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Louise Blixt Modée (C)
Susanne Enger (KD)
Barbro Gunnarsson (M)
Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Kerstin Andersson, sekreterare
Ann-Therese Skoogh, chefcontroller
Birgitta Neuman, gymnasiechef
Maria Stigsdotter Drott, utredare § 112 - § 113, § 121, § 123 (del av)
Agneta Svenberg, chef för förskoleverksamheten
Joachim Wadström, grundskolechef § 123
, utredare § 121 - § 123
Fredrik Höper, kansli- och utvecklingschef § 121 - § 123
Anita Johannesson, personalföreträdare
Sten Hagberg, personalföreträdare
Ulrika Nittfors, personalföreträdare
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Dnr BUN 2011/0223

Tertialrapport efter 8 månader
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna tertialrapport med årsprognos för år 2012
- ge förvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad analys och
återkomma med en åtgärdsplan till oktobernämnd för budget i balans
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Det åligger kommunens nämnder att lämna uppföljningsrapport med
årsprognos efter årets första 8 månader, tertialrapport.
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter 8 månader visar en
driftbudget avvikelse på -9,6 Mkr för år 2012. Av nämndens totala
beräknade avvikelse är -6,5 Mkr planerade för datorsatsning ”En till En”.
Den del som återstår som avvikelse -3,1 Mkr (9,6 - 6,5) förutsätter att de
beslut som Barn- och utbildningsnämnden fattat uppnår effekt i den grad
som är planerad.
Barn- och utbildningsförvaltningen gör en fördjupad analys efter prognos i
september om behov av insatser för att nå budget i balans.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr BUN 2012/0327

Plan för skola i Trönninge
Framställan om detaljplan för ny skola i Trönninge
Beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden
att föreslå hos kommunstyrelsen att
-

planeringskontoret får i uppdrag att beställa detaljplan av
stadsbyggnadskontoret avseende tomt som medger en ny skola i
Trönninge

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I Barn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för 2013 och
investeringsplan 2014 - 2018 finns investeringsmedel upptagna för en ny
skola i Trönninge. Enligt beräkningar utifrån prognos i dokumentet
Lokalförsörjningsplan för Förskola, Grundskola, Gymnasieskola och
Komvux; Dnr: Bun 2012/0036-4 kommer det fattas ca 400 platser i
grundskolan redan 2016. Bristen på platser kommer därefter att öka.
Trönninge och Bläshammar är de områden som enligt Översiktsplanen och
den Strategiska planen ökar med flest bostäder de närmaste åren och där
bedöms de båda berörda skolorna klara elevantalet som längst fram till
2016.

Yttrande
För att en detaljplan för en ny skola i Trönninge ska bli antagen och klar
krävs bearbetning av många olösta frågor gällande hela områdets framtida
struktur och planering. Det är mycket angeläget att planarbetet startar så att
den framtida skolan kan stå klar till 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen, Planeringskontoret, Stadsbyggnadskontoret

Spara
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Dnr BUN 2012/0089

Begäran om kompensation
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

föräldrarnas krav på reducering av avgift för förskola avslås

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Föräldrar med barn inskrivna på Österängens förskola har vid föräldramöte
och genom telefonkontakt med chef för förskoleverksamheten framfört krav
på reducering av avgift för förskoleplats. De framför att situationen med
utrymningar och flytt till tillfälliga lokaler har påverkat den pedagogiska
verksamheten negativt. Föräldrarna menar att de därmed ej erhållit den
verksamhet de betalar för.

Yttrande
Förvaltningen har med kort varsel kunnat erbjuda samtliga barn förskola i
andra lokaler utan uppehåll i vistelsetid. Barngrupperna har hållits intakta
och med ordinarie personal. Därutöver har personal utökats efter behov i
samråd mellan förskolechef och pedagoger på respektive förskolelokal.
Barn- och utbildningsförvaltningens ambition och ansträngningar är att så
lång det är möjligt lösa den uppkomna situationen vid Österängens förskola
på bästa sätt.
Förvaltningens kraft läggs på att kompensera barnen så att de i de tillfälliga
förskolelokalerna erbjuds en god verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Förskolechef

Spara
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Dnr BUN 2012/0304

Yttrande över planförslag för del av kv. Svärdfisken, m.fl.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några synpunkter på förslaget till detaljplan för
Svärdfisken,m.fl, Varbergs kommun. Förvaltningens övervägande
måste beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter
på ovanstående samrådshandling till detaljplan.
Planen syftar till en nybyggnation på totalt cirka 160 lägenheter samt 4 600
kvm kommersiella lokaler.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan medföra förändringar som
påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Prognosen för
upptagningsområdet visar på ett ökande behov av platser i förskola och i
grundskola. Idag har skolan en relativt jämn tillströmning av elever. Sett till
prognos och framräkning ser skolan ut att klara den elevökning som kan ses.
Det kan dock komma att uppstå brist beroende på hur stor andel av de
planerade lägenheterna som kommer att passa barnfamiljer och när i tid de
färdigställs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Planeringskontoret, Maria Hagelberg

Spara
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Dnr BUN 2012/0318

Uppföljning av anmälningar gällande kränkande behandling
samt överklagade beslut
Nedanstående är en uppföljning enligt den interna kontrollplanen gällande
klagomålshantering, anmälningar avseende kränkande behandling samt
överklagade beslut.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna uppföljningen enligt den interna kontrollplanen gällande
klagomålshantering, anmälningar avseende kränkande behandling
samt överklagade beslut

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Klagomålshantering
I den nya skollagen, vilken trädde i kraft den 1 juni 2011, stadgas att
huvudmannen ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot
utbildningen och att dessa rutiner ska göras kända (Skollag 2010:800 4 kap
8 §).
Innehållet i rutinerna
Lagstiftaren har överlämnat till varje huvudman att närmare bestämma hur
klagomålshanteringen ska organiseras och hur informationen om
klagomålsrutinerna ska lämnas. Rutinerna ska dock vara skriftliga så att det
inte råder någon tvekan om vad de innebär. De bör också innehålla en intern
ansvarsfördelning hos huvudmannen.
Rutinerna ska rikta sig både till huvudmannens interna organisation och till
barn, elever, vårdnadshavare och andra som vill lämna klagomål.
Lagstiftaren har anfört att huvudregeln bör vara att klagomål först lämnas
till den ansvarige på berörd skolenhet (rektor, förskolechef eller
motsvarande) för att därefter slussas vidare till huvudmannen. För att
rutinerna ska fungera på det sätt som är avsett är det givetvis nödvändigt att
informationen om klagomålsrutinerna blir kända för dem som vill lämna
klagomål. Det kan t.ex. ske via huvudmannens hemsida eller i riktad
information i samband med läsårsstarten.
Bakgrund till bestämmelsen
Det har oftast varit genom uppföljning och utvärdering som huvudmannen
insett att det finns brister i enskilda verksamheter. Barn, elever och föräldrar
har sällan vänt sig till huvudmannen när de varit missnöjda - trots att det
redan enligt 1985 års skollag varit huvudmannen som haft ansvaret för att
rätta till bristerna. I huvuddelen av de anmälningar som Skolinspektionen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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tagit emot har huvudmannen inte fått tillfälle att själv agera på
informationen och inspektionens insats blir då i normalfallet att överlämna
anmälan till huvudmannen. Ofta har denne inte ens haft kännedom om
ärendet - som allt som oftast rör förhållanden vid en enskild förskole- eller
skolenhet. Detta beror sannolikt på att barn, elever och föräldrar inte känt
till möjligheterna att få frågan utredd av huvudmannen eller hur de ska gå
till väga om kontakterna med förskolechef och rektor inte leder till önskat
resultat.
Varbergs kommun
Medborgarna i Varbergs kommun har sedan oktober 2011 haft möjlighet att
lämna klagomål på Barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Rutiner
för hur detta ska gå till samt blanketter har sedan dess funnits tillgängliga på
Varbergs kommuns hemsida. Den interna organisationen har informerats
kring de aktuella klagomålsrutinerna och dessa finns tillgängliga på vårt
intranät för personalen i verksamheterna. Sedan den 10 april i år finns
samma möjlighet för medborgarna att lämna klagomål eller synpunkter
genom Varbergs kommuns ”Tyck om Varberg”. Även här finns information
kring rutinerna för klagomålshantering enligt skollagen.
Det har inkommit sju stycken klagomål gällande BUN: s verksamheter
under perioden januari – juni 2012.
Anmälningar gällande kränkande behandling
Anmälningar från allmänheten till Skolinspektionen och Barn- och
elevombudet (BEO) ökade något under första halvåret 2012.
Under första halvåret 2012 tog Skolinspektionen/BEO emot 1 526
anmälningar om missförhållanden på en skola från föräldrar eller andra
personer. Jämfört med motsvarande period förra året är det en ökning med 8
procent. De flesta rör grundskolan.
Precis som tidigare är det vanligast med anmälningar där anmälaren anser
att skolan inte gjort tillräckligt i samband med att en elev blivit kränkt.
Andra vanliga anmälningsgrunder rör särskilt stöd, skolans arbete med
skolplikt och rätt till utbildning/plats (till exempel skolans åtgärder när en
elev inte kommer till skolan).
Varbergs kommun
Under första halvåret 2012, 1 januari – 30 juni, har ett nytt ärende avseende
kränkande behandling anmälts till Skolinspektionen. Under motsvarande
period 2011 uppgick antalet anmälningar till åtta.
Överklagade beslut
Under perioden 1 januari – 30 juni 2012 överklagades två beslut till
Förvaltningsrätten, FR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Spara
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Dnr BUN 2012/0323

Uppföljning sommaröppna förskolor
Här redovisas på barn- och utbildningsnämndens begäran anmälda och
närvarande barn vid de sommaröppna förskolorna i Varbergs kommun
sommaren 2012.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna uppföljningen av de sommaröppna förskolorna

Förvaltningen återkommer med en ekonomisk analys över kostnaderna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Under sommarveckorna har färre barn behov av vistelsetid på förskolan än
under övriga året. Då sker sammanslagningar vilket innebär att ett mindre
antal förskolor har öppet. Omfattningen avseende antal sommaröppna
förskolor och vilka veckor planeras av förskolecheferna efter inhämtande
från vårdnadshavare om deras tillsynsbehov under sommaren.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
Personal planeras och schemaläggs utifrån antal barn och tillsynstider under
dagen. Av erfarenhet vet vi att betydligt färre barn än de som har anmält ett
behov faktiskt kommer till sommaröppna förskolan.
Bifogade sammanställning visar anmälda och närvarande barn, samt
differensen däremellan per team. Blåklockan (kväll, natt och helgomsorg)
redovisas separat beroende att tillsynstiderna ej är jämförbara.
Summeringen över samtliga förskolor i Varbergs kommun visar att drygt 30
procent av de som anmält behov av plats ej har nyttjat platsen under dessa
veckor. Detta gäller med undantag av några få dagar samt att Blåklockan
särredovisas.
Här redovisas på barn- och utbildningsnämndens begäran anmälda och
närvarande barn vid de sommaröppna förskolorna i Varbergs kommun
sommaren 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Chef för förskoleverksamheten

Spara
Justerandes sign
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Dnr BUN 2012/0321

Personuppgiftsombud
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

utse
Anna-Karin
Gunnarsson,
jurist
på
utbildningsförvaltningen till personuppgiftsombud

barn-

och

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Personuppgiftslagen (1998:204) trädde ikraft den 24 oktober 1998 med en
respitperiod för pågående databehandlingar till den 1 oktober 2001 och för
manuella behandlingar fram till 1 oktober 2007. Personuppgiftsbehandlingar
är nu ett etablerat begrepp och det finns anledning till en översyn av den
kommunala organisationen såvitt avser personuppgiftsbehandling där
framförallt det kommunala uppdraget som personuppgiftsombud bör ligga
närmare respektive personuppgiftsansvarig nämnd eller styrelse.
I en kommun är varje nämnd och styrelse personuppgiftsansvarig för den
personuppgiftsbehandling som förkommer inom nämndens verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Kommunledningskontoret
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Dnr BUN 2012/0325

Revisionsrapport – Bisysslor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna informationen från revisionsrapporten - Bisyssla

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Eva Pehrsson Karlsson (C) yrkar på att en återkoppling sker till barn- och
utbildningsnämnden utifrån det kommunövergripande svaret.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Revisionens granskning har påvisat att det förekommer bisysslor i Varbergs
kommun, drygt var tionde anställd är registrerade som funktionär i ett
företag eller i en förening. Generellt sett har kommunen vad vi bedömer
intagit ett mycket avvaktande förhållningssätt till sina anställdas bisysslor.
Såvitt granskningen kan visa har kommunen inte i nämnvärd grad agerat för
att skaffa sig kunskap om den totala omfattningen av bisysslor eller hur
dessa skulle kunna påverka en anställning. Kunskapen om bisysslor hos
ledande företrädare i kommunen får med ledning av lämnade enkätsvar
bedömas som värd att utveckla och fördjupa.
På grund av detta bedömer vi att kommunen inte med säkerhet kan avgöra
huruvida förekommande bisysslor:
-

inverkar hindrande på de anställdas arbetsuppgifter,
påverkar de arbetsuppgifter de anställda har att utföra (vilket kan
innebära risk för förtroendeskada för berörd person och kommun),
innebär att de ansällda konkurrerar med kommunen

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2012/0330

Handledning för utvecklingssamtal
Information om reviderat dokument ”Handledning för utvecklingssamtal
och underlag för förskolornas verksamhetsplaner i Varbergs kommun”.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna informationen om reviderat dokument ”Handledning för
utvecklingssamtal och underlag för förskolornas verksamhetsplaner i
Varbergs kommun”

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Dokumentet ”Handledning för utvecklingssamtal och underlag för
förskolornas verksamhetsplaner i Varbergs kommun” antogs av Barn- och
utbildningsnämnden 2010. Detta dokument har nu på uppdrag av chef för
förskoleverksamheten reviderats och anpassats till ny skollag och reviderad
läroplan för förskolan. Det är angeläget att implementering i verksamheten
av det reviderade dokumentet nu kan ske och användas i de
utvecklingssamtal som äger rum i början av hösten.
Dokumentet är att betrakta som en verksamhetsfråga och skall vid
revideringar beslutas av ansvarig chef för förskoleverksamheten.

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

Spara
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Dnr

Förvaltningschefen informerar
Dialog fortsatt utvecklingsarbete
Förvaltningschefen visar ett bildspel och presenterar de olika delarna i
utvecklingsarbetet.
Räddningstjänsten
Barn- och utbildningsförvaltningens utredare informerar om att
räddningstjänsten just nu genomför inspektioner inom förskolan och skolan.
Den skriftliga dokumentationen av dessa inspektioner har ännu inte
inkommit till förvaltningen.
Extra nämnd
Den 3 december är det inplanerat ett extra sammanträde för barn- och
utbildningsnämnden. Mötet förläggs i lokal Neden, kl. 13:00.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelande
Delegeringsbeslut BUN 2012/0307-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2012/0295-3 Avslagsbeslut om tilläggsbelopp,
Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2012/0296-3 Avslagsbeslut om tilläggsbelopp,
Agneta Svenberg
Sammanställningar
6 delegeringsbeslut BUN 2012/0046-52 Beslut om anställning av obehörig
personal längre än sex månader, Catrine Linde
Protokoll Samverkan
120822
120905
120919
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr

Tillkommande ärenden
Redovisning Verksamhetsbesök
Björn Johansson (S) informerar om verksamhetsbesök, som genomförts av
fyra personer i oppositionen, vid Bläshammar-, Väröbacka-, Karl Gustavoch Kungsäters skolor.
IT – tekniska problem
Mattias Ahlström (Fp) ställer frågor kring IT och de tekniska problemen
som berör Peder Skrivares skola bland annat.
Barn- och utbildningsförvaltningens kansli- och utvecklingschef redogör för
orsakerna till problemen och att IT- driften kommer att åtgärda problemen
inom de närmsta veckorna.
Rosenfredskolan – Ungdomens Hus
Eva Pehrsson Karlsson (C) har frågor kring vad som händer med
Ungdomens Hus och deras eventuella flytt till Rosenfredskolan. Ärendet bör
lyftas till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober.
Gymnasiechefen informerar om den aktuella situationen beträffande
Rosenfredsskolans lokaler och det behov av en större lokal för
gruppundervisning som behövs för Estetprogrammet. En utredning är gjord
från kulturskolan på vilka lokaler som finns och hur de disponeras.
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