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Dnr BUN 2015/0415

Uppsägning Centralskolan två avdelningar Sunnanängens
förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

Sunnanängens förskolas två avdelningar belägna i Centralskolan
upphör från juni 2016 i samband med att samtliga barn slutar för att
börja förskoleklass

-

hyresavtalet sägs upp för Centralskolan från första juli 2016

-

därefter kommer Centralskolan att användas som evakueringslokal
under Snickerns förskolas ombyggnad, hösten 2016 fram till
ombyggnaden är klar, vilket beräknas till januari 2017.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Lokalförsörjningsplan för Förskola, Grundskola, Gymnasieskola och
Komvux beslutades i barn- och utbildningsnämnden 15 december 2014.
Lokalförsörjningsplanen kompletterades med beslut i barn- och
utbildningsnämnden 2 november 2015 om Anpassningar i förskola utifrån
2015 års barn- och elevprognos gällande åren 2015-2019. Prognoserna
innebär en långsammare ökningstakt än tidigare prognos. Detta innebär ett
lägre prognostiserat behov vilket gör att antalet förskoleplatser minskas.
Detta är en tillfällig minskning och nya förskoleplatser tillkommer genom
om och nybyggnation av äldre förskolor.
Samutnyttjande av lokaler förskola och skola sker där lokalmöjligheter finns
i enlighet med barn- och utbildningsnämndens strategi för
lokalförsörjningssätt utifrån Vision 2025.
 Attrahera med ändamålsenliga lokaler.
 Samordna mellan olika aktörer och verksamheter, skapa
fleravdelningsförskolor.
 Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
 Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
 Framtidsbereda med investeringar över tid.
Förvaltningen gör kontinuerligt översyn av nyttjande av befintliga lokaler
för förskola och skola för att möta förändringar och kommande behov. Av
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stor betydelse är avstämning gentemot årliga uppdateringar av prognos och
att följa förändringar i befolkningstillväxtens upp- och nedgångar.
Våren 2016 kommer förskolorna i Varbergs kommun att vara helt
fullbelagda är bilden vi ser redan nu utifrån barnkö i förhållande till lediga
platser. Till hösten lämnar barn födda 2010 förskolan vilket är den största
årskull vi har i förskolan. Detta innebär att många platser frigörs till hösten
och de barn som är födda år 2011 är inte lika många till antalet.
Bakgrund
Sunnanängens förskola i Tvååker består av fyra avdelningar i nya lokaler på
markplan samt två tillfälliga avdelningar som är belägna i Centralskolans
bottenvåning. Dessa två avdelningar kan avvecklas sommaren 2016 när 5åringarna slutar för att börja i förskoleklass. Centralskolan kommer hösten
2016 att användas som evakueringslokal under ombyggnad av Snickerns
förskola vilken beräknas vara klar januari 2017.
Ur barn- och utbildningsnämndens Lokalförsörjningsplan för 2015-2019:
Centralskolan har utvändiga trappor och hiss saknas (s.54).
Ur Lokalförsörjningsplan för Varbergs kommuns lokalbestånd:
Förskolan består idag av fem avdelningar; inklusive två tillfälliga avdelningar på
Centralskolans bottenvåning. Investeringsobjektet Tvååkers förskola flyttas fram p.g.a. att
prognosen 2014-2018 visar på sjunkande barnantal. Centralskolans lokaler utnyttjas
ytterligare ett par år framåt då Snickerns förskola som byggs om och åtgärdas behöver
stänga en avdelning. Därefter kan lokalerna i Centralskolan sägas upp.

Förslag
Förskoleplatser finns lediga inom Tvååkersområdet vilket gör att
Sunnanängens två avdelningar i Centralskolan kan avvecklas sommaren
2016. Samtliga inskrivna barn på dessa två avdelningar börjar förskoleklass
i augusti 2016. Centralskolan kommer hösten 2016 att användas som
evakueringslokal för två avdelningar från Snickerns förskola under tiden
ombyggnad sker vilken beräknas vara klar januari 2017.
Lediga platser frigörs när förskolklassbarnen lämnar förskolan. Ca 22
platser finns då Snickerns förskola. Ytterligare en avdelning i malpåse kan
öppnas efter ombyggnaden av Snickerns förskola. Inom området finns även
fristående Fastarp och Lerjans förskola där 9 respektive 6 barn börjar i
förskoleklass.
Barnkonsekvens
Samtliga barn på Sunnanängens två avdelningar i Centralskolan börjar
förskoleklass och berörs inte av att verksamheten upphör. Genom detta är
barnkonsekvensanalys inte aktuell. Evakuering under hösten är en
förändring som vid dessa situationer normalt hanteras av förskolechef och
så sker även inför hösten.
Personal på Sunnanängens två avdelningar har korttidsanställningar som
upphör när verksamheten upphör och därigenom finns inte behov av
riskanalys.
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Yttrande
Förskoleplatser finns lediga inom Tvååkersområdet och förskoleplatser kan
tillgodoses i området. Detta innebär att Sunnanängens två avdelningar i
Centralskolan kan avvecklas sommaren 2016. Samtliga inskrivna barn på
dessa två avdelningar börjar förskoleklass i augusti.
Hyresavtalet för Centralskolan sägs upp från första juli 2016. Därefter
kommer Centralskolan att användas som evakueringslokal under Snickerns
förskolas ombyggnad, hösten 2016 fram till ombyggnaden är klar, vilket
beräknas till januari 2017.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 155.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0300

Uppsägning av hyresavtal Svalans förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

verksamheten vid Svalans förskola flyttas till Nedregårdens förskola
från augusti 2016

-

hyresavtalet för Svalans förskola Öders Gränd sägs upp från första
augusti 2016.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Lokalförsörjningsplan för Förskola, Grundskola, Gymnasieskola och
Komvux beslutades i barn- och utbildningsnämnden 15 december 2014.
Lokalförsörjningsplanen kompletterades med beslut i barn- och
utbildningsnämnden 2 november 2015 om Anpassningar i förskola utifrån
2015 års barn- och elevprognos gällande åren 2015-2019. Prognoserna
innebär en långsammare ökningstakt än tidigare prognos. Detta innebär ett
lägre prognostiserat behov vilket gör att antalet förskoleplatser minskas.
Detta är en tillfällig minskning och nya förskoleplatser tillkommer genom
om och nybyggnation av äldre förskolor.
Samutnyttjande av lokaler förskola och skola sker där lokalmöjligheter finns
i enlighet med barn- och utbildningsnämndens strategi för
lokalförsörjningssätt utifrån Vision 2025.
 Attrahera med ändamålsenliga lokaler.
 Samordna mellan olika aktörer och verksamheter, skapa
fleravdelningsförskolor.
 Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
 Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
 Framtidsbereda med investeringar över tid.
Förvaltningen gör kontinuerligt översyn av nyttjande av befintliga lokaler
för förskola och skola för att möta förändringar och kommande behov. Av
stor betydelse är avstämning gentemot årliga uppdateringar av prognos och
att följa förändringar i befolkningstillväxtens upp- och nedgångar.
Våren 2016 kommer förskolorna i Varbergs kommun att vara helt
fullbelagda är bilden vi ser redan nu utifrån barnkö i förhållande till lediga
platser. Till hösten lämnar barn födda 2010 förskolan vilket är den största
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årskull vi har i förskolan. Detta innebär att många platser frigörs till hösten
och de barn som är födda år 2011 är inte lika många till antalet.
Bakgrund
Svalans allergiförskola Öders Gränd Varberg består av en avdelning och
verksamheten bedrivs i en lägenhet i flerfamiljshus. Genom små ytor finns
begränsningar i lokalerna, samt även liten begränsad utemiljö.
Verksamheten är avsedd för barn med omfattande allergiska besvär. Denna
grupp har minskat något. Däremot har andelen svårt infektionskänsliga barn
i samband med sjukdom eller medicinsk behandling ökat. Verksamheten
ställer högre krav på lokalvård, matberedning samt rekrytering av personal
utifrån allergi och infektionskänslighet. Barn med omfattande allergiska
besvär liksom svårt infektionskänsliga barn finns också på andra förskolor i
kommunen där vårdnadshavares valt att barnen går i sitt närområde.
Ur Barn- och utbildningsnämndens Lokalförsörjningsplan för 2015-2019:
Framtida behov bör ses över och ev. ingå som en integrerad del i en större
förskola/nybyggnadsprojekt (Lokalförspl s.64.)
Ur Lokalförsörjningsplan för Varbergs kommuns lokalbestånd:
Förskolan har en avdelning med idag 8 inskriva barn. Lokalerna i en lägenhet har
begränsningar invändigt; personalrum saknas, trånga lokaler och utemiljö.
Mathanteringen har dispens. Varbergs kommun hyr lokalerna av Varbergs Bostad.
Utredning pågår om förskolans framtid och behov. Kan ersättas av integrerad avdelning i
samband med nybyggnation.

Förslag Förändring
Ambitionen att Svalans förskola skall ingå som en del i en större förskola
kan möjliggöras då behov av förskoleplatser i kommunen kan minskats.
Nedregårdens förskola bedöms som lämpligt stor för ändamålet samt att i
tillsynsrapporter från Miljö o Hälsa 2013 och 2015 inte har visat några
anmärkningar gällande ventilation. För att möjliggöra en mer integrerad
verksamhet men med hänsyn tagen till de speciella behov som finns i
barngruppen ser förvaltningen att detta kan möjliggöras genom att
verksamheten flyttar till Nedregårdens förskola.
På Nedregårdens förskola går i dag 53 barn på förskolan, varav 12 barn
börjar förskoleklass, vilket innebär att 41 barn av idag inskrivna finns kvar
på Nedregården i augusti. Till detta tillkomer planerade 6 barn från Svalans
allergiförskola vilket innebär totalt 47 barn på förskolan. Idag finns 6
småsyskon som önskar plats på förskolan. Nyplacering på avdelningen där
Svalan flyttar in kan göras under förutsättning att vårdnadshavare uppfyller
kraven som ex. inga pälsdjur, inte rökare, inte använda hudvårdsartiklar med
dofter.
Det är förskolechefens ansvar att skapa lämplig organisation på
Nedregårdens förskola med nuvarande placerade barn och avdelningen med
allergiförskola samt personal på dessa avdelningar och de barn som
nyplaceras. Inriktningen inför hösten är att stabilisera verksamheten på
samtliga avdelningar på Nedregårdens förskola.
Justerandes sign
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Barnkonsekvensanalys
I Barnkonsekvensanalys från Svalan och Nedregårdens förskola lyfts frågor
kring ventilation, kost o städ. Från Nedregårdens förskola lyfts farhågor
inför
befarade
större
barngrupper,
begränsningar
i
vilka
födoämnen/maträtter förskolan kan servera. Om miljön är sanerad och ren
så ser Svalans förskola att det kan bli bra för barnen med en lokal anpassad
efter förskolans verksamhet samt att gynna barnens utveckling med fler barn
i varje åldersgrupp och utbyte med fler barn framförallt vid utevistelse.
När förändringen är beslutad kommer båda förskolecheferna tillsammans att
arbeta med genomförandet av verksamhetsflytten för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt. Samtal kommer att ske med barnen om
förändringen och vad det innebär. Barn på Svalan med personal kommer att
besöka Nedregården och bekanta sig med miljön. Tydlig information
kommer att ges till vårdnadshavare. Information kommer kontinuerligt att
ges till personal. Möte planeras med berörda för inhämtande av synpunkter,
frågor och reflektioner. Nya rutiner kommer att arbetas fram och tydlig plan
så arbetet blir överblickbart och säkert ur allergi och infektionssynpunkt.
Gemensamma möten planeras för båda förskolorna under våren.

Yttrande
Ambitionen att Svalans förskola, avsedd för barn med omfattande allergiska
besvär, skall ingå som en del i en större förskola kan möjliggöras då behov
av förskoleplatser i kommunen kan minskats. Nedregårdens förskola
bedöms av förvaltningen som lämpligt stor för ändamålet samt att i
tillsynsrapporter från Miljö o Hälsa 2013 och 2015 inte har visat några
anmärkningar gällande ventilation. Genom flytten får Svalans verksamhet
tillgång till en mer ändamålsenlig lokal och utemiljö samt kontakterna för
såväl barn som personal breddas.
Nuvarande hyresavtal för Svalans förskola sägs upp från och med den första
augusti 2016. Verksamheten flyttar till Nedregårdens förskola från och med
augusti 2016.
Förskolecheferna för Svalans förskola och Nedregårdens förskola kommer
tillsammans med personal att förbereda verksamhetsflytten samt att tydlig
information ges till vårdnadshavare. Barnen kommer att förberedas genom
samtal om förändringen och besök på Nedregården.
Hyresavtalet för Svalans förskola Öders Gränd sägs upp från första augusti
2016.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 156.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0554

Uppsägning av hyresavtal för Bokens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

nuvarande verksamhet vid Bokens förskola flyttas till Tranans
förskola från augusti 2016

-

aktuell barngrupp flyttas över till Österängens förskola när den är
klar vilket är planerat till augusti 2017

-

hyresavtalet för Bokens lokaler, paviljongerna på Danska vägen,
sägs upp från första juli 2016.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Lokalförsörjningsplan för Förskola, Grundskola, Gymnasieskola och
Komvux beslutades i barn- och utbildningsnämnden 15 december 2014.
Lokalförsörjningsplanen kompletterades med beslut i barn- och
utbildningsnämnden 2 november 2015 om Anpassningar i förskola utifrån
2015 års barn- och elevprognos gällande åren 2015-2019. Prognoserna
innebär en långsammare ökningstakt än tidigare prognos. Detta innebär ett
lägre prognostiserat behov vilket gör att antalet förskoleplatser minskas.
Detta är en tillfällig minskning och nya förskoleplatser tillkommer genom
om och nybyggnation av äldre förskolor.
Samutnyttjande av lokaler förskola och skola sker där lokalmöjligheter finns
i enlighet med barn- och utbildningsnämndens strategi för
lokalförsörjningssätt utifrån Vision 2025.
 Attrahera med ändamålsenliga lokaler.
 Samordna mellan olika aktörer och verksamheter, skapa
fleravdelningsförskolor.
 Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
 Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
 Framtidsbereda med investeringar över tid.
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Förvaltningen gör kontinuerligt översyn av nyttjande av befintliga lokaler
för förskola och skola för att möta förändringar och kommande behov. Av
stor betydelse är avstämning gentemot årliga uppdateringar av prognos och
att följa förändringar i befolkningstillväxtens upp- och nedgångar.
Våren 2016 kommer förskolorna i Varbergs kommun att vara helt
fullbelagda är bilden vi ser redan nu utifrån barnkö i förhållande till lediga
platser. Till hösten lämnar barn födda 2010 förskolan vilket är den största
årskull vi har i förskolan. Detta innebär att många platser frigörs till hösten
och de barn som är födda år 2011 är inte lika många till antalet.
Bokens förskola 64 pl Danska vägen Varberg
Förskolan är belägen vid Idrottshallen och består av fyra avdelningar i
paviljonger från 2004. Lokalerna har anmärkningar från Miljö och Hälsa.
Dispens finns för bygglov. Genom senareläggning av Breareds förskola
förlängdes bygglov för Boken.
Genom minskat behov av platser samt att Tranans förskola finns tillgänglig
kommer Bokens förskola två avdelningar i aug 2016 att flytta till Tranans
förskola.
Ur Barn- och utbildningsnämndens Lokalförsörjningsplan för 2015-2019:
Avetablering planerad till 2016 (s.70).
Ur Lokalförsörjningsplan för Varbergs kommuns lokalbestånd:
Förskolan har fyra avdelningar i hyrpaviljonger som etablerades 2004. Paviljongerna bör
snarast möjligt avvecklas. Utredning om hur lokalerna skall ersättas för verksamheten bör
starta under 2015.

Tranan vid Peder Skrivares skola är en förskolepaviljong för två avdelningar
som använts som buffert vid behovstoppar och som evakueringslokal.
Tranans förskola har en begränsad utegård men stor lekplats finns att tillgå
på promenadavstånd.

Förslag
Genom minskat platsbehov kan Tranan frigöras från hösten. På Tranan finns
idag förskola för en mindre barngrupp men barnen kommer att erbjudas
förskoleplats på respektive boendeområde.
Detta möjliggör att Bokens förskola två avdelningar kan flyttas till Tranan
hösten 2016. Dessa två barngrupper kommer sedan att erbjudas plats på
Österängens nybyggda förskola som planeras klar för inflyttning hösten
2017.
Två avdelningar på Bokens förskola kan minskas genom minskat behov av
platser. Under våren kommer tillfälliga placeringar på Boken att göras fram
till permanenta platser kan erbjudas efter sommaren. Dessa placeringar
berörs inte av flytt till Tranan.
Justerandes sign
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Idag finns 39 barn som berörs av att verksamheten flyttar till Tranan.
Merparten av barnen är i åldersgruppen 1- 3 år. Vårdnadshavare har även
möjlighet att göra andra val, genom att anmäla önskemål om plats på annan
förskola. Utöver de 39 barnen finns idag 8 barn som börjar förskoleklass till
hösten och inte berörs av flytten.
Barnkonsekvensanalys
I barnkonsekvensanalysen från Boken påtalas att barnen varit med om flera
omorganisationer under sin förskoletid. Utemiljöns begränsningar och att
det kräver att barnen till stor del får vistas utanför förskolans område under
utevistelse påtalas. Förvaltningen tillsammans med förskolechef arbetar med
att skapa förutsättningar för att möjliggöra utevistelse på bästa möjliga sätt.
Boken lyfter även fram att förändringen innebär att barnen i förlängningen
får vistas i nybyggd förskola med anpassade lokaler genom flytt till
Österängens nybyggda förskola.
Vårdnadshavare har informerats om förslagna förändringen vid
föräldramöte. I Förskolechefens anteckningar från mötet finns farhågor om
utemiljön som innebär förflyttningar samt trafiken vid förskolan lyfts.
Farhågor finns också att nya Österängen försenas och tiden därigenom på
Tranan blir längre än ett år. Vikten av att personalen, som föräldrarna har
stor tilltro till och barnen känner, följer med till Tranan. Vårdnadshavare
kommer kontinuerligt att få information inför förändringen.
Förskolechefen kommer tillsammans med sin personal att göra barnen
aktiva och delaktiga i flytten. Detta planeras ske genom delaktighet i
planering och inredning av lokalerna, studiebesök på Tranan och vara i
närmiljön vid förskolan och leka och ha verksamhet korta stunder i lokalen.
Önskemålet är att flytta in i lokalerna så snart det går i juni så barnen har
mött miljön innan start i augusti.
Handlingsplan/kommunikationsplan ska tas fram i syfte att tydliggöra och
ligga steget före i planeringen. Personalförändringar är svåra att överblicka i
så här tidigt skede och eventuella personalförändringar kommer att hanteras
i tjänsteplanering. Önskemål finns om extra stöd för förflyttningar från
förskolans gård till närmiljöer.

Yttrande
Genom minskat behov av förskoleplatser i kommunen kan Tranans
förskolepaviljong frigöras och Bokens förskola minskas med två
avdelningar. Detta möjliggör att Bokens förskola två avdelningar kan flyttas
till Tranan augusti 2016. Dessa två barngrupper från Tranan kommer att
erbjudas plats på Österängens nybyggda förskola som planeras klar för
inflyttning hösten 2017.
Tranan vid Peder Skrivares skola är en förskolepaviljong för två avdelningar
som använts som buffert vid behovstoppar och som evakueringslokal.
Justerandes sign
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Tranans förskola har en begränsad utegård men stor lekplats finns att tillgå
på promenadavstånd.
Hyresavtalet för Bokens lokaler, paviljongerna på Danska vägen, sägs upp
från första juli 2016.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 157.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Serviceförvaltningen
Samhällsutvecklingskontoret
Agneta Svenberg
Emma Lundgren
Margareta Börjesson
Maria Pålsén
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Dnr BUN 2015/0100

Uppsägning av hyresavtalet för Bolmen 1, PS
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

säga upp hyresavtalet för den delen av Bolmen 1
Frisörprogrammet haft sin verksamhet till den 30 juni 2016

där

-

säga upp hyresavtalet för den delen av Bolmen 1 där Komvux har
haft sin verksamhet till den 30 juni 2016

-

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt
tillsammans med serviceförvaltningen utreda lokalerna samt en
eventuell flytt av maskiner till industriprogrammet för den delen av
Bolmen 1 där finsnickeri inom Hanteverksprogrammet haft sin
verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen hyr Bolmen 1 för verksamhet inom
Kommunal Vuxenutbildning och gymnasieutbildning inom Peder Skrivares
skola.
Bolmen 1 består av 3 olika huskroppar som redovisas nedan i bifogad
ritning.

Justerandes sign
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I en del av Bolmen 1 har Frisörutbildning inom Peder Skrivares skola
bedrivits. I och med att programmet inte längre erbjuds så finns inte behov
av lokalerna i den huskroppen. Serviceförvaltningen har en hyresgäst till
lokalerna vilket medför att lokalerna kan sägas upp och övertas av ny
hyresgäst den 1 juli 2016. Hyreskostnaden för huskroppen uppgår till cirka
450 000 kr per helår.
I en del av Bolmen 1 har barn- och utbildningsförvaltningen haft Kommunal
Vuxenutbildning. I och med att Kommunal Vuxenutbildning inte kommer
att bedrivas inom barn- och utbildningsförvaltningen från 1 januari 2016 så
behövs lokalerna endast för de avslutande kurserna som genomförs under
våren 2016.
I denna del så har Särvux sin utbildning i två mindre lokaler och en mindre
lokal bedrivs undervisning för elev inom gymnasiesärskolan.
I och med uppsägningen så kommer Särvux undervisning med ca 30 elever
från hösten 2016 genomföras i andra lokaler. Ett alternativ är i den del på
Bolmen 1 där finsnickeri inom Hantverksprogrammet haft sin undervisning.
Andra alternativ för Särvux utreds i samarbete med serviceförvaltningen.
Eftersom detta rör sig om en mindre verksamhet bedöms att en lösning för
Särvux finns i god tid innan uppsägning.
Serviceförvaltningen har en hyresgäst till lokalerna vilket medför att
lokalerna kan sägas upp och övertas av ny hyresgäst den 1 juli 2016.
Hyreskostnaden för lokalerna uppgår per helår till drygt 1 100 000 kr.
Med uppsägning av två delar av Bolmen 1 så minskar Barn och
utbildningsnämndens hyreskostnad för 2016 med cirka 725 000 kr.
Innan den delen av Bolmen 1 där Hantverksprogrammet inriktning
finsnickeri har bedrivits behöver en utredning göras innan uppsägning. En
dialog har påbörjats och med en verksamhetsbeställning till
serviceförvaltningen, vilka anpassningar och kostnader det skulle innebära
att flytta maskinerna från finsnickeriet till Industriprogrammet. Det finns ett
behov av att inom Industriprogrammet erbjuda träteknik, vilket skulle kunna
förverkligas bland annat genom att flytta maskiner.
Det som behöver utredas är Industritekniska programmets lokaler för
installation av maskiner och lackbox.
En elev som har sin undervisning förlagd till ett rum i huskroppen kan vara
kvar under resterande tid av sin utbildning. Lokalen ligger i ett hörn av
denna del av Bolmen 1 och med egen entré.
Verksamhetsvaktmästarna förskola som har sina lokaler i huskroppen kan
samnyttja lokaler i samarbete med serviceförvaltningen.
I dag ligger en avskrivningskostnad på finsnickeridelen på ca 2 400 000
kronor.
Hyran för huskroppen uppgår till 770 000 kronor årligen och med
avskrivningskostnad så blir lokalkostnaden ca 1,1mnkr.
Den högra delen kan tidigast sägas upp till 2016-12-31.
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Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser det angeläget att hitta en lösning för
att minska lokalkostnader så att resurserna kan nyttjas till verksamhet.
Åtgärden är helt i linje 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.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 158.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Serviceförvaltningen
Jenny Johansson
Emma Lundgren
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Dnr BUN 2015/0177

Kung Karl - anpassning grupprum
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå servicenämnden att
besluta att
- anvisa 120 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning av
fastighet” avseende anpassning av grupprum för att få en tystare
lärmiljö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Grupprummen för klass 2-3 i Kung Karl skola har väggar mot matsalen
men inget tak. Matsalen används på olika vis under större delen av
skoldagen. De normala ljud som uppstår i den verksamheten når lärare
och elever i grupprummen och stör undervisningen.
Grupprummen för klass 4-5 har haft samma problem och har byggts om
med väggar upp till tak. Resultatet har blivit bra.
Beräknat pris för ombyggnaden är 120 000 kronor. I summan ingår utöver
arbete med byggnationen även åtgärder av exempelvis el, golv, målning och
ventilation.

Yttrande
Åtgärderna bedöms av barn- och utbildningsförvaltningen samt ansvarig
rektor som nödvändiga för en fungerande lärmiljö.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 161.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Elisabeth Eriksson, Servicenämnden
Katarina Lindh, avdelningschef fastighet
Anders Ljungblom, fastighetsförvaltare
Torbjörn Weihard, rektor
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Dnr BUN 2013/0650

Yttrande inför Lokalförsörjningsplan för Varberg kommuns
lokalbestånd 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna revidering av övergripande Lokalförsörjningsplan för
Varberg kommuns lokalbestånd 2016 enligt bilaga och överlämna
till serviceförvaltningen.

-

barn- och utbildningsnämnden vill påpeka att underlag gällande
Varbergs Fastighets AB:s lokaler saknas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) föreslår följande tillägg som andra strecksats:
-

barn- och utbildningsnämnden vill påpeka att underlag gällande
Varbergs Fastighets AB:s lokaler saknas.

Beslutsordning
Ordföranden ställer på proposition på förvaltningens förslag och Jeanette
Qvists (S) tilläggsyrkande och finner båda antagna.

Ärendet
Lokalförsörjningsplan för Varberg kommuns lokalbestånd 2015 arbetades
fram av Serviceförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Syftet med
planen är att:
-

på ett överskådligt sätt redovisa kommunens lokalbestånd och dess
användningsområden
skapa ett verktyg för att möjliggöra planering av det framtida
lokalbehovet
bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten.

Framtagandet av planen har gjorts i samråd med övriga förvaltningar.
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Uppdatering pågår nu av ovanstående Lokalförsörjningsplan för Varberg
kommuns lokalbestånd. Inför uppdateringen har dokumentet skickats från
serviceförvaltningen för uppdatering.
Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat Lokalförsörjningsplan för
Varberg
kommuns
lokalbestånd
2016
avseende
barnoch
utbildningsnämndens verksamheter. Den reviderade planen bifogas.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 159.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Servicenämnden
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2015/0380

BUN Driftbudget 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta intern driftbudget för år 2016.

-

att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden i februari presentera
åtgärdsplan inklusive konsekvensbeskrivning på de effektiviseringar
som behöver göras inom Central förvaltning för att nå en budget i
balans.

Reservation
Gerhard Eriksson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande (bilaga A).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar, med bifall av Roger Kardemark (KD) och
Håkan Olsson (M) att barn-och utbildningsnämnden beslutar följande:
”-att under punkt 8 Central förvaltning, stycke 2 stryka sista meningen som
lyder "Det innebär att vi har som mål att minska kostnaderna med 6 miljoner
kronor och det är detta budgeteringen utgår ifrån."
-att ge förvaltningen i uppdrag att till nämnden i februari presentera
åtgärdsplan inklusive konsekvensbeskrivning på de effektiviseringar som
behöver göras inom Central förvaltning för att nå en budget i balans.”
Gerhard Eriksson (V) föreslår en omfördelning i driftbudget 2016 enligt
följande:
”Vänsterpartiet föreslår en omfördelning i driftsbudget 2016 innebärande att
2,5 mkr frigörs för att bland annat finansiera ökade satsningar på elever i
behov av särskilt stöd i grundskolan. Omfördelningen åstadkommes genom
att nedsättningen i undervisningstid för förstelärare tas bort per den 1 juli
2016. Kostnaden för denna nedsättning motsvarar enligt våra beräkningar
cirka 5 mkr per helår.” (se bilaga A)
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Gerhard Erikssons (V) ändringsyrkande
och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på ändringen enligt första att-sats i Eva
Pehrsson-Karlssons (C) yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag i övrigt och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på tillägget enligt andra att-sats i Eva
Pehrsson-Karlssons (C) yrkande och finner det antaget.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 17 november 2015 driftbudget avseende år
2016 för Barn- och utbildningsnämnden på 1 361 631 tkr. I tilldelningen på
1 361 631 tkr ingår lönekostnadsökningar samt en uppräkning av
kostnadsnivån jämfört med 2015. Driftbudgetramen är beslutad utifrån
volymförändringar samt särskilt riktade insatser inom Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde.

Yttrande
Förvaltningens överväganden enligt separat bilaga.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 151.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens interna driftbudget 2016
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2016 förvaltningens övervägande

Protokollsutdrag
Emma Lundgren
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Dnr BUN 2015/0058

BUN månadsrapport oktober 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisning BUN Månadsrapport oktober 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Redovisning BUN Månadsrapport september 2015 enligt bilaga. Rapporten
beskriver det ekonomiska utfallet under perioden, helårsprognos samt
avvikelser i planerad verksamhet.
Det ekonomiska resultatet för 2015 prognosticeras till -1 540 tkr efter
justering för användning resultatfond.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 154.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren
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Dnr BUN 2015/0572

Program och platser på PS hösten 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna föreslaget programutbud och antal utbildningsplatser inför
hösten 2016.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Inför läsåret 2016/2017 ska programutbudet på Peder Skrivares skola
fastställas. Information gällande programutbud ska innehålla vilka program
som ska erbjudas samt hur många utbildningsplatser som ska finnas.
Programutbudet inför gymnasievalet våren 2016 föreslås vara i stort sett
samma som nuvarande programutbud och antal platser. Se nedan tabell.
Förändringar markerade med rött.
Program
Antal platser
Barn- och Fritidsprogrammet (BF)
10
Bygg och anläggningsprogrammet (BA)
32
Ekonomiprogrammet (EK)
64
El- och energiprogrammet (EE)
24
Estetiska programmet (ES)
32
Fordons- och transportprogrammet (FT)
24
Handels- och administrationsprogrammet (HA)
32
Industritekniska programmet (IN)
16
Naturvetenskapsprogrammet (NA) inkl. NAVE
64
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)
16
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)
64
Teknikprogrammet (TE)
64
VVS- och fastighetsprogrammet (VF)
10
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)
32
Totalt
488

Yttrande
Programutbudet inför gymnasievalet våren 2016 föreslås vara i stort sett
samma som nuvarande programutbud och antal platser. Det som är nytt är
att starta upp Barn- och Fritidsprogrammet (BF) igen. Programmet är tänkt
att vara en omarbetad version jämfört med tidigare, där den nya inriktningen
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blir fritid och hälsa. Programmet ska ge kunskaper om människors fritid och
om olika fritids- och friskvårdsverksamheter samt om människors hälsa och
hälsofrämjande arbete. Den ska förbereda eleverna för arbete inom fritidsoch friskvårdssektorerna.
Inför hösten 2013 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om att inte
starta Barn- och Fritidsprogrammet (BF) och Hantverksprogrammet (HV)
utifrån lågt söktryck och att besparingar behövde göras. Inför hösten 2016
ser vi att vi skulle kunna starta BF med ett begränsat antal platser samt i en
ny inriktning mot Fritid och hälsa. Dessa platser skulle få
samordningsvinster med Restaurang och Livsmedel (RL) och Vård och
omsorg (VO) varför det inte skulle innebära några extra
undervisningskostnader i åk 1 och endast mycket små kostnader som skulle
täckas av elevpengen inför åk 2 och 3.
Antalet platser på Restaurang- och livsmedelsprogrammet föreslås reduceras
från 32 platser till 16, på grund av minskat söktryck. Utöver det vill Peder
Skrivares skola, inom ramen för Restaurang- och livsmedelsprogrammet
(RL), kunna erbjuda eleverna möjligheten att läsa programmet som lärling.
Observera att detta inte är något man väljer i ansökningstillfället utan precis
som våra andra yrkesprogram väljer detta inför åk 2 och 3.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 november 2015, § 143.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 167.
___________________________________
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Dnr BUN 2014/0230

Uppföljning av Strategisk plan för PS
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna uppföljning av strategisk plan för Peder Skrivares skola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i samband med fastställande av
Strategisk plan för Peder Skrivare skola beslutat att uppföljning ska ske
varje halvår.
I uppföljning av Strategisk plan 2015 redovisas uppnådda resultat och
delmål samt ges en uppdaterad bild av strategin fram till 2019.

Yttrande
Det är viktigt att det fortsatta arbetet med strategi 2015-2019 säkerställer att
vi ger gymnasiet rätt förutsättningar för att leva upp till de målsättningar vi
själva satt samt de behov vi behöver fylla i regionens branscher. För att
lyckas med det behöver vi fokusera på att ge PS moderna och
ändamålsenliga lokaler där framför allt Industriprogrammet och
Fordonsprogrammet har störst utmaningar att lösa, och där det därför är
viktigt att den förstudie som är på gång prioriteras och tas på stort allvar.
Fortsättningen på det utvecklingsarbete som gjorts och som pågår på PS för
att utveckla våra programs profileringar och inriktningar för att både möta
branschernas behov, attrahera sökande elever tillsammans med fortsatt
utveckling av kvalitetsarbete för att säkerställa att alla elever får både en god
utbildning och det stöd och trygghet som alla behöver för att lyckas, är
mycket viktigt, och för att lyckas med det krävs att vi värnar om den
uppbyggda kompetensen och att vi även satsar på en fortsatt
kompetensutveckling för både pedagogisk utveckling, ledarskap, och
kvalitetsbyggande utveckling.
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 november 2015, § 144.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 166.
____________________________________________
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Dnr BUN 2015/0611

Mål och kvalitet i förskolan 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna rapport Mål och kvalitet i förskolan 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Rapport Mål och kvalitet i förskolan 2015 är en sammanställning av barnoch utbildningsförvaltningens övergripande analys av det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Analysen är genomförd gemensamt med
samtliga förskolechefer under individuella dialoger. Fokus i rapporten ligger
på att beskriva det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan samt på att
definiera kvalitet i förskolan.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 163.
____________________________________
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Dnr BUN 2015/0627

Uppföljning av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
15 oktober 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna uppföljningen.

-

förvaltningen får i uppdrag att till nämnden konsekvensbeskriva
åtgärder och kostnader för att bibehålla nivån för barn/årsarbetare i
fritidsverksamheten, verksamhetsåret 2013.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar, med bifall av Jeanette Qvist (S), på följande
tillägg:
”Förvaltningen får i uppdrag att till nämnden konsekvensbeskriva åtgärder
och kostnader för att bibehålla nivån för barn/årsarbetare i
fritidsverksamheten, verksamhetsåret 2013.”
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det
antaget.
Ärendet
En mätning av antalet inskrivna barn, omsorgstimmar och personal den 15
oktober 2015 har gjorts. Mätningen avser 52 kommunala och 15 fristående
förskolor, 20 kommunala och 3 fristående fritidshem samt 2 grupper med
kommunal pedagogisk omsorg och 1 grupp med fristående pedagogisk
omsorg.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 164.
______________________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Protokollsutdrag
Administrativ handläggare förskola
Emma Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0713

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan
för perioden 2016-2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

fastställa barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan
för perioden 2016-2019.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Verksamhetsplanens
syfte
är
att
tyddliggöra
barnoch
utbildningsförvaltningens övergripande prioriterade strategier och processer
som ska stödja och skapa likvärdighet för alla förskolor, grundskolor och
gymnasieskola. Strategierna möter upp kommunfullmäktiges och nämndens
mål och ska stärka och stödja verksamheternas utveckling så att barn och
elever når sin fulla kunskapspotential i enlighet med läroplaner och
kursplaner.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november 2015, § 169.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 174

Sammanträdesprotokoll
2015-12-14

31

Dnr BUN 2015/0708

Ersättning till interkommunal och fristående verksamhet
2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till fristående
verksamheter för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskola för år
2016 i enlighet med bilagor.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Interkommunala ersättningar samt bidragsbelopp till fristående
verksamheter är beräknade utifrån verksamhetens totala budget 2016 och
överensstämmer med det som gäller enligt lagen om offentliga bidrag på
lika villkor.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bilagor
Bilaga 1 – Förskola och pedagogisk omsorg - interkommunal ersättning samt
bidrag till fristående verksamhet 2016
Bilaga 2 – Förskoleklass, grundskola och fritidshem – interkommunal ersättning
samt bidrag till fristående verksamhet 2016
Bilaga 3 – Gymnasieskola – interkommunal ersättning samt bidrag till fristående
verksamhet 2016
Bilaga 4 – Gymnasiesärskola – interkommunal ersättning samt bidrag till fristående
verksamhet 2016

Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Emma Lundgren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 175

Sammanträdesprotokoll
2015-12-14

32

Dnr BUN 2015/0707

Interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och
Varberg 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark
Kungsbacka kalenderåret 2016 enligt ärendebeskrivning.

och

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om principöverenskommelse
gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola
mellan Kungsbacka kommun, Marks kommun och Varbergs kommun.
Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk
tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan
placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à-priser.
För kalenderåret 2016 fastställs interkommunal ersättning enligt
nedanstående tabell.
Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och
elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem
och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och
med 2016-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Verksamhet

Kronor per barn per år

Förskoleverksamhet
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim

60 615 kr
151 538 kr
41 218 kr
103 046 kr

Pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim

55 638 kr
139 096 kr
37 834 kr
94 585 kr

Grundskola
Åk F
Åk 1-6:
Åk 7-9:

54 143 kr
75 387 kr
90 464 kr

Fritidshem
Åk F-6

31 952 kr

Grundsärskola
Nivå 1
Nivå 2
Individintegrerade elever

623 450 kr
439 910 kr
Efter samråd mellan kommunerna
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Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Emma Lundgren

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2015/0283

Rapport avseende hantering
Vuxenutbildning 2016

av

uppdrag

Kommunal

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna informationen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har begärt en rapport med anledning av att
barn- och utbildningsförvaltningen missade att lämna in anbud till
upphandlingen för Kommunal Vuxenutbildning.
Kommunal Vuxenutbildning organiseras inte under barn- och
utbildningsnämnden
från
1
januari
2016.
Det
var
en
tjänstemannaförsummelse som låg bakom att anbud ej lämnades in. Barnoch utbildningsnämnden var ej en given aktör men uppdrag fanns från såväl
politik som förvaltningschef att lämna in anbud och kvalitetssäkra
verksamheten inom Kommunal Vuxenutbildning för en fortsättning som
utbildningsanordnare under 2016 och framöver.
-

-

Elever har kunnat avsluta kurser under hösten 2015 och under våren
2016.
Personal har till stora delar omplacerats till nya tjänster inom barnoch utbildningsförvaltningen.
Lokalerna där Kommunal Vuxenutbildning haft sin verksamhet i
Bolmen 1 kan sägas upp till 2016-06-30.
Intäkterna under våren täcker personalkostnad.
Kostnader som ej täcks av intäkter är lokalkostnad för Bolmen 1
under våren 2016 samt preliminär överskjutande personalkostnad på
300 000 kr.
Kommunikationsplan som upprättades medförde att information har
fungerat tillfredsställande och rektor har tagit ett stort ansvar för
dialog för att skapa trygghet i förändringen.

Yttrande
Rutiner finns för anbudgivning och dessa har följts från ekonomikontoret
samt CLL. Rutiner och uppdragsbeskrivning finns för hantering. Ansvarig
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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tjänsteman har missuppfattat anbudstid och har försummat att vara aktiv
utifrån sitt uppdrag och ansvar.
Barn- och utbildningsförvaltningen vill än en gång be om ursäkt och
beklaga det inträffade.
Nämnden behandlade den 28 september, § 122.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 19 oktober, § 125.
Nämnden behandlade den 2 november, § 155.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 november, § 146.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november, § 168.
_________________________________________
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Dnr BUN 2015/0506

Samverkansavtal - Statens institutionsavtal
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna samverkansavtalet mellan Statens Institutionsstyrelse,
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Samverkansavtalet syftar till att etablera och utveckla samverkan kring
skolgång när socialnämnden i en kommun ansöker om vård enligt LVU,
Lagen om vård av unga, SoL, Socialtjänstlagen samt LSU, Lagen om sluten
ungdomsvård.

Yttrande
Förvaltningen ser positivt på att ytterligare stärka samverkan mellan oss, SiS
och socialförvaltningen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 november, § 139.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0571

Överenskommelse mellan BUF och SOC gällande särskilda
stödinsatser inom förskola och skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna överenskommelsen mellan barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden gällande särskilda stödinsatser inom förskola och
skola med ändring på sidan 3 enligt Gerhard Erikssons (V) yrkande.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Gerhard Eriksson (V) yrkar på följande ändring på sidan 3 i
Överenskommelse mellan BUF och SOC gällande särskilda stödinsatser
inom förskola och skola, under rubrik Stödinstatser enligt Socialtjänstlagen,
näst sista mening: ”Det är också den placerande kommun som utreder och
beslutar samt följer upp om sådant stöd”.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Gerhard Erikssons (V) ändringsyrkande
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på att godkänna överenskommelsen mellan
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden i övrigt och finner det
antaget.
Ärendet
Överenskommelsen anger huvudprinciper och riktlinjer för samverkan
mellan nämnderna gällande placerade barn och unga. Dokumentet anger
vilka insatser som kan bli aktuella samt tydliggör kostnadsansvar. Målet
med samverkan är att de placerade barn och unga ska få en sammanhållen
skolgång och nå målen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 november, § 140.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Bilagor
Överenskommelse mellan Barn och utbildningsnämnden och
Socialnämnden i Varberg vad gäller särskilda stödinsatser i barnomsorg och
skola för placerade barn enligt SoL, LVU och LSS

Protokollsutdrag
Socialförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0476

Begäran om yttrande - Översyn
utbildningsnämndens reglemente

av

barn-

och

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att
-

fastställa nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt
bifogat förslag.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 september 2015, § 147, beslutat att ge
respektive nämnd i uppdrag att låta genomföra översyn av eget reglemente i
samband med beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Barn- och utbildningsförvaltingen har tagit fram förslag till nytt reglemente
för barn- och utbildningsnämnden.
Följande ändringar inarbetades i förslag till nytt reglemente:
Under § 2 har som ett förtydligande det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA) lagts till.
Vidare har under § 2 formuleringen angående kommunal vuxenutbildning
(Komvux) förändrats eftersom basbeställningen av Komvux från
kommunstyrelsen inte längre finns kvar.
§§ 6-13, Barn- och utbildningsnämndens arbetsformer, uppdaterades
angående ordningsföljd, delvis rubriker och formuleringar utifrån
kommunstyrelsens nya reglemente. Dessa ändringar gör ingen skillnad i sak
och kan betraktas som redaktionella. Ny § 9 Presidium, har skrivits in i
reglementet och definierar nämndens presidium; även detta följer
kommunstyrelsens formulering men innebär inget nytt i praktiken.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november, § 165.
____________________________________
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2015/0573

Yttrande över detaljplan för bostäder på Hansegård och
Gröningagården-Trönninge 32:7
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Syftet med planen är att pröva möjligheten att utvidga Trönninge samhälle
genom att uppföra bostadsbebyggelse strax öster om Trönningeby, söder om
Klastorpsvägen. Den nya detaljplanen innebär att jordbruksmark som främst
används som bete tas i anspråk för cirka 60-70 nya bostäder. Bebyggelsen är
planerad med hänsyn till de karaktärsfulla element som gärdesgårdarna,
trädraderna och berghällarna utgör. Befintliga stenmurar, åkerholmar och
gamla Klastorpsvägen verkar som strukturbildande element och återanvänds
i det nya bebyggelseområdet. Alla stenmurar behålls och utgör
fastighetsgränser på kvartersmark för den nya bebyggelsen. Murhål tas upp
där föreslagna vägar korsar murarna. Den befintliga bebyggelsen inom
planområdet integreras med den tillkommande.
Yttrande
I yttrandet, BUN 2012/0335-2 var förvaltningens övervägande: ”att
detaljplanen kommer att medföra förändringar som påverkar Barn- och
utbildningsnämndens verksamheter. Prognosen för upptagningsområdet
visade på ett ökande behov av platser i förskola och grundskola”.
Området har under 2014 utökats med 55 platser genom Pilgläntans
fristående förskola. Trönninge skola, med plats för 800 elever har planerad
driftstart hösttermin 2017. En ny större förskola, Trönningebjärsvägens
förskola med plats för ca 160 barn har planerad driftstart mars/april 2016.
Sammantaget ser förvaltningen att det ökade antalet barn och elever
kommer att kunna beredas plats i förskolorna i området samt i Trönninge
skola.
Det är viktigt att den nya gång och cykelvägen österut från korsningen
Klastorpsvägen-Lindbergsvägen är i fas med byggnationen i området.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 30 november, § 162.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Protokollsutdrag
Jenny Jakobsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2015/0304

Internkontrollplan 2015 - Uppföljning av nämndsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna uppföljning av nämndsbeslut enligt förteckning i
ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2015 ska
uppföljning av nämndsbeslut ske i maj/september och redovisas till
nämnden.
Med uppföljning av nämndsbeslut avses uppdrag av olika slag, till exempel
utredning, uppföljning eller utvärdering, från nämnd eller arbetsutskott till
förvaltningen. Även återremiss/bordläggning redovisas.
Förvaltningen redovisade senast en förteckning över pågående
utredningsuppdrag från nämnden till förvaltning i juni 2015, BUN 2015-0622, § 92.
I förteckningen nedan redovisas uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden/ arbetsutskottet som är obesvarade sedan förra
redovisningen samt nya uppdrag efter juni 2015.
Återrapportering till nämnd har skett/kommer att ske enligt följande:
Uppdrag
Uppdrag - Uppföljning av
Strategisk plan för Peder
Skrivare skola görs varje halvår
Åtgärdsplan för Budget i Balans
för
Barnoch
utbildningsnämndens
verksamhetsområden för 2015

Justerandes sign

Datum uppdrag,
instans
BUN § 124,
2014-09-29

Återrapportering till BUN

BUN § 119,
2015-09-28

BUN § 152 2015-11-02.
Särskilda
åtgärder
redovisades i samband med
rapportering månadsrapport
september.

Utdragsbestyrkande

Ny uppföljning kommer att
redovisas på BUN 2015-1214.

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dels återremiss, dels uppdrag
angående
uppföljning
av
resursfördelningsmodell till BUN
2015-11-02

BUN § 120,
2015-09-28

BUN § 150, 2015-11-02

Uppdrag till förvaltningen att
redovisa intern budget för
gymnasiet
till
nämndssammanträde den 2 november.

BUN AU § 120
2015-10-19

BUN § 152 2015-11-02.
Internbudget
gymnasiet
redovisades i samband med
rapportering månadsrapport
september.

Arbetsutskottet ger förvaltningen
i
uppdrag
att
redovisa
ekonomiska
och
personella
konsekvenser i samband med
nedläggningen av Komvux på
budget
2016,
till
nämndssammanträde
den
2
november.

BUN AU § 125

Delrapportering har skett på
BUN 2015-11-02, § 155.
rapportering
Ytterligare
kommer att ske på BUN
2015-12-14.

Uppdrag - ANDT-strategi och
policy följs upp årligen av
nämnden

BUN § 32
2015-03-30

Redovisning kommer att ske
till BUN april-juni 2016.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 november, § 141.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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BUN § 182
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Dnr BUN 2015/0304

Internkontrollplan 2015 - Dokumenthanteringsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna
uppföljning
interkontrollplan.

av

dokumenthanteringsplan

enligt

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2015 ska
efterlevnad av dokumenthanteringsplan kontrolleras. Granskningen ska ske
mellan maj-september och redovisas till nämnden. Kontrollmetod är
stickprov. Kontrollen avser om förvaltingen arbetar enligt de i
dokumenthanteringsplanen fastlagda anvisningarna 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
planen följs i stort sett. Gallrings- och arkiveringsproceser kommer att
utvecklas ytterligare.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 16 november, § 142.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 183

Sammanträdesprotokoll
2015-12-14

45

Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om
•
•
•
•

Vikarierande gymnasiechef mm.
Mariadalsskolan, trafiksituationen mm.
PSYNK-projekt
Så här arbetar vi med nyanlända barn/elever

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

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2015/0161-8
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-14--24
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-24-27
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdskola BUN 2015/0023-22--29
Anmälan om kränkande behandling Göthriksskola BUN 2015/0232-7
Anmälan om kränkande behandling Hagaskolan BUN 2015/0062-12--13
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2015/0168-20
Anmälan om kränkande behandling Kung Karl skola BUN 2015/0145-7--12
Anmälan om kränkande behandling Lindberg skola BUN 2015/0086-20
Anmälan om kränkande behandling Lindberg skola BUN 2015/0086-22--24
Anmälan om kränkande behandling Mariedalsskolan BUN 2015/0102-1217
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-68--73
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2015/0007-78, BUN 2015/0007-82--85, BUN
2015/0007-87--94, Beslut om rektorsansvar under ordinarie rektors ledighet,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0525 Beslut om mottagande på
introduktionsprogram för enskild elev, Mari Sandell Molander
Delegeringsbeslut BUN 2015/0007 Beslut om mottagande på
introduktionsprogram för enskild elev, Mari Sandell Molander
Delegeringsbeslut BUN 2014/0667-2 Beslut om tilläggsbelopp
Bosgårdsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0688-3 Beslut om tilläggsbelopp Lindberg
skola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0724-4 Beslut om tilläggsbelopp Bläshammar
skola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0451-2 Beslut om tilläggsbelopp
Vidhögeskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0516-3 Beslut om tilläggsbelopp
Kunskapsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0517-4 Beslut om tilläggsbelopp
Kunskapsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0649-2 Beslut om tilläggsbelopp
Kunskapsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/010-247 Beslut om skolskjuts vid val annan
skola än den anvisade Buaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/010-250 Beslut om skolskjuts vid val annan
skola än den anvisade Väröbackaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/010-249 Beslut om skolskjuts vid val annan
skola än den anvisade Buaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0028-17 Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Linda Persson
Justerandes sign
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Delegeringsbeslut BUN 2015/0323-2 Beslut om fritidshemavgift
Bockstensskola, Martin Enander
Delegeringsbeslut BUN 2015/0505-2 Yttrande över Remiss – Regionalt
Trafikförsörjningsprogram Halland, Micael Åkesson
Protokoll Samverkan
151104
151125
151209
Protokoll från samverkansgrupp för Bokens förskola, 13 november 2015
Förhandlingsprotokoll MBL § 11 gällande arbetsgivarens
organisationsförslag om avveckling Svalans lokal för flytt av verksamheten
till Nedregårdens förskola, 2015-11-11

Meddelanden
Möte med lokala styrelserna för Sibbarps skola och förskola 2015-10-12
Protokollsutdrag Svn § 82, Projektering av mottagningskök på Vidhöge nya
förskola, BUN 2014/0429
Protokollsutdrag Sn § 206, Överenskommelse med barn- och
utbildningsnämnden – särskilda stödinsatser i barnomsorg och skola för
placerade barn, BUN 2015/0263
Synpunkter inför beslut samt frågor gällande föreslagen sammanslagning av
Nedregårdens förskola och Svalans allergiförskola, BUN 2015/300
Svar till föräldrar på Nedregårdens förskola från Agneta Svenberg, BUN
2015/300
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Dnr

Maskinförarutbildning för ”gula maskiner”
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att införa
maskinförarutbildning för "gula maskiner"

-

förslaget redovisas till nämnd.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) föreslår, med bifall av Jeanette Qvist (S), att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att
-

förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten att införa
maskinförarutbildning för "gula maskiner"

-

förslaget redovisas till nämnd.

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

Övriga frågor
Fråga angående Ankarskolan
Roger Kardemark (KD) ställer en fråga angående Ankarskolan.
Förvaltningschef svarar.

Fråga angående attentat i Trollhättan (från nämndssammanträde BUN
151102)
Roger Kardemark (KD) ställde en fråga på nämndssammanträde den 2
november 2015 angående skolskjutningen i Trollhättan och önskade en
skriftlig beskrivning av arbete i krisfall.
Förvaltningschef svarar; nämnden har fått skriftligt svar på frågan.
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