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Dnr BUN 2016/0043

Årsredovisning och kvalitetsanalys 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna barn- och utbildningsförvaltningens årsredovisning och
kvalitetsanalys 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
årsredovisning, innehållande redovisning för räkenskapsåret 2015 samt
kvalitetsredovisning med analys för 2015.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar 2015 i stort en budget i balans och
budgetavvikelsen under året uppgår till en avvikelse om -80 tkr exklusive
användning av resultatreserv. Budgetavvikelsen motsvarar 0,006 % av
tilldelad budget. Resultatet är till följd av god ekonomisk hushållning inom
samtliga verksamheter och flexibilitet att hitta lösningar med god kvalitet.
I förskolan fortsätter det av Skolverket nationellt uppmärksammade
aktionsforskningsarbetet. Den kontinuitet som nu upplevs i forskningen
samt den högre vana av ett akademiskt reflekterande synsätt har höjt
medvetenheten och självförtroendet hos pedagogerna. Medvetenhet om
vilken påverkan pedagogens agerande som helhet får på barnet är också en
av de framgångsfaktorer som beskrivs i kvalitetsarbetet. Ett av
utvecklingsområdena är att arbeta vidare med att synliggöra det enskilda
barnets utgångsläge, optimala inlärningsmetod och progression.
I grundskolans yngre år presterar eleverna i de nationella proven över riket
sett till genomsnittligt resultat av sammanlagda delprov i respektive ämne. I
matematik presterar eleverna årskurs 3 ett betydligt högre resultat än
föregående år (88,6% 2014 och 92,4% 2015). Detta härleds bland annat till
tidig kartläggning av elevernas kunskaper och individuellt anpassat stöd
därefter.
I grundskolans äldre år ligger Varbergs skolor för årskurs 6 över riket i
samtliga ämnen förutom svenska och musik syftande till andel elever som
uppnått målen (A-E). I årskurs 9 presterar eleverna över riket i samtliga
ämnen (andel elever som uppnår A-E). Eleverna har sedan 2012 för varje år
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succesivt höjt det genomsnittliga meritvärdet från 213,8 2012 till 218,5
2015, syftande till 16 ämnen.
Ett tydligt utvecklingsområde är matematik där en negativ trend kan utläsas
för årkurs 9 baserad på de tre senaste åren. Flera insatser har gjorts för att
vända trenden. Bland annat kompetensutveckling för pedagogerna genom
mattelyftet och intensiv matematik med extra lärarled tid för elever i behov.
I gymnasiet är andelen med examen inom tre år exklusive individuellt
program högre än riket. Även elevernas betygresultat i alla de
programgemensamma ämnena ligger över riket med undantag för Na 1.
Peder Skrivares gymnasium har tidigare haft ett utmaningsområde med
elevavhopp mellan årskurs 1 och årskurs 2. Men flera riktade insatser har
fått andelen att sjunka från elevavhopp på 20-22 % till 4,2 % för 2014 och
5.9 % i år.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 januari 2016, § 1, och den 1
februari, § 11.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0089

Hantering av över- och underskott 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att
-

barn- och utbildningsnämnden kompenseras för de oförutsedda
kostnaderna på 2 034 tkr under 2015 som avser verksamheten för
asylsökande barn och elever och att dessa medel överförs till barnoch utbildningsnämndens resultatreserv.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Över- eller underskott är inte alltid ett resultat av egna insatser. Nämnder
skall inte få tillgodogöra sig sådana överskott eller få bära med sig sådana
underskott till efterföljande år.
Exempel på orsaker som kan anges inom motivering för driftbudget:
- Oförutsedda händelser som medfört högre eller lägre kostnader än
budgeterat.
- Mer/mindre utförda prestationer än vad som förutsågs vid budget
- Verksamhet som ej kommit igång enligt tidsplan eller startat upp
tidigare än planerat
- Verksamhet som kunnat utföras på ett effektivare sätt än planerat
samtidigt som målen uppfyllts
Barn- och utbildningsnämnden visar i stort en budget i balans med en
avvikelse om -80 tkr. Resultatet är till följd av god ekonomisk hushållning
inom samtliga verksamheter och flexibilitet att hitta lösningar med god
kvalitet.
Barn- och utbildningsnämnden visar på goda resultat vad gäller
måluppfyllese inom de av nämnden prioriterade områdena; ”Öka kunskap
och kreativitet”, ”En utbildning för framtidens arbetsmarknad” och ”Ökat
ansvar för hälsa och miljö”.
Oförutsedda kostnader under året uppgår till 2 034 tkr och avser kostnader
för verksamheten för asylsökande och ensamkommande barn och elever.
Justerandes sign
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Verksamheten för asylsökande barn och elever finansieras via statliga
bidrag, men dessa har inte täckt de faktiska kostnaderna för verksamheten.
Då bidragen från Migrationsverket inte täckt de faktiska kostnaderna har
barn- och utbildningsnämndens budgetmedel avsedda för nämndens
ansvarsområde inom förskola och skola fått täcka den skillnad som uppstått
däremellan. Underskottet har därmed fått balanseras med hjälp av
förvaltningens reserv avsedd för volymförändringar och stöd till reguljär
verksamhet.
Begärda medel till resultatreserven önskas att användas till förstärkt
kompetensutveckling, utvecklat värdegrundsarbete samt material och
pedagogiska insatser.
Barn- och utbildningsnämnden menar därför att den ska få tillgodogöra sig
oförutsedda kostnader om 2 034 kronor för att under nästa år kunna nyttja
avsatta fondmedel till stimulerande åtgärder inom nämndens
verksamhetsområde.
Yttrande
Förvaltningens övervägande enligt separat bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr BUN 2015/0380

Åtgärdsplan
med
konsekvensbeskrivning
för
de
effektiviseringar som behöver göras för att nå en budget i
balans
inom
Barnoch
utbildningsnämndens
verksamhetsområde 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisning av åtgärder enligt uppdrag.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden gav i december 2015 förvaltningen i uppdrag
att ta fram en åtgärdsplan med konsekvensbeskrivning för de
effektiviseringar som behöver göras för att nå en budget i balans 2016.
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2016 består av föregående
års utgående budgetram, justering för volymförändringar, generella
indexuppräkningar samt ersättning för kapitalkostnader.
För att tillse att så mycket medel som möjligt går ut till den pedagogiska
verksamheten har åtgärder vidtagits.
De åtgärder som beskrivs hanterar den effektivisering som krävs för att nå
en budget i balans med bibehållen resursfördelningsmodell. Åtgärderna
fördelar sig på måltider, central förvaltning, skolskjuts, minskade reserver
samt budgetposter som inte indexuppräknats inför 2016.

Yttrande
Enligt ärendebeskrivning ovan.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 12.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Emma Lundgren
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Dnr BUN 2015/0100

Väderskydd för Bygg- och anläggningsprogrammet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

återremittera ärendet till förvaltningen
möjligheterna för att projektera 2016.

för

att

undersöka

_________________________________
Förlag till beslut på sammanträdet
-

Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar att ”återremittera ärendet till
förvaltningen för att undersöka möjligheterna att projektera 2016.”

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlssons (C) förslag och
finner det antaget.
Ärendet
Eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet på Peder Skrivares skola
har under en längre tid haft behov av större och bättre anpassade
undervisningsytor.
Den 9 september 2015 beviljades bygglov för ett väderskydd med en yta på
400 kvm. Väderskyddet kommer innebära större utrymme för eleverna samt
bättre förhållande för undervisningen. Byggprogrammet på PS hade under
2015 en driftbudget på 900 000 kr Denna budget täcker all
undervisningsmaterial som åtgår för åk 1-3 under läsåret. Under året bygger
årskurserna olika konstruktioner. Tidigare har det ofta varit att man rivet
konstruktionen efter att den färdigställts. Idag byggs huvudelen för
försäljning så som Attefallshus och Friggebodar. Dessa byggprojekt är
oftast för elever i åk2 och 3 och samprojekt med El- och VVS-programmet.
Under budgetåret var intäkterna för försäljning 310 000 kr.
För att kunna öka intaget på Byggprogrammet måste det skapas utrymme
för att eleverna skall kunna genomföra sina karaktärskurser. Tanken är att
årskurs 2 och 3 i huvudsak skall utnyttja väderskyddet för byggnader för
försäljning, som då innebär högre intäkter, och åk 1 inomhus.
Till exempel har programmets byggnation av friggebodar försvårats, delvis
av den begränsade ytan men även luftförhållanden som gjort att träet har
svängt sig.
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Eleverna kommer själva att bygga grunden och även resterande byggnad
men då under assistans avupphandlad entreprenör. Projektet planeras fortgå
under en 4-5 års period där eleverna kommer att ha undervisning i samtliga
moment av byggnationen. Förvaltningen ser också att väderskydd innebär
att fler platser på utbildning kan erbjudas.
Utöver nuvarande inriktning på Bygg- och anläggningsprogrammet så har
förvaltningen fått i uppdrag att återkoppla till nämnden kring
maskinförarutbildning. För att kunna starta inriktningen ”Anläggning
fordon”, som innebär större elevkullar, på byggprogrammet kommer årskurs
1 att vara i behov av större utrymmen för karaktärsämnena.
Om väderskyddet finns på byggprogrammet skapas också förutsättningar att
elever på Introduktionsprogrammet (IM) att i större utsträckning än i dag gå
IMYRK på programmet.
Att kunna erbjuda ”anläggning fordon” på byggprogrammet på Peder
Skrivares skola kommer att innebära att den kommunala gymnasieskolan får
ett högre status inom programmet.
Idag erbjuds 32 platser och med väderskydd och kompletterande inriktning
kan platser upp till 48 erbjudas att väderskydd innebär att fler platser på
utbildning kan erbjudas.

Förvaltningens överväganden
Förvaltningen bedömer att ett väderskydd är viktigt för att undervisning på
bygg- och anläggningsprogrammet ska kunna bedrivas på ett mer
ändamålsenligt sätt. Dessutom blir själva byggnationen del av
undervisningen. Förvaltningen förordar därav en skyndsam process som
möjliggör att väderskydd färdigställs till senast höstterminens start 2017 och
helst tidigare för att kunna möta ett ökat behov av platser.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 januari § 4 och den 1 februari, §
13.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0027

beslutsnivåer

inom

barn-

och

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta reviderad attestdelegation med beslutattestnivåer inom barnoch utbildningsnämnden enligt bilaga.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden antog den 23 juni 2014, § 90,
Attestdelegation med beslutsnivåer inom barn- och utbildningsnämnden.
Nämnden följer det kommunövergripande attestreglemente och ska årligen
samt vid förändringar av beloppsnivåer besluta om attestnivåer.
Största förändringen i detta är att BUN:s ordförande har obegränsad
attesträtt.
Vidare har barn- och elevhälsachef fått en attesträtt om 100 000 kronor –
samma nivå som förskolechef och rektor.
Vid delegering av beslutsattesträtt delegerar man uppåt till närmaste chef
eller till annan beslutsattestant inom förvaltningen.
Personliga utlägg attesteras av överordnad chef inom förvaltningen.
Personliga utlägg för förvaltningschef attesteras av nämndens ordförande.
Personliga utlägg för nämndens ordförande attesteras av kommunens
ekonomichef.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 januari, § 2.
___________________________________________
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Dnr BUN 2015/0304

Internkontroll 2015 - Uppföljning av arbetsmiljö
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisning av internkontroll ”Arbetsmiljörutiner”

-

godkänna arbetsmiljöplan 2016.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har i sin Internkontrollplan för 2015 begärt
att barn- och utbildningsförvaltningen ska utveckla och uppdatera rutiner
avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dessa ska byggas in och
tydliggöras i verksamhetens struktur och process i samarbete med
serviceförvaltningen.
Under arbetets gång har barn- och utbildningsförvaltningen nära samarbetat
med serviceförvaltningen gällande den fysiska arbetsmiljön där rutiner
upprättats och implementering i verksamheten påbörjats under hösten 2015.
Parallellt med detta har barn- och utbildningsförvaltningen tydliggjort och
uppdaterat rutiner och riktlinjer gällande den sociala arbetsmiljön. En hälsooch arbetsmiljöplan är under utarbetande och blir klar för beslut under våren
2016.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under arbetet med att förtydliga och
uppdatera
arbetsmiljöprocessen
tagit
hänsyn
till
den
nya
arbetsmiljöförfattningen (AFS 2015:4) som träder i kraft den 31 mars 2016.
Arbetet är påbörjat både på central nivå i Varbergs kommun men även
lokalt på barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med de fackliga
ledamöterna i FSG (förvaltningens samverkansgrupp) som även är
skyddskommitté.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 14.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Rapportering

sjukfrånvaro

m.m.,

Kristina Taremark, Kommunhälsan, rapporterar om sjukfrånvaro 2015,
arbetsmiljö och hälsa.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0404

Uppsägning Sjöbodens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

hyresavtalet för Sjöbodens förskola, paviljong Agnvägen i
Träslövsläge, sägs upp från första juli 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 jämfört med 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 lokalförsörjning
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 bedöms förskolorna i Varbergs kommun att vara fullbelagda är
den bild vi redan nu ser utifrån barnkö i förhållande till lediga platser. Till
hösten lämnar barn födda 2010 förskolan vilket är den största årskullen i
förskolan. Detta innebär att många platser frigörs till hösten och de barn
som i första hand är aktuella för placering dvs. födda år 2014 och 2015 är
inte lika många till antalet.
Bakgrund
Sjöbodens förskola Agnvägen i Träslövsläge är sedan 2010 belägen i
paviljong med två avdelningar intill Knarråsens förskola. Förskolan tillkom
för att lösa ett utökat behov av platser som då fanns. Sjöboden har under en
tid haft lediga platser. Vid minskat behov av platser i området såg barn- och
utbildningsförvaltningen att paviljongen kunde avvecklas och behov
tillgodoses inom områdets förskolor. Kommande behov av förskoleplatser
skall enligt tidigare planering lösas genom flexibla förskolelokaler i
Ankarskolan. Detta är beräknat kunna ske 2018/2019. Paviljongen som idag
rymmer Sjöboden kommer längre fram att flyttas för att användas som
evakueringslokal inom kommunen.
Ur Lokalförsörjningsplan för Varbergs kommuns lokalbestånd:
Förskolan har två avdelningar i paviljong som anpassades 2010. Miljö- och hälsa har
anmärkningar om ventilationen p.g.a. buller. Förskolans verksamhet kommer beroende på
framtida platsbehov, flytta in i den nybyggda delen på Ankarskolan. Därefter kan
paviljongen sägas upp och avvecklas. Tomten förbereds för framtida förskole utbyggnad
vid behov.

Nuläge
Under hösten 2015 har behovet av platser succesivt ökat. På Sjöboden har
19 inskrivna barn utökats till 22 på som berörs av flytten dvs. ej är blivande
förskoleklassbarn. Eftersom antal barn som efterfrågar förskoleplats har
ökat under hösten har barn placerats på Sjöboden, liksom på Knarråsen och
Hajvägen. Antalet lediga platser har minskat och idag finns 2 lediga platser
på Knarråsen och 4 på Sjöboden och på Hajvägen är det fullbelagt.
Antalet asylsökande barnfamiljer har också ökat från mitten av hösten.
Barn- och utbildningsförvaltningen har skyldighet enligt skollagen att
erbjuda allmän förskola, 15 timmar i veckan, till alla barn från tre års ålder.
Idag finns ca 9 asylsökande barn aktuella för erbjudande om plats i området.
Detta är behov som är utöver fastställd barn och elevprognos. Antalet barn
som blir aktuella framöver och under hur lång tid barnen bor i Varberg är
faktorer som vi inte vet i förväg. Detta innebär att platsbehovet i området
framåt är svårt att bedöma i dagsläget.
Lediga platser frigörs i augusti när blivande förskoleklassbarn lämnar
förskolan. Från Hajvägen och Knarråsens förskola börjar 36 barn i
förskoleklass till hösten. Fristående förskolan Västanvinden har 15
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förskoleklassbarn och i angränsande skolupptagningsområde på fristående
Lerjans förskola i Galtabäck finns 6 förskoleklassbarn.
I Träslövsläge är det 18 barn folkbokförda födda 2014 som idag inte har
förskoleplacering, 15 barn är födda under första halvåret 2015 och kan vara
aktuella för plats hösten 2016. Därutöver finns idag 9 asylsökande barn
vilket innebär totalt 42 barn som kan vara aktuella för förskoleplats.
Om Sjöbodens förskola sägs upp första juli 2016

Om Sjöboden sägs upp första juli 2016 är det 22 barn från Sjöboden som
flyttas över till de 36 lediga platser som frigörs i augusti då
förskoleklassbarnen på Hajvägen och Knarråsen börjar skolan. De 2 platser
som är lediga på Knarråsen nu i januari kommer under våren med
sannolikhet att minska genom nyplaceringar. Det innebär att för
nyplaceringar är utrymmet i upptagningsområdet 14 kommunala platser
samt 15 fristående totalt 29 platser. Utanför upptagningsområdet finns
närliggande Lerjans fristående förskola i Galtabäck med ytterligare lediga
platser. Beräknat behov av platser är 42 barn. I förhållande till de 29 lediga
platserna i upptagningsområdet innebär det att 13 platser bedöms saknas.
Eftersom behovet är svårbedömt kan denna siffra i höst faktiskt vara högre
eller lägre.
Konsekvens: Brist på platser i upptagningsområdet kan uppstå. Platser finns
i angränsande upptagningsområde på Lerjans fristående förskola i Galtabäck
och som kan erbjudas.
I tabell om Sjöboden sägs upp första juli 2016
Knarråsen
Hajvägen
Lediga
platser

Justerandes sign

F-klassbarn
15
21
36

Sjöboden
omplaceras
Lediga
kommunala
platser

-22

Fristående
Totalt lediga
platser kom o
frist

15 (+6 Lerjan)
29 (35 inklusive Lerjan)

Beräknat
behov
nyplaceringar
Differens
platser
nyplaceringar

- 42

14

-13 (- 7 inklusive Lerjan)
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Om Sjöbodens förskola är kvar fram till första juli 2017

Om Sjöboden är kvar fram till första juli 2017 är det 42 lediga kommunala
platser som frigörs i augusti på Hajvägen, Knarråsen och Sjöboden då
förskoleklassbarnen börjar skolan. De 2 platser som är lediga på Knarråsen
samt 4 platser på Sjöboden nu i januari kommer under våren med
sannolikhet att minska genom nyplaceringar. Det innebär att utrymmet i
upptagningsområdet för nyplaceringar är 42 kommunala platser samt 15
fristående totalt 57 platser. Utanför upptagningsområdet finns närliggande
Lerjans fristående förskola i Galtabäck med ytterligare lediga platser.
Beräknat behov av platser är 42 barn. I förhållande till de 57 lediga
platserna i upptagningsområdet innebär det att 15 platser bedöms finnas
tillgängliga utöver i dagsläget beräknat behov. Eftersom behovet är
svårbedömt kan den faktiska siffran i höst faktiskt vara högre eller lägre.
Konsekvens: Plats finns till alla barn utifrån beräknat behov i
upptagningsområdet
Samt utrymme för att möta eventuellt ökat behov. Beroende på de
svårbedömda behoven kan det även innebära att lediga platser uppstår.
I tabell om Sjöboden är kvar till första juli 2017
Knarråsen
Hajvägen
Sjöboden
Lediga
kommunala
platser
Fristående
förskola

Blivande
F-klassbarn
15
21
6
42

15 (+ 6 Lerjan)
57 (+ 6 Lerjan)

Totalt
platser
frist

lediga
kom o

Beräknat behov
nyplaceringar
Differens platser
nyplaceringar

42
+ 15 (+21 inklusive Lerjan)

Förslag
Hösten 2015 när ärendet ”Anpassningar i förskola utifrån 2015 års Barnoch elevprognos” arbetades fram för att behandlas på barn- och
utbildningsnämnden 2 november 2015 var förslaget att Sjöbodens förskola
avvecklas. Behovet av platser bedömdes kunna tillgodoses inom områdets
förskolor och paviljongen avvecklas från juli 2016. Som beskrivits under
nuläge har behovssituationen succesivt förändrats vilket innebär ett ökat
behov av förskoleplatser samt att kommande ökningar är svåra att bedöma.
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Förvaltningen såg ett behov av ytterligare utredning vilket gjorde att ärendet
flyttades fram till barn- och utbildningsnämndens sammanträde i februari.
Utifrån det ökade elevantalet och osäkerhet i omfattningen av kommande
ökningar ser förvaltningen att förskoleplatser motsvarande en avdelning
utöver Hajvägen och Knarråsens förskola bedöms behövas även hösten
2016. Dessa platser kan tillgodoses genom att Sjöbodens lokaler kvarstår.
I utredningen har förvaltningen även granskat möjligheten att tidigarelägga
förskolans inflyttning till de flexibla förskolelokalerna i Ankarskolan
planerat till 2018/2019. Ankarskolan har från augusti 2017 en annan
åldersfördelning och har då ett mindre lokalbehov. Det innebär att de
flexibla förskolelokalerna i Ankarskolan redan från hösten 2017 kan
användas som förskola och Sjöbodens förskolas två avdelningar kan vid
flytta in i lokalerna.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvens och Riskanalys är gjord utifrån förslag att Sjöboden
avvecklas.
För barnen blir det förändring med ny förskola. En strävan är att om möjligt
hålla ihop barngruppen inför överflyttning till Knarråsen och Hajvägen.
Förskolechefen
ser att barngruppen kan få plats på samma förskola, fördelade på två
avdelningar beroende på antal små barn. Strävan är också att känd personal
kan medfölja barngruppen. Det är dock svårt att vilka personal förändringar
som kan uppstå då förändringen är mer än ett halvår fram.
Åtgärder som planeras inför genomförande är gemensam planeringstid för
Sjöboden och mottagande förskola och besök med barnen på mottagande
förskola
Information kommer att ges till vårdnadshavare och barnen.

Yttrande
Utifrån det ökade barnantalet och osäkerhet i omfattningen av kommande
ökningar bedömer förvaltningen att förskoleplatser motsvarande en
avdelning utöver Hajvägen och Knarråsens förskola behövs även hösten
2016.
Dessa platser kan tillgodoses genom att uppsägning av Sjöbodens lokaler
framflyttas till första juli 2017. Från augusti 2017 har Ankarskolan en annan
åldersfördelning och har då ett mindre lokalbehov. Planen är att de flexibla
förskolelokalerna i Ankarskolan kan användas som förskola från augusti
2017 och Sjöbodens förskolas två avdelningar kan flytta in i lokalerna. Om
Sjöboden sägs upp 2016 innebär det att barngruppen kan behöva flytta två
gånger med ett års mellanrum. Förvaltningen ser att detta är olyckligt ur
barnperspektiv. Förvaltningen förordar att Sjöboden är kvar fram till sista
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juni 2017. Beroende på aktuell behovssituation flyttar Sjöbodens barn då till
Hajvägen/Knarråsen alternativt Ankarskolan.
Hyresavtalet för Sjöbodens förskola sägs upp från första juli 2017.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 januari, § 3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0165

Yttrande över detaljplan för Falkenbäck 25
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planområdet ligger i Varbergs innerstad, i korsningen Borgmästargatan och
Sveagatan där innerstaden övergår i bostadkvarter. Området är
kommunalägt och omfattar ca 5000 m². Den största delen av planområdet
idag, utgörs av asfalterad markparkering, ca 130 parkeringsplatser.
I översiktsplanen från 2010 anges att den blandade bebyggelsen ska behållas
men utvecklas genom komplettering, tillkommande bebyggelse ska utgå
från den aktuella platsen samt att tillgången till lätt tillgängliga
grönområden för rekreation får inte äventyras vid en förtätning.
Planförslaget innebär en utbyggnad av Falkenbäck med ca 85 nya bostäder.
Från kvarteret Falkenbäck ligger allt inom bekvämt gång- eller
cykelavstånd. Till Varbergs torg är det 300 meter, till tågstationen 500
meter. Skola och vårdcentral finns inom 600 meter, övrig service finns i
centrala Varberg.
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på detaljplanen
för Falkenbäck 25. Planen upprättas med normalt förfarande i enlighet med
Plan- och bygglagen 2010:900. Planen kommer att antas andra kvartalet
2016.
Yttrande
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan medföra förändringar som
påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamheter, beroende på hur
många barnfamiljer som flyttar in. Idag tillhör området Hagaskolans
upptagningsområde. Kapacitet finns för att ta emot ett ökat elevantal enligt
nuvarande prognos.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att föräldrar och elever
har gång- och cykelavstånd till skola och förskola.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 januari, § 6.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Protokollsutdrag:
Stadsbyggnadskontor, Annika Eklöv
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Dnr BUN 2015/0482

Ansökan att utöka fristående förskola Fyren Havsbris AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

Havsbris AB Fyrens förskola i Bua beviljas godkännande att utöka
sin verksamhet med en femte förskoleavdelning under förutsättning
att beslut om bygglov för godkända utökade lokalytor inkommer
inom två år

-

att Fyrens förskola erhåller grundbelopp enligt skollagen 2 kap 5 §
för den utökade avdelningen, vilket tas inom barn och
utbildningsnämndens budgetram

-

att bidrag erhålles från startdatum, som i dagsläget planeras till våren
2017.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Havsbris AB som driver Fyrens förskola i Bua ansökte 24 september 2015
om att utöka verksamheten med ytterligare en avdelning. Styrelsen i
Havsbris AB består av fem personal på förskolan.
Skollagen 2 kap och 5 § Godkännande ska lämnas om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna
eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den
kommun där verksamheten bedrivs.
Ovanstående innebär att verksamheten bedrivs i enligt med angivna mål och
intentioner i skollagen, förskolans läroplan (Lpfö98) och i enlighet med
kommunala regler.
Verksamhet

Fyrens förskola har bedrivit förskola sedan 1992, med en avdelning som
sedan 2006 utökades med en ytterligare avdelning. Förskolan 2007 flyttade
in i nyrenoverade lokaler i f.d. Gärdkulleskolans lokaler och utökades med
en tredje avdelning som sedan 2012 utökades med en fjärde avdelning.
Förskolan drevs som föräldrakooperativ fram till årsskiftet 2008/2009 då
verksamheten övergick till att drivas som personalkooperativ. Sommaren
2011 ombildades personalkooperativet till aktiebolag Havsbris AB.
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Idag har förskolan 69 barn inskrivna och åldersindelningen är 1-3 år på två
avdelningar samt 3-5 år. Förskolan har egen kö och anmälan kan ske efter
barnets födelse. Turordningen regleras genom anmälningsdatum samt att
syskonförtur tillämpas. Förskolan följer kommunens taxa för
barnomsorgsavgift.
Senaste tillsynsbesöket ägde rum 17 november 2015. I tillsynsrapporten
framgår att det vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan
uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskas.
Planerad utökning

Förskolan planerar att utöka med en avdelning avsedd för 5-åringar och kan
därigenom frigöra platser på 3-4 årsavdelning och skapa möjlighet för de
yngsta barnens uppflyttningar. Detta innebär också fler platser för de yngre
barnen. Förskolan som har egen kö och kan i dagsläget inte skola in många
nya barn utöver de som har syskonförtur.
De planerar att ändra åldersindelning till två avdelningar med 1-3 år, två
avdelningar 3-4 år samt ny avdelning med 5-åringar med barnantal
14,14,18,18,15 totalt 79 barn inledningsvis. Ytorna är väl tilltagna vilket gör
att barnantalet ur lokalhänseende kan öka. 85 barn är vanligt på fem
avdelningar med denna åldersindelning.
Förskolan planerar i samband med utökningen att öka med en förskollärare
och en barnskötare båda på heltid. Förskolans styrelse är medvetna om
vikten att öka personalstyrkan med pedagogiskt utbildad personal men ser
ibland svårigheter att rekrytera förskollärare till landsbygden. Idag är
andelen förskollärare 34,2% förskollärare och efter utökningen beräknas
andelen förskollärare ha ökat något till 36,43%.
Lokaler
Förskolans verksamhet bedrivs i renoverade lokaler i f.d. Gärdkulleskolan.
Lokalerna ägs sedan första juni 2015 av Gärdskulle AB. Den utökade
avdelningen planeras i en vinkeldel av befintlig fastighet. Lokaler för den
planerade utökningen kommer att renoveras för att passa de nya behoven.
Den nya avdelningen planeras starta så snart som möjligt troligtvis tidigast
vårterminen 2017.
Förskolans befintliga lokaler är ljusa och luftiga och väl disponerade för
dagens förskoleverksamhet. Förskolan är också utrustad med tillagningskök.
Utemiljöns yta är väl tilltagen vilket gör att utrymme finns för fler barn.
Ekonomi
Bifogad preliminär budget för förskolans verksamhet med fem avdelningar
är beräknat på 2015 års bidrag då ansökan inkom tidigare i höst. Budgeten
är gjord på fyra månader då förskolan hade planer på att starta hösten 2016
vilket idag inte är tidmässigt möjligt. Summorna i budget är lagda så att
förskolan har marginaler.
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Förvaltningen har kontrolleret den preliminära budgeten utifrån 2016 års
bidrag.
Genom att budget baseras på inledningsvis lågt barnantal (79 vilket
vanligtvis beräknas 85) har de utrymme att öka barnantal.
Bedömning

Verksamheten vid förskolan Fyren Havsbris AB bedrivers i enligt med
angivna mål och intentioner i skollagen, läroplan (Lpfö98) och i enlighet
med kommunala regler. Detta utifrån vad som framkommit i tillsynsrapport
samt kontakter med förskolan under åren de har bedrivit verksamhet.
Verksamhetens utökning innebär inte påtagliga negativa följder för
motsvarande verksamhet i kommunen. I Bua finns även kommunala
förskolan Aplagården med nuvarande tre avdelningar. Det är föräldrarnas
val som avgör vilka platser som efterfrågas. Sedan 2006 när lagen om fri
konkurrens tillkom har nämnden inte att pröva om det finns behov av
platserna.
Yttrande
Förvaltningen förordar att godkännande och därmed rätten till bidrag lämnas
till
Havsbris AB Fyrens förskola för den utökade femte avdelningen under
förutsättning att beslut om bygglov för godkända utökade lokalytor
inkommer till barn- och utbildningsnämnden inom två år. Bidrag erhålles
från startdatum, som i dagsläget planeras till våren 2017.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 15.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Havsbris AB Fyrens förskola
Agneta Svenberg
Margareta Börjesson
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Dnr BUN 2015/0744

Tillsyn fristående Lerjans förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Lerjans förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Lerjans förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 16.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Lerjans förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson
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Dnr BUN 2015/0789

Tillsyn fristående Äpplets förskola Nyhemsskolan 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Nyhemsskolan Äpplets förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Nyhemsskolan Äpplets förskola och det har vid
tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas
krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 17.
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Dnr BUN 2015/0785

Tillsyn fristående Västanvindens förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Västanvindens förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Västanvindens förskola och det har vid tillsynen
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom
de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 18.
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Dnr BUN 2015/0775

Tillsyn fristående Breareds förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Breareds förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Breareds förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 19.
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Dnr BUN 2015/0774

Tillsyn fristående Bikupans förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Bikupans förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Bikupans förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 20.
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Dnr BUN 2015/0788

Tillsyn fristående Montessoriskolan Lära för livet 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Montessoriskolan Lära för livets förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade
besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga fristående
förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de senaste tre
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åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det
systematiska kvalitetsarbetet samt modersmålsarbetet i förskolan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Montessoriskolan Lära för livets förskola och det
har vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller
författningarnas krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 21.
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Dnr BUN 2015/0777

Tillsyn fristående Fröets förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för Fröets
förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Fröets förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 22
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Dnr BUN 2015/0482

Tillsyn Fyrens fristående förskola Havsbris AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för Fyrens
fristående förskola Havsbris AB.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Fyrens fristående förskola Havsbris AB och det
har vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller
författningarnas krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 23
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Dnr BUN 2015/0779

Tillsyn fristående Kompassens förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Kompassens förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
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modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Kompassens förskola och det har vid tillsynen
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom
de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 24
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Dnr BUN 2015/0784

Tillsyn fristående Solkulla förskola 2015/2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Solkullas förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.
Skollagen

Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de
beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.
Tillsyn

Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet samt
modersmålsarbetet i förskolan. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid
behov exempelvis som uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan
också ske i samband med utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Solkullas förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.
Yttrande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 1 februari, § 25
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande:
• Mindre barngrupper i förskolan
Verksamhetschef förskola informerar om förstärkning av personal i
förskolan utifrån medel statsbidrag Mindre barngrupper i förskolan.
• Tempus
Systemansvarig informerar om systemet Tempus som används i
förskolan och fritidsverksamhet.
•

Tillväxt med Vision 2025

•

Bästa möjliga möte för förbättrade resultat – Barn- och
utbildningsnämndens målsättningar och Verksamhetsplan 20162019

•

Kompetensförsörjningsstrategi

•

Mottagande och skolgång för nyanlända

•

En-väg-in - Gemensam kundtjänst

• Värdegrundarbete i grundskolan
Grundskolechef informerar om Värdegrundarbete i grundskolan; bland
annat informerar om: flexteam – flexibla pedagoger,
värdegrundspedagoger, trivselledare – elever (alla årskurser 3-6),
trygghet och trivsel, likabehandlingsplan och svenska och matematik.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0034

Informationsärende - Läsårstider 2016/2017
Ärendet
I syfte att på ett bra sätt kunna utnyttja de kompetensutvecklingsdagar som
ska finnas har förvaltningen tagit fram läsårstider där dessa dagar är
utspridda över hela läsåret. På så sätt kan rektor och lärare på ett
systematiskt sätt arbeta med sitt kvalitets- och planeringsarbete. Förslaget
följer gällande lagstiftning angående start, slut och antal skoldagar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2016/0066-1--4
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-25--27
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2016/0040-1--4
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2016/0049-1
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2016/0072-1--3
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdskola BUN 2016/0090-1
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2015/0020-18
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2016/0036-1--8
Anmälan om kränkande behandling Furubergskolan BUN 2016/0110-1
Anmälan om kränkande behandling Göthriksskolan BUN 2016/060-1
Anmälan om kränkande behandling Hagaskolan BUN 2015/0062-14
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2016/0113-1
Anmälan om kränkande behandling Lindberg skola BUN 2016/0059-1
Anmälan om kränkande behandling Lindberg skola BUN 2015/0086-25--27
Anmälan om kränkande behandling Mariedalsskolan BUN 2015/0102-18-21
Anmälan om kränkande behandling Mariedalsskolan BUN 2016/0041-1--5
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2016/0065-1
Anmälan om kränkande behandling Rolfstorp skola BUN 2016/0058-1--3
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-74--81
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2016/0025-1--4
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut, BUN 2015/0007-95--98, BUN 2016/0019-1--8, BUN
2016/0019-10--12,Beslut om rektorsansvar under ordinarie rektors ledighet,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-274 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Hagaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-277 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Hagaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-16 Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än placeringsskola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0252-4 Beslut om tilläggsbelopp Varbergs
Montessoriskola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0013-4
Nyhemsskolan, Joachim Wadström

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0391-4
Nyhemsskolan, Joachim Wadström

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0704-2 Beslut om tilläggsbelopp Varbergs
Montessoriskola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0705-2 Beslut om tilläggsbelopp Varbergs
Montessoriskola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0260-2 Beslut om tilläggsbelopp Ramstorps
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0260-4 Beslut om tilläggsbelopp Ramstors
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0474-4 Beslut om tilläggsbelopp Träslövs
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0475-4 Beslut om tilläggsbelopp Göthriks
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0528-2 Beslut om tilläggsbelopp Knarråsens
förskola, Agneta Svenberg
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Delegeringsbeslut BUN 2015/0529-2 Beslut om tilläggsbelopp Hajvägens
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0545-2 Beslut om tilläggsbelopp Ramstors
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0546-2 Beslut om tilläggsbelopp Vidhöge
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0547-2 Beslut om tilläggsbelopp Skällinge
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0549-3 Beslut om tilläggsbelopp Valinge
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0551-2 Beslut om tilläggsbelopp Derome
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0566-2 Beslut om tilläggsbelopp Kungsäter
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0568-2 Beslut om tilläggsbelopp Stråvalla
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0569-2 Beslut om tilläggsbelopp Stråvalla
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0576-2 Beslut om tilläggsbelopp Spannarps
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0578-2 Beslut om tilläggsbelopp Frode
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0583-2 Beslut om tilläggsbelopp Skällinge
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0586-2 Beslut om tilläggsbelopp Ugglans
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0589-2 Beslut om tilläggsbelopp Snickerns
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0590-2
Prästakullens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2014/0661-4 Beslut om tilläggsbelopp Lindbergs
förskola, Agneta Svenberg
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Delegeringsbeslut BUN 2015/0827-2 Beslut om tilläggsbelopp Åskloster
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0834-2
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0835-2
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0836-2
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0837-2
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0838-2
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0838-3 Ändrat beslut om tilläggsbelopp
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0839-2
Söderlyckans förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0531-2 Beslut om tilläggsbelopp Sibbarps
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0579-3
Håstensgårdens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0532-2 Beslut om tilläggsbelopp Snickerns
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0267-5 Beslut om tilläggsbelopp Bläshammar
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0351-4
Prästakullens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0352-4 Beslut om tilläggsbelopp Bokens
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0431-3 Beslut om tilläggsbelopp Björnligans
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0435-4 Beslut om tilläggsbelopp Bolmens
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0454-4 Beslut om tilläggsbelopp Åskloster
förskola, Agneta Svenberg
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Delegeringsbeslut BUN 2015/0456-4 Beslut om tilläggsbelopp Bolmens
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0483-4
Kärnegårdens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0514-2 Beslut om tilläggsbelopp Stensåsa
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0515-2 Beslut om tilläggsbelopp Karlbergs
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0520-2
Skogsbackens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0549-2 Beslut om tilläggsbelopp Valinge
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0565-2 Beslut om tilläggsbelopp Derome
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0567-2 Beslut om tilläggsbelopp Limabacka
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0577-2 Beslut om tilläggsbelopp Siers
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0584-2
Skogsbackens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0585-2 Beslut om tilläggsbelopp Ur och Skur
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0588-3 Beslut om tilläggsbelopp Bullerbyns
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0590-2
Prästakullens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0770-2
Applagårdens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0173-5 Beslut om tilläggsbelopp Fröets
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0441-5
Kullerbyttans förskola, Agneta Svenberg
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Delegeringsbeslut BUN 2015/0552-2 Beslut om tilläggsbelopp Breareds
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0647-6 Beslut om tilläggsbelopp Fyrens
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0754-2 Beslut om tilläggsbelopp Fyrens
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0441-6 Ändrat beslut om tilläggsbelopp
Kullerbyttans förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0333-12
Kompassens förskola, Agneta Svenberg

Beslut

om

tilläggsbelopp

Delegeringsbeslut BUN 2015/0582-3 Beslut om tilläggsbelopp Pilgläntans
förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2015/0594-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0594-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0749-4 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0599-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0601-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0618-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0638-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0645-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0647-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0714-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
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Delegeringsbeslut BUN 2015/0734-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0739-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0748-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0756-2 Val av skola, Hagaskola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Richard Wahlfridsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0747-2 Val av skola, Göthriks skola – Eleven
beviljas inte plats i önskad skola, Uffe Liberius
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-1 Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-2 Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-3 Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0028-19 Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Linda Ryttare
Delegeringsbeslut BUN 2015/0028-20 Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Linda Ryttare
Delegeringsbeslut BUN 2015/0028-20 Beslut om utökad vistelsetid, Lisa
Yngvesson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0045-1 Avstängning, Tobias Ramstedt
Delegeringsbeslut BUN 2015/0039-2 Anmälan om långvarig frånvaro,
Margareta Björling
Delegeringsbeslut BUN 2015/0045-1 Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Emil Mårtensson

Protokoll Samverkan
160113
160127
160215
Samverkansprotokoll ritning Skogsbackens förskola, 160127
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Meddelanden
Ett tack från Kung Karl skola, BUN 2015/0061-191
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Dnr

Övriga frågor
Fråga angående familjecentral Håsten
Roger Kardemark (KD) ställer en fråga angående samarbete mellan de olika
förvaltningarna på familjecentralen i Håsten.
Förvaltningschef svarar att barn- och utbildningsförvaltningen delvis får
stöd från socialförvaltingen och Region Halland. Möte mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen är inplanerat i mars.
Roger Kardemark (KD) önskar skriftligt svar. Förvaltningschef återkommer
till nämnden efter dialog med socialförvaltningen.

Takreparationer på Mariedalskolan
Micael Åkesson (M) ställer en fråga om takreparationer på Mariedalskolan.
Förvaltningschef svarar.

Vissa nycklar till skolor
Peter Stoltz (S) ställer en fråga angående vissa nycklar till skolorna
Förvaltningschef svarar att det är serviceförvaltningen som ansvarar för
dessa nycklar; förvaltningschef återkommer efter kontakt med
serviceförvaltningen.
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