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Dnr BUN 2014/0242

Delårsrapport april 2014
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna tertialrapport april 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Nämnderna ska göra en helårsprognos och resultatsammanställning efter
första tertialet 2014.
I bifogad Tertialrapport efter första terialen 2014 redovisas och beskrivs
målområden, strategiska inriktningar, verksamhet, ekonomi, periodens
resultat och helårsutfall, investeringar och personal.
Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott för helår 2014
uppgår till 9 miljoner kronor. Ett förslag till åtgärdsplan är framtaget och
redovisas i ett separat tjänsteutlåtande.

Yttrande
Enligt bilaga: BUN Tertialrapport april 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 71
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Dnr BUN 2014/0242

Åtgärdsplan delårsrapport april 2014
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
-

att 2 miljoner av Barn och utbildningsnämndens ofördelade medel
tillskjuts för att inarbetas i åtgärdsplanen för verksamhetsåret 2014.

-

att 4 miljoner av Barn och utbildningsnämndens fonderade medel tas
i anspråk år 2014 för att inarbetas i åtgärdsplanen för
verksamhetsåret 2014. Barn- och utbildningsnämnden anser att
verksamheten påverkas negativt om åtgärdsplan upprättas
motsvarande prognostiserat underskott 2014.

-

att därutöver anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till
åtgärdsplan för budget i balans 2014 enligt ärendebeskrivning.

-

att återkoppling kring åtgärdsplan ska ske till nämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson Karlsson (C) yrkar på följande tillägg efter andra att-satsen:
”Barn- och utbildningsnämnden anser att verksamheten påverkas negativt
om åtgärdsplan upprättas motsvarande prognostiserat underskott 2014.”
Eva Pehrsson Karlsson (C) yrkar vidare på följande tillägg:
”Återkoppling kring åtgärdsplan ska ske till nämnden.”
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Eva
tilläggsyrkanden och finner båda antagna.

Justerandes sign

Pehrsson

Utdragsbestyrkande

Karlssons

(C)

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Ärendet
Barn och utbildningsnämndens prognostiserade underskott för helåret
uppgår
till
9,0
miljoner.
Underskottet
är
hänförbart
till
gymnasieverksamheten och förutsätter att beslutade åtgärder på
Pederskrivares skola genomförs i sin helhet.
Enligt arbetsutskottets medskick till förvaltningen inför upprättande av
förslag anser barn- och utbildningsnämnden att verksamheten påverkas
negativt om åtgärdsplan upprättas motsvarande prognostiserat underskott
2014 och föreslår att nämndens ofördelade medel om 2 miljoner tillskjuts
och att 4 mnkr från BUNs fonderade medel tas i anspråk.
För att nå en budget i balans föreslår förvaltningen följande kompletterande
åtgärder:
Lokaler:
Tomställning av lokaler som framförallt har används av central förvaltning
och förskola. I samband med tomställning av lokaler minskas även
städkostnaden. Uppsägningstiden innebär att en kostnadseffektivisering
uppnås först i budget 2016. Om det tillåts hyreslättnader i samband med
tomställning från och med augusti 2014 uppgår besparingen till 1,0
miljoner, exklusive Hus 11. Besparingen för Hus 11 är inkluderad i
gymnasiets åtgärdsplan.
Tomställning av lokaler påverkar framförallt kansliets personal genom en
kraftig förtätning och delning av kansliet, vilket kan innebära negativa
effekter för kansliet arbetsmiljö och samarbete.
Skolskjuts:
Översyn och effektivisering av skolskjutshanteringen. Översynen kan
innebära att en samordning och ändrade skolskjutstider. Uppskattad
besparing för 2014 uppgår till 0,5 miljoner.
Skolmåltider och serveringskostnad:
Möjliggöra en kostnadseffektivisering för skolmåltider och servering som
inte påverkar barn- och elevers välmående och resultat. Uppskattad
besparing för 2014 uppgår till 1,8 miljoner.
Städ:
Översyn av städfrekvens för att möjliggöra en kostnadseffektivisering.
Uppskattad besparing 2014 uppgår till 1,0 miljoner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Sammanträdesprotokoll
2014-05-19

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Åtgärdsplan för budget i Effekt
balans
2014
Nämndens ofördelade medel 2,0

Fonderade medel
Lokaler

Skolskjuts
Skolmåltider
serveringskostnad
Städ

Centrala medel
Total

6

Kommentarer
Redan redovisad i
tertialrapporten

4,0
1,0

Förutsätter att BUN får
kostnadslättnad under
uppsägningstiden.

0,5
och 1,8

Halvårseffekt av 5%
besparingsåtgärd
Pga. tomställning av lokaler 0,3
mnkr samt halvårseffekt av 5%
besparing
Ej utnyttjande av volymreserv

1,0

0,7
9,0

Sammantaget innebär föreslagna åtgärder att vi säkerställer en budget i
balans genom att använda fonderade medel, nämndens ofördelade medel,
förändring av skolskjuts, skolmåltid och servering, städ samt tomställning
av lokaler.

Yttrande
Genom föreslagna åtgärder är förvaltningens bedömning att nämnden klarar
att hantera en budget i balans förutsatt att inga oförutsedda händelser
inträffar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2014/0284

Barn- och utbildningsnämndens mål 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta barn- och utbildningsnämndens mål 2015 enligt bilaga.
Kvalitetsindikatorerna beslutas senare.

Reservation
Jeanette Qvist, Peters Stoltz, Ing-Marie Berggren, Per Olsson, Christer
Andersson (samtliga S) och Lars-Åke Erlandsson (V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Jeanette Qvists (S) förslag (bilaga A).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att
kvalitetsindikatorerna beslutas senare.
Jeanette Qvist (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag till mål 2015 för barn- och utbildningsnämnden (enligt bilaga A).
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Jeanette Qvists (S)
förslag och finner sitt eget förslag antaget.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
ordning:
Ja-röst för bifall till Micael Åkessons (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) förslag.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att
bifalla Micael Åkessons (M) förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Peter Sjöholm (M)

X

Margit Kastberg (M)

X

Barbro Gunnarsson (M)

X

Reine Antonér (M)

X

Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

Mattias Ahlström (FP)

X

Nej

Jeanette Qvist (S)

X

Peter Stoltz (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

Per Olsson (S)

X

Christer Andersson (S)

X

Lars-Åke Erlandsson (V)

X

Micael Åkesson (M)

X

Summa

7

8

Avstår
från
att
rösta

6

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden antar varje år, i samband med budget mål för
kommande verksamhetsår. För 2015 förslås samma mål som för
verksamhetsår 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bilagor
Barn- och utbildningsnämndens mål 2015
Protokollsutdrag
Simon Cederholm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Information - inför budget 2015
Förvaltningschef, chefcontroller och utvecklingschef informerar om arbete
med budget 2015.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0259

Förteckning över uppdrag till förvaltningen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna återrapportering av ärenden till nämnd enligt förteckning i
ärendebeskrivning.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har på sitt sammanträde den 7
april 2014, § 58 gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram
en förteckning över pågående utredningsuppdrag till förvaltningen.
Förvaltingen redovisar nedan uppdrag från barn- och utbildningsnämnden
och dess arbetsutskott som har kommit in sedan september 2013 och således
inte har redovisats i förra förteckningen över uppdrag till förvaltningen som
behandlades av nämnd den 2 september 2013, BUN § 109.
Återrapportering till nämnd har skett/kommer att ske enligt följande:
Uppdrag

Datum uppdrag, instans

Uppdrag att utreda:
– Möjligheter och konsekvenser
av att ge PS gymnasiet utökat
uppdrag att även bedriva
utbildning för vuxna. Vilka
program/kurser skulle kunna vara
möjliga.
– Om samverkan mellan PS
gymnasium, KOMVUX och
CLL kan utvecklas?

BUN AU § 142,
2013-10-14

Bidrag på lika villkor, BUN
2013/0605

BUN § 27,
2014-02-17

Återrapportering
till BUN
April 2014
Kommer att ske
prel. höst 2014

BUN § 47,
2014-03-24

Uppdrag till förvaltingen att ta
fram en redovisning för bidrag
och kommunala kostnader från
2012-2014 samt redovisning
jämförelse mellan likvärdiga
förskolor
Utredningsuppdrag – Strategisk
plan för Peder Skrivare skola
Justerandes sign

BUN, § 56,
2014-04-14
Utdragsbestyrkande

Augusti 2014

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Uppdrag
Redovisning Bäring och flexgruppen
Förteckning över uppdrag till
förvaltningen
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Datum uppdrag, instans
BUN AU § 43,
2014-03-10

BUN AU § 58,
2014-04-07
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Återrapportering
till BUN
April 2014
Kommer att ske
BUN 140519
Maj 2014

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0628

Revidering av beslut - Interkommunala ersättningar och
bidragsbelopp till fristående verksamhet för förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och gymnasieskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

tidigare beslut, BUN § 167, 2013-12-16, om interkommunala
ersättningar och bidragsbelopp till fristående verksamhet upphävs
avseende gymnasieskola.

-

anta interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till fristående
verksamhet för gymnasieskola i enlighet med bilaga 1.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Tidigare beslut om interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till
fristående verksamhet, BUN § 167, 2013-12-16, innehöll felaktigheter
avseende gymnasieskola. Med anledning av detta måste tidigare beslut
rättas till och upphävas delvis.
Ersättningar och bidragsbelopp är beräknade utifrån verksamhetens totala
budget 2014 och överensstämmer nu med det som gäller enligt lagen om
offentliga bidrag på lika villkor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Margareta Börjesson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 76
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Dnr BUN 2013/0163

Yttrande över detaljplan för Duveslätt 1:3 Årnäs m fl.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
-

Det är viktigt att i den planerade utbyggnaden säkerställs i planen
tillgång till tomt för förskola.

-

Det är viktigt att beakta tillgång till platser i skola i takt med
utbyggnaden av Årnäshalvön, så att inte platsbrist uppstår.

-

Det är angeläget att i planarbetet beakta infrastrukturen i området så
att den kommer att omfatta säkra gator, gång- och cykelvägar och
övergångar för de elever som ska ta sig till och från hållplatser till
skola och aktiviteter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds lämna synpunkter på ovanstående
samrådshandling till detaljplan.
Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att detaljplanen kommer att
medföra ökat behov av platser på skola och förskola. När det gäller skolan
så tillhör Årnäshalvön Deromeskolans upptagningsområde. Deromeskolan
(F-3) har idag ingen platsbrist men beroende på utbyggnadstakten i planen
kan platsbrist uppstå. En tomt för förskola, fyra till sex avdelningar behövs
på Årnäshalvön för att kunna tillgodose kommande behov.
Det är viktigt att det skapas säkra gång- och cykelvägar till förskola och
busshållplatser då det idag saknas befintliga gång-och cykelvägar i området.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontor, Fredrik Bergqvist

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 77
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Dnr BUN 2014/0266

Yttrande över detaljplan för Katten 2 och 4.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
-

Det är angeläget att i planarbetet beakta infrastrukturen i området så
att den kommer att omfatta säkra gator, gång- och cykelvägar och
övergångar för de elever som ska ta sig till skola och aktiviteter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds lämna synpunkter på ovanstående
samrådshandling till detaljplan. Planen upprättas med enkelt förfarande i
enlighet med Plan- och bygglagens (PBL) regler.
•

Samråd andra kvartalet 2014

•

Antagande fjärde kvartalet 2014

•

Laga kraft fjärde kvartalet 2014

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan komma
medföra ökat behov av platser på skola och förskola men ingen platsbrist
uppstår. När det gäller skola och förskola så tillhör Katten 2 och 4,
Hagaskolans upptagningsområde. Det är också viktigt att angränsande gator
och cykelvägar planeras på ett säkert för cyklande till och från skola och
förskolor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontor, Ida Arvidsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 78
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Dnr BUN 2014/0199

Remissvar VA-policy
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

till kommunstyrelsen översända barn- och utbildningsförvaltningens
svar som sitt eget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Varbergs kommun och Falkenbergs kommun har tillsammans med Vatten &
Miljö i Väst AB, VIVAB, tagit fram en VA-policy. Policyn omfattar fyra
områden: övergripande frågor, dricksvatten, spillvatten och dagvatten. För
varje del finns även en konsekvensbeskrivning, som redogör för
konsekvenserna av de föreslagna riktlinjerna.
Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom den framtagna VApolicyn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 79
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Dnr BUN 2014/0170

Förlängning av hyreskontrakt för paviljong på Lindbergs
förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
-

hyreskontraktet för paviljongen på Lindbergs förskola förlängs med
ytterligare två år.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen driver sedan 2011 förskoleverksamhet
för två avdelningar i en hyrpaviljong angränsande den befintliga Lindbergs
förskolas tre avdelningar. Hyresavtalet för paviljongen upphör 2014-12-31
och kommer att omförhandlas vid förlängning.
Nuvarande årshyra är 573 600 kr för 310 kvm och kommer med
indexuppräkning att gälla för 12 månaders förlängning. Vid skriftligt
förlängningsavtal om minst 24 månader erbjuds en årskostnad på 511 500.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att behovet av platserna i
paviljongen kvarstår till dess att den nya kommunala förskolan i Trönninge
står klar prelimenärt under hösten 2015. Vid en eventuell försening av
byggnationen av förskola eller skola i Trönninge kan paviljongen användas
som buffert. Skulle överkapacitet uppstå i området föreslås att paviljongen
för Äppelboets förskola i Trönninge avvecklas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Ronny Hellman, Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 80

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2014/0114

Uppsägning av paviljong för Göthriks förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

säga upp hyresavtalet för paviljong för Göthriks förskola på
fastigheten Hunnestad 8:23 samt att uppdra åt serviceförvaltningen
att ansvara för avetablering och återställning av mark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Göthriks förskola bedriver idag sin verksamhet i en paviljong som
etablerades 2001 på Göthriks skolas skolgård. I samband med att den
nybyggda förskolan står klar i september 2014, flyttar verksamheten in och
behovet av lokalerna i paviljongen upphör.

Yttrande
Barn och utbildningsförvaltningen bedömer att skolgården där paviljongen
är etablerad behöver återställas för skolans behov. Detta bör göras i samråd
med representanter för berörd verksamhet.
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Protokollsutdrag:
Maria Drott
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Dnr BUN 2014/0196

Begäran om skadestånd
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- avslå begäran om skadestånd.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
På grund av sekretess hänvisas till tjänsteutlåtande 2014-04-22.
Yttrande
Av 6 kap. 10 § skollagen framgår att en lärare, förskollärare eller annan
personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit
utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att
anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor
som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla
detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Eftersom huvudmannen, direkt efter den inträffade händelsen, vidtog
nödvändiga åtgärder för att förhindra kränkande behandling i framtiden,
genom att besluta att de inblandade eleverna inte längre skulle åka i samma
taxi, förligger inte skäl för skadestånd gällande kränkande behandling.
Av 3 kap. 2 § skadeståndslagen framgår att en stat eller kommun ska ersätta
skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 §
genom fel eller försummelse vid sådan myndighetsutövning. I 2 kap. 3 §
skadeståndslagen anges att den som allvarligt kränker någon annan genom
brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära ska
ersätta den skada som kränkningen innebär.
Eftersom den eventuella kränkningen inte orsakats genom fel eller
försummelse vid myndighetsutövning är eleven inte berättigad till
skadestånd.
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Protokollsutdrag:
Anna-Karin Gunnarsson
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Dnr

Information - Bäring och flex-gruppen
Bäring och flex-gruppen informerar om verksamhet.
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2014/070-4
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2014/0277-1
Anmälan om kränkande behandling Rolfstorp skola BUN 2014/0279-1
Anmälan om kränkande behandling Mariedalsskolan BUN 2014/0293-1
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdskola BUN 2014/0294-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0306-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0307-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0308-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0309-1
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2014/0311-1
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2014/0313-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0325-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0326-1
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2014/0327-1
Anmälan om kränkande behandling Rolfstorp skola BUN 2014/0328-1
Anmälan om kränkande behandling Peder Skrivares skola BUN 2014/03331
Anmälan om kränkande behandling Kung karl skola BUN 2014/0335-1
Anmälan om kränkande behandling avslutat, Bolmens förskola, BUN
2014/0149-2
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Dnr

Delegeringsbeslut - Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2014/0157-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0161-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0186-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0261-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0281-9 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2014/0293-9 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegationsbeslut BUN 2014/0059-7, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Kristina Gustafsson
Delegationsbeslut BUN 2014/0059-8, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Andreas Gustafsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0026-12, Beslut om skolskuts, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0037-9, Beslut om skolskuts enligt annan
särskild omständighet, Håkan Olsson
Delegationsbeslut BUN 2014/0045-38--BUN 2014/0045-46, Beslut om
rektorsansvar under ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Kompletterande svar till Skolinspektionen gällande granskning, mottagning
i särskolan i Varbergs kommun, dnr 43-2012:5306 BUN 2012/0349-21,
Elisabeth Svennerstål Jonsson
Protokollsutdrag Ks § 168, Begäran om förvärv av fastigheten Bua 3:17,
före detta Gärdskulleskolan
Protokoll Samverkan
140423
140507
Justerandes sign
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Möte med lokala styrelserna för Sibbarps skola och förskola 140115
Möte med lokala styrelserna för Sibbarps skola och förskola 140306
Möte med lokala styrelserna för Sibbarps skola och förskola 140407
Protokoll Karl Gustavs förskola lokala styrelse 140324
Brev från pedagoger på Bokens förskola, BUN 2014/0340-1
Protokollsutdrag Ks § 106, Extra medel till gymnasieprogram
Protokollsutdrag Ks § 93, Remissvar – Ansökan från Plusgymnasiet AB om
godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Varbergs
kommun, dnr 32-2014:1000
Protokollsutdrag Ks § 93, Remissvar – Ansökan från Drottning Blankas
gymnasieskola om godkännande som huvudman för en fristående
gymnasieskola i Falkenbergs kommun, dnr 32-2014:1023
Protokollsutdrag Ks § 99, Läsplattor 2015-2018
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Dnr

Övriga Frågor
Bokens förskola
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående brev från Bokens förskola.
Chef förskoleverksamhet och förvaltningschef svarar. Förvaltningen
kommer att svara på skrivelsen.
Bockstensskolan
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående brev från Bockstensskolan om
situationen på fritidshemmen.
Förvaltningen återkommer i frågan.
Ensamkommande flyktingbarn
Eva Pehrsson-Karlsson (C) frågar angående situationen för
ensamkommande flyktingbarn och vilket ansvar barn- och
utbildningsnämnden har.
Förvaltningen återkommer i frågan.
Arbetsmiljöfråga
Micael Åkesson (M) informerar i en arbetsmiljöfråga.
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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen informerar om teamorganisation process elevhälsa.
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