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Plats och tid

Fävren, kl. 8.30-16.30, ajournering kl. 11.55-13.10

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Margit Kastberg (M)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Håkan Olsson (M), kl. 08.30-11.55 och 14.10-16.30, §§ 143-158
och §§ 162-167
Gerhard Eriksson (V), §§ 159-160
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S)
Mattias Svensson (S)
Jenny Bolgert (S)
Per Olsson (S)
Karl-Erik Bengtsson (S)
Fredrik Gustafsson (SD)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Emma Lundgren, avdelningschef ekonomi och lokaler, §§ 150-167
Maria Wirén, utvecklingschef §§ 150, 167
Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola §§ 150-167
Maria Gustafsson, gymnasiechef, §§ 150
Pernilla Bohlin, chef barn- och elevhälsa, §§ 150
Joachim Wadström/Johan Berntsson, grundskolechefer, §§ 150, 167
Lars Karlsson, administrativ chef, §§ 150, 167
Helge Scharf Wramling, sekreterare
Ulrika Nittfors, personalrepresentant
Sten Hagberg, personalrepresentant

Utses att justera

Per Olsson (S)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2017-12-12

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Per Olsson

Paragraf
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

11 december 2017

Datum då anslaget sätts upp

2017-12-13

Datum då anslaget tas ned

2018-01-05

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 143

Sammanträdesprotokoll
2017-12-11

3

Dnr

Information - Reflektioner efter nämnden möter
rektorer grundskola
Nämndsledamöter ger sina reflektioner efter utvecklingsdagen Nämnden
möter rektorer grundskola den 21 november 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 144
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Dnr BUN 2017/1029

Kartläggning av kommunens insatser till
personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna kartläggning av kommunens insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och översända det till
kommunstyrelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med socialnämnden och
kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att
utreda/kartlägga kommunens insatser när det gäller behoven hos personer
med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt hur kommunen skulle
kunna höja kvaliteten på kommunens insatser för personer med
neuropsykiatriska funktionsvariationer i deras kontakter med kommunen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 157
Beslutsförslag 2017-11-17
Kartläggning av kommunens insatser till personer med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
Kartläggning av socialförvaltningens aktiviteter/insatser till personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kartläggning av barn- och utbildningsförvaltningens aktiviteter/insatser till
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Kartläggning av kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter/insatser till
personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Övervägande
Då förvaltningarnas gemensamma åldersspann utgörs av barn och unga
upp till 21 år har projektarbetet begränsats till barn och unga med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom denna åldersgrupp.
Utifrån kartläggningar och diskussioner i projektgrupp och i
förvaltningarnas arbetsgrupper har projektgruppen identifierat ett antal
områden där samverkan mellan förvaltningarna behöver tydliggöras och
förbättras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Projektgruppen har urskilt ett antal områden som bedöms vara mest
angelägna att utveckla för att förvaltningarna bättre ska kunna nå och möta
upp målgruppen inom respektive förvaltning.
Det finns behov av att:
•
•
•
•
•
•
•
•

kompetensutveckla all personal för berörda förvaltningar inom
området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
stärka och förtydliga ansvaret för det drogförebyggande arbete
utveckla och förstärka Be Right Back
utveckla och förstärka flexteamen
utveckla och förstärka fritidshemsverksamheten för barn under 13 år
förstärka fritidsverksamhet t.ex. vid kommunens ungdomsgårdar
att mer omfattande genomlysa och identifiera områden där det
saknas insatser och aktiviteter
tydliggöra ansvarsfördelningen för dessa insatser/aktiviteter

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
KFN
SOC

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/1021

Personuppgiftsombud - barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. utse Maria Pålsén, kommunikatör på barn- och
utbildningsförvaltningen, till personuppgiftsombud för barn- och
utbildningsnämnden till ikraftträdande av Den allmänna
dataskyddsförordningen den 25 maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling
som förekommer inom nämndens verksamhet och har i uppdrag att utse
personuppgiftsombud. Tidigare personuppgiftsombud,
förvaltningsjuristen, har slutat sin anställning i Varbergs kommun; därav
föreslås nytt persongiftsombud för barn- och utbildningsnämnden.
Personuppgiftslagen (PuL) är till för att skydda människors personliga
integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.
Till personuppgifter räknas all information som direkt eller indirektkan
kopplas till en person som är livet, både texter och bilder. Uppgifterna kan
exempelvis vara personnummer, namn eller adress.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU § 158
Beslutsförslag 2017-11-15

Övervägande
PuL kommer att ersättas av ny lagstiftning Den allmänna
dataskyddsförordningen som kommer att träda i kraft den 25 maj 2018.
I samband med det behöver nämnden utse dataskyddsombud.
Den som är utsedd som personuppgiftsombud kommer inte automatiskt bli
dataskyddsombud den 25 maj 2018. Datainspektionen meddelar att
registret med personuppgiftsombud kommer att avvecklas och alla
organisationer måste göra en ny anmälan av dataskyddsombud. Uppdrag
som personuppgiftsombud är därmed tidsbegränsat till ikraftträdande av
Den allmänna dataskyddsförordningen den 25 maj 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Datainspektionen
Kommunikatör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0226

Intern kontroll - Klagomål och överklagade
beslut den 1 september 2016 - 31 augusti 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna sammanställningen av klagomål och överklagade beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nedanstående beskrivning inklusive bilaga är en uppföljning enligt
internkontrollplan 2017 gällande inkomna klagomål och överklagade
beslut.

Klagomål
Det har under perioden 1 september 2016 - 31 augusti 2017 inkommit 78
klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen, enligt sammanställning
bilaga. En del av dessa klagomål gäller kränkande behandling (4), rätt till
särskilt stöd (12), trygghet och trivsel (5) och rätten till utbildning (2), och
som delvis har anmälts till Skolinspektionen.
Ett stort antal klagomål (31) är synpunkter angående skolmaten. Övriga är
en blandning av olika klagomålsanmälningar. De flesta avser grundskolan,
några få förskolan och barn- och utbildningsförvaltningen övergripande.
För grundsärskolan, gymnasiesärskola och gymnasieskolan har inga
klagomål registrerats under aktuell period.
Sammanställningen visar de enskilda klagomålen för respektive
grundskola/ förskola respektive per verksamhet och barn- och
utbildningsförvaltningen övergripande.
Under perioden den 1 september 2015 – 31 augusti 2016 inkom 48
klagomål.
Under perioden den 1 september 2014 – 31 augusti 2015 inkom 21
klagomål.

Överklagande beslut
Under perioden den 1 september 2016 – 31 augusti 2017 inkom
sammanlagt 13
överklaganden varav 3 tillbakadragits.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Rättidsprövning för ett överklagande gällande åtgärdsprogram visade att
överklagan har kommit in för sent.
4 överklaganden gällde skolskjutsbeslut och i samtliga fall har
förvaltningsrätten i Göteborg avslagit överklaganden.
Ett annat överklagande gällde miljö- och hälsoskyddsförvaltningens beslut
angående klagomål lokaler på Ankarskolan; Länsstyrelsen Halland har
avslagit överklagandet.
Två överklaganden handlar om begäran om utlämnande av allmän
handling. I ett fall avsåg begäran uppgifter om andel förskollärare och
Kammarrätten har avslagit begäran. I det andra fallet överklagades
avslagsbeslutet gällande utlämnande av kölista till den kommunala
förskolan och Kammarrätten har upphävt barn- och utbildningsnämndens
beslut.
Ett överklagande handlar om ett avslagsbeslut angående val av skola;
Skolväsendets Överklagandenämnd har avslagit överklagandet.
Ett överklagande rör ett bidragsbeslut till fristående skola och förskola;
inget beslut från domstolen har kommit ännu.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 159
Beslutsförslag 2017-10-17
Sammanställning 1 september 2016 – 31 augusti 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0578

Redovisning av användning av medel ur
nämndens ofördelade medel
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisningen av användning av tillskjutna 3 miljoner
kronor ur nämndens ofördelade medel enligt bilagorna.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 juni 2017, § 82, att
tillskjuta 3 miljoner kronor från nämndens ofördelade medel, inkluderat
medel till fristående verksamheter.
2,5 miljoner kronor skulle användas för att, med bl.a. värdegrundshöjande
insatser, stärka stödet för nyanlända, elever i särskola eller barn i behov av
särskilt stöd.
0,5 miljoner kronor skulle användas för att öka elevernas delaktighet kring
måltiden och därmed skapa bättre förutsättningar för nöjda matgäster.
Förvaltningen fick i uppdrag att inför driftbudget 2018 redovisa hur medlen
fördelades samt att redovisa hur det har utfallit.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 144
Beslutsförslag 2017-11-21
Redovisning Fördelning av ofördelade medel – 2,5 mnkr för att stärka
stödet för nyanlända, elever i särskola eller barn i behov av särskilt stöd
Redovisning Fördelning av ofördelade medel – Öka elevernas delaktighet
kring måltiden och därmed skapa bättre förutsättningar för nöjda
matgäster
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2014/0230

Uppföljning av strategisk plan för Peder
Skrivares skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av strategisk plan för Peder Skrivares skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I juni 2014 antog barn- och utbildningsnämnden en strategisk plan för
Peder Skrivares skola. Planen beskriver strategier för åren 2015-2019 samt
en framåtblick för 2020-2030, gällande till exempel elevunderlag,
ekonomiska förutsättningar, programutbud och lokaler.
Planen ska, enligt beslutet i juni 2014, utvärderas under 2018 för att i god
tid säkerställa en ny plan och strategi för 2020-2025.
Planen följdes upp i oktober 2015, maj 2017 och nu november 2017. Den
senaste uppföljningen beskriver vad som har hänt inom
gymnasieverksamheten utifrån planens fyra prioriterade områden:
Attrahera och bibehålla, Kvalitetssäkra, Resursnyttjande och
förutsättningar samt Framtidsbereda.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 142
Beslutsförslag 2017-11-17
Bilaga, Uppföljning av strategisk plan för Peder Skrivares skola
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0035

BUN månadsrapport oktober 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning BUN månadsrapport oktober 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden avger efter oktober 2017 en månadsrapport
med uppföljning avseende ekonomi och personal.
Barn- och utbildningsnämnden visar ett preliminärt underskott om 11 000
tkr, varav 8 000 tkr avser ett planerat underskott för nyttjande av
resultatfond.
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar intensivt med åtgärder i
samtliga verksamheter för att minst nå ett utfall motsvarande prognosen
för helåret och med ambition att nå en budget i balans.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 147
Beslutsförslag 2017-11-17
BUN månadsrapport oktober 2017

Övervägande
Övervägande i enlighet med beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0649

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget
2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta driftbudget för år 2018 som gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut om Justering av ramar och
finansiellt mål på grund av ny modell för internhyressättning,
daterat 16 oktober 2017.
2. nyttja 4,2 mnkr av barn- och utbildningsnämndens resultatfond
under 2018.
_____________________________________

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2018 antogs av
Kommunfullmäktige den 14 november 2017 och uppgår till totalt 1 502 994
tkr.
Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2018 utgår från
utgående budgetram för 2017 med justeringar för förändringar i barn- och
elevantal utifrån 2017-års befolkningsprognos, justering av
kapitalkostnader för investeringar samt ersättning för prisökningar.
I beslutet för budgetram 2018 har Kommunfullmäktige även tillfört medel
till barn- och utbildningsnämndens budgetram om 6 000 tkr för successiv
infasning av hyra, 400 tkr till daglig fysisk aktivitet i skolan till barn samt
10 000 tkr för att bibehålla kvalitet och fortsätta utveckla verksamheten.
Vidare kommer en justering att ske av barn- och utbildningsnämndens ram
i samband med den förändrade internhyressättningen, vilket innebär en
minskad ram för barn- och utbildningsnämnden utifrån att kostnaderna för
lokaler minskar. Beslut är tänkt att fattas i Kommunfullmäktige i december
2017 och innebär en ramjustering om 22 503 tkr.
För 2018 ligger ersättning avseende personalkostnadsökningar inte i barnoch utbildningsnämndens ram. Istället hanteras det via kommunstyrelsen
och dess förvaltning. Dock har kommunstyrelsens förvaltning beslutat, efter
samråd med övriga förvaltningar, att den del av
personalkostnadsökningarna som avser januari till och med mars ska
beräknas och justeras till nämndernas budgetramar inför respektive
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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nämnds beslut om driftbudget. Detta för att skapa så bra förutsättningar
som möjligt för nämndernas driftbudgetarbete. Summan som barn- och
utbildningsnämndens budgetram 2018 kompletteras med uppgår för 2018
för närvarande till 8 340 tkr. Budgeten kommer att justeras ytterligare
under 2018 för personal- och lönekostnadsökningar.
Med dessa justeringar kommer barn- och utbildningsnämndens ingående
budgetram för 2018 att uppgå till 1 488 831 tkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 148
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2018
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget i siffror 2018

Övervägande
Kommunfullmäktige är huvudman och har delegerat ansvaret till barn- och
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen ser utifrån
budget
2018 att huvudmannaansvaret kan fullföljas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 151
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Dnr BUN 2017/0994

Interkommunala ersättningar och bidrag till
fristående verksamheter 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att anta interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till
fristående verksamheter för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt
gymnasiesärskola för år 2018 i enlighet med bilagor.
___________________________________

Beskrivning av ärendet
Interkommunala ersättningar samt bidragsbelopp till fristående
verksamheter är beräknade utifrån verksamhetens totala budget 2018 och
överensstämmer med det som gäller enligt lagen om offentliga bidrag på
lika villkor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 149
Bilaga 1 – Förskola och pedagogisk omsorg - interkommunal ersättning
samt bidrag till fristående verksamhet 2018
Bilaga 2 – Förskoleklass, grundskola och fritidshem – interkommunal
ersättning samt bidrag till fristående verksamhet 2018
Bilaga 3 – Gymnasieskola – interkommunal ersättning samt bidrag till
fristående verksamhet 2018
Bilaga 4 – Gymnasiesärskola – interkommunal ersättning samt bidrag till
fristående verksamhet 2018

Ekonomi och verksamhet
Interkommunala ersättningar samt bidragsbelopp till fristående
verksamheter är beräknade utifrån verksamhetens totala budget 2018 och
överensstämmer med det som gäller enligt lagen om offentliga bidrag på
lika villkor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Heléne Lundström, barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0994

Interkommunal ersättning mellan Kungsbacka,
Mark och Varberg 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och
Varberg kalenderåret 2018 enligt ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om principöverenskommelse
gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
grundsärskola mellan Kungsbacka kommun, Marks kommun och Varbergs
kommun (BUN 2011/0168).
Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk
tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan
placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma àpriser.
För kalenderåret 2018 fastställs interkommunal ersättning enligt
nedanstående tabell.
Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och
elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem
och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och
med 2018-01-01.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

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

Sammanträdesprotokoll
2017-12-11

Interkommunal ersättning
kronor per barn per år
70 669 kr
176 674 kr
48 055 kr
120 138 kr

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

57 155 kr
142 887 kr
38 865 kr
97 163 kr

Förskoleklass och grundskola
Förskoleklass
Årskurs 1-6
Årskurs 7-9

60 491 kr
85 359 kr
102 431 kr

Fritidshem
Årskurs F-6
Grundsärskola
Nivå 1
Nivå 2
Individintegrerade elever

17

30 446 kr

722 191 kr
541 843 kr
Efter samråd mellan kommunerna

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 150
Beslutsförslag 2017-11-08
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Heléne Lundström, barn- och utbildningsförvaltningen
Nämnden för förskola och grundskola, Kungsbacka kommun
Barn- och utbildningsnämnden, Marks kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 153

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2016/0043

Information av nyttjande av resultatreserv
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna information angående nyttjande av resultatreserv enligt
bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt nämndens beslut Dnr BUN 2016/0043 avsätts 2 miljoner av
resultatreservens medel till åtgärder som bidrar till att vara en attraktiv
arbetsgivare samt kompletterar verksamheternas utveckling för förbättrade
resultat. I bilagan beskrivs delar av de övergripande
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts under 2017 och som svarar
upp mot nämndens beslut.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 153
Beslutsförslag 2017-11-21
Information av nyttjande av resultatreserv
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2017/0729

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2018
Beslut
Barn - och utbildningsnämnden beslutar
1. att från och med 1 januari 2018 höja inkomsttaket för hushållets
bruttoinkomst, som maxtaxan baseras på, till 46 080 kr.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun tar ut en avgift för plats i förskola, pedagogisk omsorg
och
fritidshem. Avgiften/månad beräknas efter:
• Barnets ålder
• Antal barn i familjen som har plats i förskola, pedagogisk omsorg
eller
Fritidshem
• Familjens sammanlagda bruttoinkomst före skatt/månad (max.
46 080 kr/år 2018)
Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan inte
överskrida ett visst belopp; det kallas maxtaxa. Övergången till ”Barn 3 - 6
år
och skolbarn” sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Från och med den 1 januari 2016 indexeras inkomsttaket i maxtaxan. Det
innebär att det fastställs en ny högsta avgiftsgrundande inkomst och nya
högsta avgiftsbelopp som kan betalas per månad. Förändringen innebär att
kommunerna kommer få högre intäkter från föräldraavgiften, och därmed
minskas det statsbidrag som kommunerna får som kompensation för att
använda sig utav maxtaxa. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per
månad) höjs från 45 390 kr (2017) till 46 080 kr (2018).
Barn 1 - 2 år
Högsta procentsats
Barn 1
Barn 2
Barn 3
Barn 4

3%
2%
1%
Ingen avgift

Kronor
1382 kr
922 kr
461 kr
-

Barn 3 - 6 år och fritidshem
Högsta
Kronor
procentsats
2%
922 kr
1%
461 kr
1%
461 kr
Ingen avgift
-

Tabell 1: Nya avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2018

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
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För de som tjänar 46 080 kr eller mer innebär det en ökning av avgiften
med 20 kr/månad för barn 1, en ökning med 14 kr/månad för barn 2 och en
ökning med 7 kr/mån för barn 3.
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att
öka och därför har statsbidraget minskats i motsvarande omfattning, vilket
redan gjordes när ramarna för 2015 fastställdes. Det innebär att
förordningsändringen inte ytterligare kommer att påverka den bidragsram
som fastställts för varje kommun för 2018.
Statsbidraget betalas ut av Skolverket två gånger per år, senast den 31 mars
och den 30 september med hälften av bidraget per gång.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-11-24

Övervägande
Skolverket ansvarar för att fastställa en ny högsta avgiftsgrundande
inkomst och nya högsta avgiftsbelopp per månad och informerar
kommunerna om de nya beloppen.
Kommunfullmäktige, 2015-06-16 § 112, har delegerat beslut om maxtaxan
till barn- och utbildningsnämnden när nya belopp för inkomsttaket
fastställs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Agneta Svenberg
Kerstin Andersson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 155
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Dnr BUN 2017/0987

Yttrande remiss Programhandling till
planprogram för Västerport
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka programhandling till planprogram för Västerport och att
förvaltningens övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger ca 400 meter nordväst om Varbergs torg.
Planprogrammet för Västerport beskriver huvuddragen för områdets
framtida markanvändning. Det beräknas innehålla ca 2500 bostäder,
lokaler för verksamheter, kommersiell och offentlig service, mötesplatser
och parker.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 152
Beslutsförslag 2011-11-14
Programhandling till planprogram för Västerport, Varbergs kommun

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på programhandling till
planprogram för Västerport, Varbergs kommun.
Förvaltningen bedömer att planprogrammets innehåll kommer att påverka
barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
I programförslaget står det att ”Innehållet, utformningen och funktionen av
det offentliga rummet skall vara anpassat till att barn kommer att leva
och vistas i Västerport. En stad som är planerad för barn är en stad som
fungerar för alla.” Detta ser barn- och utbildningsförvaltningen väldigt
positivt på.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det
är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det
ligger i fas med utbyggnad av bostäder. Det är även viktigt ur
planeringssynpunkt för barn- och utbildningsnämnden att det finns
anvisade tomter/lokaler för förskola och skola inplanerade i kommande
detaljplaner. Anvisade tomter/lokaler bör ligga nära varandra och i
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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angränsning till grönområde om läget inte medger de ytor för utemiljö som
Boverket rekommenderar och/eller antagna beslut i barn- och
utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en behovsanalys
avseende behov av grundskoleplatser i centrum och kommer under 2018 att
arbeta fram en behovsanalys över behovet av förskoleplatser i
centrumområdet. Vidare kommer en behovsanalys att genomföras under
senare delen av 2018 avseende behov av ytterligare lokaler för
gymnasieskola.
I samband med behovsanalys och därpå följande åtgärdsval utreds lämplig
dimensionering av förskola och skola.
Sammantaget ser barn- och utbildningsförvaltningen att det kommer
krävas om-, till- och/eller nybyggnation av verksamhetslokaler samt
eventuellt förändringar i upptagningsområden för att möta inflyttningen av
barn och elever i förskola, grundskola och gymnasium.
Samarbete och dialog måste initieras i tid så att förändringar kan göras med
framförhållning, så att föräldrar och elever känner en trygghet med hög
kvalité i förskola, skola och gymnasium.
Vidare anser barn- och utbildningsförvaltningen att det är viktigt att
infrastrukturen i form av säkra gång- och cykelvägar till våra verksamheter
tillgodoses i takt med utbyggnaden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Annika Eklöv, Stadsbyggnadskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 156
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Dnr BUN 2017/1019

Behovsanalys lokaler centrumområdena
grundskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna behovsanalys avseende grundskola Centrala Varberg
2018–2030 och därefter
2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att genomföra ett åtgärdsval ta fram förslag på lösningar utifrån den
planerade bostadsbyggnationen i centrumområdet för att tillskapa
totalt cirka 1 250 grundskoleplatser
3. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att ta fram förslag till lösning i ett åtgärdsval avseende
Mariedalsskolan utifrån befintlig arbetsmiljöproblematik
4. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att i ett åtgärdsval beskriva vilka alternativ som ses för
Håstensskolan för att tillgodose ändamålsenliga lokaler utifrån den
fysiska arbetsmiljön
5. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att i ett åtgärdsval beskriva alternativ för Hagaskolan för att
säkerställa en bra miljö för elever och personal
6. godkänna åtgärdsvalets kostnad om mellan 20 tkr och 50 tkr som
uppstår oavsett om projektet blir av.
7. att nämnden ska informeras löpande gällande åtgärdsval.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg som punkt 7:
”att nämnden ska informeras löpande gällande åtgärdsval.”

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

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har från samhällsutvecklingskontoret
blivit ombedda att skriva fram en behovsanalys istället för ett åtgärdsval,
utifrån det framtagna förslaget på ny investeringsprocess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsförvaltningen erbjuder grundskola i enlighet med
skollagens bestämmelser. Barn- och utbildningsnämndens målsättningar
för lokalförsörjningen är att
•
•

•
•

lokaler ska skapa förutsättningar för en god lek-, studie- och
arbetsmiljö och för ett förbättrat resultat,
lokalernas storlek skall stödja och öka förutsättningarna samt
garantera att skollagens krav uppfylls och att krav på rättssäkerhet,
likvärdighet och behörighet ställs,
arbetsplatser för lärare, barn, elevhälsa, administration och annat
ska tillgodoses,
befintliga ändamålsenliga lokaler ska utnyttjas optimalt.

Utifrån de utbyggnadsplaner som finns i centrumområdet ser barn- och
utbildningsnämnden att ett åtgärdsval måste genomföras där förslag tas
fram på lösningar utifrån den planerade bostadsbyggnationen i
centrumområdet för att tillskapa totalt cirka 1 250 grundskoleplatser.
Utifrån befolkningsprognosen ses behov av att tillskapa cirka 550
elevplatser till läsåret 24/25 då centrumskolornas maxkapacitet är nådd,
och att hänsyn tas till att efter läsåret 30/31 och framåt ses behov av
ytterligare upp till ca 700 elevplatser, beroende på takten av
bostadsbyggande.
Utifrån den rapport som barn- och utbildningsnämnden har fått från
serviceförvaltningen ses att fastighetsägaren måste ta fram förslag till
lösningar i ett åtgärdsval avseende Mariedalsskolan, utifrån den
arbetsmiljöproblematik som finns där, för att tillsäkra lokaler så
verksamheten kan bedrivas i ändamålsenliga lokaler där den fysiska
arbetsmiljön är god.
Vidare har barn- och utbildningsnämnden fått rapport avseende
Håstensskolan och även där ses behov av att fastighetsägaren i ett
åtgärdsval behöver beskriva vilka alternativ som ses för Håstensskolan för
att tillgodose ändamålsenliga lokaler där den fysiska arbetsmiljön är god.
Därutöver ser barn- och utbildningsnämnden att lokalerna på Hagaskolan
inte är fullt ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs där. Därmed
ses behov av ett åtgärdsval som beskriver alternativ för hur problematiken
avseende ventilationskapacitet, arbetsplatser, idrottshallens kapacitet samt
utemiljö kan lösas för att säkerställa en bra miljö för elever och personal.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 145
Beslutsförslag 2017-11-14
Behovsanalys avseende grundskola Centrala Varberg 2018–2030 och
därefter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Övervägande
I enlighet med behovsanalys.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Magnus Sjöberg, samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 157
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Dnr BUN 2017/1020

Behovsanalys avseende förskola och skola i
Väröbacka och Bua
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna behovsanalys avseende skola i Väröbacka och Bua, samt
förskola i Väröbacka.
2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att genomföra ett åtgärdsval för att ta fram förslag på en lösning för
att täcka framtida behov av skola i upptagningsområdet
Väröbacka/Bua samt förskola i Väröbacka, vid byggnation av nya
bostäder.
3. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att ta hänsyn till de utbyggnadsplanerna av bostäder som finns i
området och att åtgärdsvalet
- vid 100% byggnation inriktas på en utökning med 820-900
grundskoleplatser och en förskola på 160 platser i Limabacka, dvs
en utökning av 90 platser, och en förskola på 160 platser i
Väröbacka, gärna nära skolan för att underlätta samordningen.
Längre fram i tiden om planerad byggnation följs, finns det ett
behov av ytterligare en förskola på 160 platser.
-vid 50% byggnation inriktas på en ökning med 390-460
grundskoleplatser och en förskola på 120 platser i Limabacka, dvs
en ökning med 50 platser, och en förskola på 160 platser i
Väröbacka, gärna nära skolan för att underlätta samordningen.
4. godkänna åtgärdsvalets kostnad om mellan 20 tkr och 50 tkr som
uppstår oavsett om projektet blir av.
5. att förtydliga att behovet av antalet platser som presenteras i
underlag och beslut innefattar antalet platser som presenterades i
nämndens beslut 2017-08-28, § 105, Behovsanalys avseende förskola
i delområde Väröbacka för ersättning av paviljong på Limabacka
förskola.
6. att nämnden ska informeras löpande gällande åtgärdsval.

Reservation
Fredrik Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-12-11

27

Fredrik Gustafsson (SD) yrkar att den del på s. 13 i bilaga ”Behovsanalys
avseende Väröbacka (Bua) grundskola och förskola 2018-2030
och därefter” som avser ”konstnärlig utsmyckning”, stryks.
Som motivering anförs följande:” ”Trönningebjärsvägens förskola är ett
tydligt exempel på hur förskolebarnen själva smyckar förskolan på ett
konstnärligt vis som en del av deras kreativa lärande. Att schablonmässigt
använda ca 500 tkr av skattebetalarnas medel till konstnärlig utsmyckning
av förskolan anser därmed Sverigedemokraterna vara omotiverat.”
Micael Åkesson (M) yrkar på följande tillägg som punkt 7:
”att nämnden ska informeras löpande gällande åtgärdsval.”

Beslutsordning
Ordförande ställer sitt eget förslag och Fredrik Gustafssons (SD) förslag
mot varandra och finner sitt eget förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsförslag och finner det
antaget.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har från samhällsutvecklingskontoret
blivit ombedda att skriva fram en behovsanalys istället för ett åtgärdsval,
utifrån det framtagna förslaget på ny investeringsprocess.
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder förskola i enlighet med skollagens
bestämmelser. Barn- och utbildningsnämndens målsättningar för
lokalförsörjningen är att
• lokaler ska skapa förutsättningar för en god lek-, studie- och
arbetsmiljö och för ett förbättrat resultat,
• lokalernas storlek skall stödja och öka förutsättningarna samt
• garantera att skollagens krav uppfylls och att krav på rättssäkerhet,
likvärdighet och behörighet ställs
• arbetsplatser för lärare, barn, elevhälsa, administration och annat ska
tillgodoses,
• befintliga ändamålsenliga lokaler ska utnyttjas optimalt.
Behovsanalysen fokuserar på grundskolebehovet i Väröbackaskolans och
Buaskolans upptagningsområde, samt förskole behovet i
Väröbacka/Stråvalla, utifrån den fördjupade översiktsplanen för norra
kusten. Analyserna utgår från två stycken scenarion som beskriver behov av
förskole- och grundskoleplatser utifrån 50 % bostadsbyggnation, respektive
100 % bostadsbyggnation. Behovsanalysen är framtagen och antagen av
barn- och utbildningsnämnden tidigare avseende platsbehovet i Limabacka
utifrån det behov som ses där i och med att bygglovet för paviljongen
upphör och i samband med det att hänsyn även tas till den permanenta
byggnadens skick.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 146
Beslutsförslag 2017-11-17
BUN behovsanalys avseende Väröbacka

Övervägande
I enlighet med behovsanalys.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Magnus Sjöberg, samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
•

Applagården

Mark- och Exploateringschef, samhällsutvecklingskontoret, informerar
om att byggnadsnämnden arbetar med förslag till ändring i
detaljplanen; ett förslag kommer under våren 2018. Utifrån detta
planändringsförslag kommer samhällsutvecklingskontoret att påbörja
utredningsarbete i ärendet under våren 2018.
•

Mariedalsskolan

•

Bosgårdsskolan

•

Nyhemsskola

•

Återkoppling Uppdrag KomTek

Utvecklingschef informerar om bakgrund och upplägg för KomTek.
Mer information om förutsättningar, kunskap, kostnader och hur andra
kommuner arbetar med KomTek kommer till nämndssammanträde den
9 april.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/1022

Mål och kvalitet 2017 - Förskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport Mål och kvalitet 2017 – Kommunövergripande
analysrapport av den kommunala förskolans pedagogiska uppdrag i
Varbergs kommun 2016/17.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Rapporten Mål och kvalitet 2017 är en sammanställning av barn- och
utbildningsförvaltningens övergripande analys av det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Analysen är genomförd i dialog med
förskolechef uppdelade efter de geografiska teamen. Fokus i rapporten
ligger på att analysera kvalitén av den kommunala förskolans pedagogiska
uppdrag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 154
Beslutsförslag 2017-11-15
Rapport Mål och kvalitet 2017 – Kommunövergripande analysrapport av
den kommunala förskolans pedagogiska uppdrag i Varbergs kommun
2016/17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2017/1023

Mål och resultat 2017 - Grundskola och
Gymnasieskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport Mål och resultat 2017 – Kommunövergripande
analysrapport av måluppfyllelse och resultat för de kommunala
verksamheterna: grundskola, fritidshem grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundläggande vuxenutbildning
och Lärvux 2016/17
2. att ge förvaltningen i uppdrag att göra en kompletterande analys
kring grundskolans förmåga att skapa likvärdighet utifrån
föräldrarnas utbildningsbakgrund.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jeanette Qvist (S) yrkar på följande tillägg:
”att ge förvaltningen i uppdrag att göra en kompletterande analys kring
grundskolans förmåga att skapa likvärdighet utifrån föräldrarnas
utbildningsbakgrund.”

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och Jeanette Qvists (S)
tilläggsförslag och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Rapport Mål och resultat 2017 är en sammanställning av barn- och
utbildningsförvaltningens övergripande resultatanalys, utförd gemensamt
med rektor på samtliga skolor/gymnasieskola. Fokus i analysen ligger på
resultat som terminsbetyg och betyg i nationella prov och resultat i lokalt
lästest och på insatser och kvalitéer i verksamheterna kopplade till
enheternas individuella mål samt Barn- och utbildningsnämndens
övergripande mål.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 155
Beslutsförslag 2017-11-15
Rapport Mål och resultat 2017 – Kommunövergripande analysrapport av
måluppfyllelse och resultat för de kommunala verksamheterna: grundskola,
fritidshem grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
grundläggande vuxenutbildning och Lärvux 2016/17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2017/0235

Revidering av delegeringsförteckning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta reviderad delegeringsförteckning för barn- och
utbildningsnämnden enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 1 februari börjar Varberg direkt sin verksamhet. I samband med
införandet flyttas funktionen skolskjutshandläggning formellt till Varberg
direkt. Beslutsrätten i ärenden gällande skolskjuts (punkt 10.1) föreslås
flyttas från skolskjutshandläggare till grundskolechef och angående
elevresor (punkt 10.2) från skolskjutshandläggare till gymnasiechef.
Beredning av skolskjutsärenden och elevresor kommer även
fortsättningsvis sker av handläggare skolskjuts men själva beslutsfattande
förläggs till grundskolechef respektive gymnasiechef; dessa funktioner
kommer att ha tätt dialog och bra överblick över skolskjutsärenden och
elevresor både på individnivå och i sin helhet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 156
Beslutsförslag 2017-11-10
Reviderad delegeringsförteckning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Ledningsgruppen
Skolskjutshandläggare
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Dnr BUN 2017/0833

Begäran om namn för ny förskola på
Gödestadsvägen 21, del av Getakärr 2:21
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen
1. besluta enligt alternativ 3 att ny förskola på Gödestadsvägen 21, del
av Getakärr 2:21, får namnet Bumerangens förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) föreslår bifall till punkt 3 i beslutsförslaget att ny
förskola på Gödestadsvägen 21, del av Getakärr 2:21, får namnet
Bumerangens förskola.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunen hanterar namngivningsfrågor när det gäller att sätta namn på
gator, vägar, byggnader med mera. I Varberg har kommunfullmäktige
bemyndigat kommunstyrelsen att besluta i kommunala namnärenden.
Dessa
ärenden ska beredas av stadsbyggnadskontoret.
Ärendet gäller namn för ny förskola på Gödestadsvägen. Förskolan byggs på
del av fastighet Getakärr 2:21.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår tre olika alternativ till barnoch utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-11-27 § 151
Beslutsförslag 2017-10-25

Övervägande
Förskoleverksamheten har arbetat för att finna förslag på ett namn på den
nya förskolan. Verksamhetschef förskola tillsammans med förskolechef har
framfört önskemål om att ny förskola får namnet Bumerangens förskola,
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då namnet hänförs till fastighetsbeteckning inom det nya bostadsområdet.
Två andra förslag som lyfts inom barn- och utbildningsförvaltningen är att
den nya förskolan får namnet Gödestadsvägens förskola eller Kärnegårdens
förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Agneta Svenberg, barn- och utbildningsförvaltningen
Elisabet Hammar Hillbom, barn- och utbildningsförvaltningen
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Dnr BUN 2017/0389

Uppsägning Apelvikshöjds förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. säga upp hyresavtal avseende Apelvikshöjds förskola,
fastighetsbeteckning Apelvikshöjd 1, från och med 31 juli 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden bedriver idag förskola i lokaler på
Apelvikshöjd 1. Förskolan har en och en halv avdelning i lägenhetslokaler.
Lokalerna ses inte vara ändamålsenliga för förskoleverksamhet då det är
begränsningarna i lokalerna både inomhus och utomhus.
Vidare har lokalerna problem med buller från ventilationen, vilket innebär
att lokalerna inte är ändamålsenliga utifrån såväl fysiska som psykiska
förutsättningar.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har konstaterat att ljudnivåerna
överskrider Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, och
har ålagt verksamheten att ta fram en åtgärdsplan för hur bullernivåerna
ska sänkas.
Fastighetsägaren Varbergs Bostads AB har uppgett att det krävs större
investering i fastigheten för att genomföra tillräckliga ventilationsåtgärder
för att komma till rätta med bullernivåerna.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-09
Barn- och konsekvensanalys

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att lokalerna inte är
ändamålsenliga för förskoleverksamhet och att en investering i
ventilationsåtgärder inte är att föredra då lokalerna på sikt inte bör nyttjas
till förskoleverksamhet.
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Barn- och utbildningsförvaltningen ser att platsbehovet kan lösas inom
övrig befintlig organisation då nya Bolmens förskola tas i bruk fullt ut och
fram till dess att ny förskola på Klapperstenen står klar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Servicenämnden
Katarina Lindh, serviceförvaltningen
Annika Millegård, serviceförvaltningen
Helena Kylin,
samhällsutvecklingskontoret
Agneta Svenberg, barn- och
utbildningsförvaltningen
Yvonne Nilsson, barn- och
utbildningsförvaltningen
Mikael Rosén, barn- och
utbildningsförvaltningen
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
BUN 2017/0043-22

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, J E

BUN 2017/0095-36

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, A J

BUN 2017/0169-50

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, H W

BUN 2017/0170-59

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, N J
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, P O

BUN 2017/0293-22
BUN 2017/0293-21

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, M A R

BUN 2017/0123-56

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, J J B

BUN 2017/0123-55

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, K K

BUN 2017/0123-54

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, J J B

BUN 2017/0095-35

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, V R B

BUN 2017/0095-34

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, T K

BUN 2017/0095-33

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, E O

BUN 2017/0393-16

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Sibbarp skola, A U A

BUN 2017/0393-15

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Sibbarp skola, S S

BUN 2017/0393-14

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Sibbarp skola, E A

BUN 2017/0393-13

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Sibbarp skola, M B

BUN 2017/0001-88

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, M A

BUN 2017/0001-87

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L M

BUN 2017/0001-86

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A A
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BUN 2017/0001-85

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, H D

BUN 2017/0169-49

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, L S

BUN 2017/0559-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Påskbergsskolan, E T

BUN 2017/0159-7

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Håstensskolan, F K

BUN 2017/0159-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Håstensskolan, Z S

BUN 2017/0169-48

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, A P
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Trönninge skola, L L

BUN 2017/0699-8
BUN 2017/0001-84

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, J S

BUN 2017/0001-83

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, E G

BUN 2017/0001-82

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, N K

BUN 2017/0001-81

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, E N

BUN 2017/0001-80

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, S O

BUN 2017/0001-79

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A S

BUN 2017/0001-78

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A S

BUN 2017/0001-77

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A B

BUN 2017/0001-76

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, T M V

BUN 2017/0001-75

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, E N

BUN 2017/0001-74

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, J A

BUN 2017/0123-53

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, E T

BUN 2017/0123-52

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, A L

BUN 2017/0123-51

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, M A

BUN 2017/0123-50

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, P H
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BUN 2017/0123-49

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, E E

BUN 2017/0123-48

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, N D V

BUN 2017/0123-47

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, K D

BUN 2017/0123-46

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, V H

BUN 2017/0307-26

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, R A
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, N L

BUN 2017/0307-25
BUN 2017/0307-24

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, L S

BUN 2017/0001-73

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A A

BUN 2017/0001-72

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, C A

BUN 2017/0123-45

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, E A

BUN 2017/0123-44

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, A E

BUN 2017/0123-43

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, R P

BUN 2017/0095-32

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, F E

BUN 2017/0157-24

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Hagaskolan, H W

BUN 2017/0043-21

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, L S

BUN 2017/0043-20

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, S M Ö

BUN 2017/0043-19

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, N F

BUN 2017/0043-18

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, E D

BUN 2017/0198-9

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bockstensskolan, L S

BUN 2017/0169-47

Återrapportering till förvaltningschef gällande
anmälan om kränkande behandling av elever på
Lindbergs skola, M E, S J och W J

BUN 2017/0699-7

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Trönninge skola, E K

BUN 2017/0699-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Trönninge skola, J N
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BUN 2017/0169-46

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, S L

BUN 2017/0169-45

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, O A

BUN 2017/0307-23

Delegeringsbeslut Återrapportering till
förvaltningschef gällande anmälan om kränkande
behandling av elev på Buaskolan, L S

BUN 2017/0095-31

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, M H

BUN 2017/0095-30

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, M H

BUN 2017/0157-23

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Hagaskolan, J O

BUN 2017/0043-17

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, O H

BUN 2017/0307-22

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, L S

BUN 2017/0123-42

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, R P D

BUN 2017/0001-71

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, S S

BUN 2017/0001-70

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A B

BUN 2017/0170-58

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, A L

BUN 2017/0196-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Peder Skrivares gymnasieskola, L H

BUN 2017/0699-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Trönninge skola, V A

BUN 2017/0170-57

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, N J

BUN 2017/0971-1

Anmälan om kränkande behandling av barn på
Frode förskola, J K

BUN 2017/0123-41

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, A G

BUN 2017/0123-40

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, E A

BUN 2017/0169-44

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, W J

BUN 2017/0169-43

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, A P

BUN 2017/0252-19

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Rolfstorp skola, C G

BUN 2017/0393-12

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Sibbarps skola, Y I
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BUN 2017/0095-29

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, O E

BUN 2017/0123-39

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, O B

BUN 2017/0123-38

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, O B

BUN 2017/0123-37

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, K K

BUN 2017/0043-16

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, S G

BUN 2017/0043-15

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, V L
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Dnr

Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2017/0147-15--19, Avtal om interkommunal
ersättning, Johan Berntsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0167-13--21, Avtal om interkommunal
ersättning, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2017/1074-1, Avtal Handledning i psykosocialt
arbete för skolkuratorer och skolsköterskor vid Peder Skrivares
gymnasieskola, Pernilla Bohlin
Delegeringsbeslut BUN 2017/1075-1, Avtalsförlängning avseende
körkortsutbildning för elever på fordonsprogrammet, Maria Gustafsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/1004-1, Ramavtal för Kunskapsmatrisen, Lars
Kyllergård
Delegeringsbeslut BUN 2017/0979-1, Avtal med Svensk e-identitet, Maria
Wirén
Delegeringsbeslut BUN 2017/1047-1, Avtal om uppdragsutbildning med
Göteborgs Universitet, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2017/1036-1, Uppdragsavtal angående
grupphandledning av skolpsykologer, Pernilla Bohlin
Delegeringsbeslut BUN 2017/1056-1, Serviceavtal med Xelent, Maria
Gustafsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-351, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Trönninge skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-352, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Rolfstorpsskola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-350, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Trönninge skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-349, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Väröbacka skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-303, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Vidhögeskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0017-78, Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Almers skola, Håkan Olsson
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Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-15, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Trädlyckans förskola, Catrine Svensson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-14, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Trädlyckans förskola, Thomas Grähs
Delegeringsbeslut BUN 2017/1028-2, Yttrande gällande ärende på
Håstensskolan i Varbergs kommun till Lärarnas ansvarsnämnd, Johan
Berntsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0819-4, Yttrande gällande elevs skolsituation
vid Bosgårdsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0308-5, Beslut tilläggsbelopp omprövning
efter kompletterande intyg för elev på Ankarskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0690-2, Beslut tilläggsbelopp gällande elev på
The English School Gothenburg, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0736-2, Beslut tilläggsbelopp för elev på
Nyhemsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-13, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Ramstorps förskola, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0689-8, Yttrande gällande kränkande
behandling vid Påskbergsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0558-2, 2017/0558-3 Framställan gällande
taxiresor för tre elever inskrivna på Kunskapsskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0681-2, BUN 2017/0681-3, Framställan
gällande taxiresor för tre elever inskrivna på Kunskapsskolan, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0465-3, BUN 2017/0465-4, Framställan
gällande taxiresor för tre elever inskrivna på Kunskapsskolan, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0391-12, Yttrande Uppföljning av beslut
gällande kränkande behandling vid Bosgårdsskolan i Varbergs kommun,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/1043-1, Beslut om mottagande i
grundsärskola, Joachim Wadström
Protokoll Samverkan
171129 Samverkansprotokoll
171206 Samverkansprotokoll
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Meddelanden
BUN 2017/1028-1, Skolinspektionen, Ärende om förutsättningarna för
anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd
BUN 2017/0823-3, Skolinspektionen, Uppföljning av Skolinspektionens
beslut om att lämna anmälan till Varbergs kommuns klagomålshantering
BUN 2017/0921-12, Skolinspektionen, Uppföljning av beslut om elevs rätt
till stöd och särskilt stöd vid Ankarskolan i Varbergs kommun
BUN 2017/0624-8, beo (Barn- och elevombudet), Uppföljning av beslut
gällande skyldigheten att motverka kränkande behandling vid
Bosgårdsskolan F-3 och fritidshem, Varbergs kommun
BUN 2017/0415-2, Till Barn- och utbildningsnämnden för kännedom
angående Hajvägens och Knarråsens förskolor, Förskolechef Kerstin
Söderström Gustafsson
BUN 2017/1079-1, Skolinspektionen, Anmälan om skolsituationen vid
Ankarskolan
BUN 2017/0901-1, Skolinspektionen, Anmälan om elevs skolsituationen vid
Bosgårdsskolan
BUN 2017/0046-35, Migrationsverket, Ärende om ersättning för
asylsökande barn m.fl. i gymnasieskola
BUN 2017/0046-36, Migrationsverket, Ärende om ersättning för
asylsökande barn m.fl. i gymnasieskola
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga frågor
Studiebesök
Jeanette Qvist, Mattias Svensson och Jenny Bolgert (samtliga S)
återrapporterar från s-gruppens studiebesök på Trönningebjärsvägens
förskola.
Erfarenheter från byggnation Trönningebjärsvägens förskola
Mattias Svenssons (S) frågar hur/om man tar med sig erfarenheter från
byggnation Trönningebjärsvägens förskola till andra nybyggnationer; det
finns en del synpunkter från personal som borde beaktas i kommande
byggprojekt.
Förvaltningschef svarar att man tar med sig samtliga synpunkter till
kommande byggprojekt så att inte samma fel byggs in igen.
Verksamhetschef förskola svarar att förskolans rumsfunktionsprogram
anpassas hela tiden utifrån synpunkter.
Skolskjuts, farlig väg
Mattias Svenssons (S) har fått svar från skolskjutshandläggare angående
skolskjuts, farlig väg, och frågar hur förvaltningen resonerar i frågan.
Förvaltningschef svarar att nämnden kommer att få information till
sammanträde den 26 februari 2018 då skolskjutsregler kommer att
behandlas. Förvaltningen vill lyfta att vissa vägsträckor är trafikfarlig dock
inte hela vägar; därav kommer individbedömning att föreslås framöver.
Lucia
Roger Kardemark (KD) frågar hur man agerar runt Lucia.
Förvaltningschef svarar att skolorna har förberett sig som vanligt.
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Dnr BUN 2017/0617

Komplettering till IT-strategi
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. frågan hänskjuts till arbetsutskottet för beredning.
___________________________________

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) tar upp frågan kring möjligheter att införa
begränsningar i den kommunala brandväggen för att säkerställa att skolans
värdegrundsarbete följs.
Eva Pehrsson-Karlsson (C) föreslår, med bifall av Roger Kardemark (KD),
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. frågan hänskjuts till arbetsutskottet för beredning.
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