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Dnr

Förvaltningschefen informerar
Svar på fråga om SALSA-värden per skola
Grundskolechefen informerar om meritvärdet och måluppfyllelsen gällande
SALSA-värden 2009-2011. SALSA-statistik, och annan skolstatistik, finns
att hämta på skolverkets webbplats.
Svar på fråga om profilering Mariedalsskolan
Grundskolechefen informerar om att man testade under elevens val om det
skulle vara möjligt med en profil inom fotboll. Samarbetet i nuvarande
tappning lades ned eftersom det inte fungerade på grund av frånvaro.
Svar på fråga om förhållning kring barn med autism nu när de inte längre
får gå i särskolan
Grundskolechefen informerar om att det inte finns en särskild autismklass.
Tidigare inskrivna vid grundsärskolan är numera inskrivna på
Mariedalsskolan eftersom det finns en sparad kompetens där av
problematiken. Det ingår i skolans uppdrag att arbeta mot alla elever oavsett
förutsättningar.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2011/0124

Årsredovisning med bokslut 2011
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

fastställa Årsredovisningen 2011 med följande redigeringar:
o göra tabellen s 8 mer lättläst
o komplettera s 13 under rubriken Fritidshem med verksamhet
o komplettera s 24 med en tabell gällande ökning av
vistelsetiden i förskola och fritidshem, förklaring till de 5
miljonerna

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har under 2011 bedrivit verksamhet för
förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola,
komvux och särvux. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett
förslag till Årsredovisning med bokslut 2011.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0078

Inriktning på äskanden inför budget 2013
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

delegera till arbetsutskottet att ta fram en presentation med
inriktningar på äskanden ihop med barn- och
utbildningsförvaltningen

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Påverkansfaktorer och identifierade utvecklingsområden inför budget 2013
diskuteras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0026

Begäran om investeringsmedel för inventarier vid nystart av
förskolorna Åskloster och Göthrik
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja
medel för inventarier vid uppstart av nya förskolorna Åskloster samt
Göthrik till ett värde av 950 000 kronor

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I investeringsbudget år 2012 har inte upptagits kostnad för inventarier för
två förskolor.
Ny regel har fastställts av fullmäktige ”Princip för budgetering av drift- och
kapitalkostnader i samband med investeringar” under hösten 2011. Beslutet
innebär att i samband med investeringsbeslut avsätts budgetmedel för driftoch kapitalkostnader och att dessa förs över från kommunstyrelsen till
nämnd när kapitalkostnader för objektet tas i bruk.
Förvaltningen har i ett utlåtande daterat 120120 beskrivit att vid
ingångsättande av ny förskola behövs inventarier för att kunna driva
verksamhet. Tidigare fanns en princip om så kallat ”startlån” som var
125 000 kronor per avdelning samt 100 000 per förskola. Vid nybyggnation
så fanns alltid denna summa med i totala byggkostnaden. På senare år har
denna regel försvunnit bland annat beroende på att det innebar kostnader
som skulle, ofta på 10 år, återbetalas (kapitalkostnad). Räntedelen var lika
med då gällande internränta (5,0 %). Inom barn- och utbildningsnämnden
togs beslut år 2010 att rektor/chef bär med sig över- och underskott mellan
år (fond) och med detta beslut klarade ansvarig att köpa inventarier till ny
avdelning och bära med sig ett underskott följande år och därigenom få en
lägre total kostnad för inköpen. Rektor/chef gjorde på detta sätt så kallad
direktavskrivning på inventarieköpet.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 15/2012 att barn- och
utbildningsnämnden
beslutar
föreslå
kommunstyrelsen
föreslå
kommunfullmäktige att bevilja medel för inventarier vid uppstart av nya
förskolorna Åskloster samt Göthrik till ett värde av 950 000 kronor
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Kommunstyrelsen
Chef ekonomi

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 10

Sammanträdesprotokoll
2012-02-27

7

Dnr BUN 2011/0168

Fastställande av prislista gällande Interkommunal ersättning
mellan Varbergs kommun och Kungsbacka och Marks
kommuner
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

fastställa prislista för interkommunal ersättning 2012 mellan
Varbergs- Marks samt Kungsbackas kommuner för barn och elever i
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ersättning 2012 –
mellan Varberg, Kungsbacka och Marks kommun

Belopp i kr per barn och år
Förskola
Ersättning utifrån schemasnitt och ålder
Upp till 15 timmar
Mer än 15,01 timmar

Under 3 år
53 302
133 256

Över 3 år
36 246
90 614

Pedagogisk omsorg istället för förskola
Ersättning utifrån schemasnitt och ålder
Upp till 15 timmar
Mer än 15,01 timmar

Under 3 år
50 268
125 670

Över 3 år
34 182
85 456

Fritidshem

30 689

Förskoleklass, Grundskola
Förskoleklass
Grundskola, årskurs 1-6
Grundskola, årskurs 7-9

56 487
67 937
81 524

Grundsärskola
Nivå 1
496 311
Nivå 2
353 314
Individintegrerade elever
ersättning utifrån samråd mellan kommunerna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
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Dnr BUN 2011/0224

Kvalitetsrapport 2011
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna Kvalitetsrapport 2011 med föreslagna åtgärder för
utveckling
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med hur man ska arbeta
med
övergången/samverkan
mellan
grundskolan
och
gymnasieskolan samt hur man ska arbeta för att likställa
arbetslivsorienteringen, skola/omvärlden

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Jeanette Qvist (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att återkomma
med hur man ska arbeta med övergången/samverkan mellan grundskolan
och gymnasieskolan.
Micael Åkesson (M) yrkar på att förvaltningen ska återkomma med hur man
ska arbeta för att likställa arbetslivsorienteringen, skola/omvärld.

Propositionsordning
Ordförande finner att Jeanette Qvists (S) och Micael Åkessons (M)
tilläggsyrkanden antas genom acklamation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Kvalitetsrapport 2011 avser läsåret 2010/11 och utgår från tidigare skollag
och läroplaner som gällde fram till 31 juni 2011. Detta ersätts med krav på
systematiskt kvalitetsarbete i den nya skollagen. Rapporten är framtagen
med stöd av förskolor och skolors kvalitetsredovisningar samt enskilda
utredningar och uppföljningar genomförda under det aktuella läsåret.
Respektive skolforms läroplaner tillsammans med 2010 års
kvalitetsredovisning har legat till grund för analyser och bedömning av
måluppfyllelse. Statistiken är framförallt hämtad från Skolverkets databaser
för statistik. Från kommunens egna verksamhetssystem är statistik över
personal och ekonomi hämtade. Vissa delar av rapporten innehåller också
aktiviteter avseende hösten 2011.
Förvaltningen har i ett utlåtande daterat 120202 beskrivit att de åtgärder för
utveckling som tas upp rapporten är övergripande för verksamheterna och
återkoppling av kvalitetsrapport med åtgärder för utveckling sker till
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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verksamheten genom verksamhetscheferna. De specifika utvecklingsbehov
och insatser som görs kommer att följas upp av verksamhetscheferna. Vad
gäller de kommunala effektmålen så redovisas dessa separat till nämnden i
samband med verksamhetsberättelse och årsredovisning.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 18/2012 att barn- och
utbildningsnämnden godkänner Kvalitetsrapport 2011 med föreslagna
åtgärder för utveckling.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningsledning
Utredare/Utredningssekreterare
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Dnr BUN 2012/0047

Rapport över webbenkätresultat hösten 2011
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna rapporten över webbenkätresultat hösten 2011

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Som en del av det kontinuerliga arbetet med att förbättra och utveckla vår
verksamhet genomför barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av
barn- och utbildningsnämnden varje år webbenkäter som ska svara på vad
våra elever och vårdnadshavare tycker om verksamheten. Årets enkäter
skickades ut till ett urval av elever i kommunens skolor samt
vårdnadshavare med barn i kommunens skolor, förskolor och pedagogiska
omsorg. Dessutom skickades enkäter ut till vårdnadshavare med barn i
fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg.
Förvaltningen har bedömt att det urval som gjorts ska kunna vara
representativt för alla elever och vårdnadshavare. För att generaliseringar
ska vara möjliga behöver andelen inkomna svar vara så pass höga att detta
kriterium uppfylls. I det här fallet är förvaltningens bedömning att det inte är
så. Urvalet av vårdnadshavare är en liten andel av alla vårdnadshavare och
den låga svarsfrekvensen kan därför inte ses som representativt för vad alla
vårdnadshavare tycker. Samma förhållande gäller eleverna men detta är
framförallt på grund av det stora bortfallet av elever i årskurs 2 i
gymnasieskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utredare
Förvaltningsledning

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2012/0039

Skollagens
krav
och
effekter
utbildningsnämndens verksamhet

på

barn-

och

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda och
konsekvensbeskriva den nya skollagens krav för att öka elevers
måluppfyllelse och förbättrade resultat

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Johan Högberg (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordförande finner att Johan Högbergs (M) yrkande godkänns genom
acklamation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Skollagen från 1 juli 2011 ställer nya och krav och förväntningar på
verksamheterna inom förskola, grundskola och gymnasieskola och
kommunal vuxenutbildning. Den ställer också krav på kommunerna och
huvudmännen att skapa förutsättningarna för att skollagen ska kunna följas.
Arbetsutskottet diskuterade frågan i BUN AU § 12/2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0009

Ändring av Normalarbetsordning för lokal styrelse
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

den sista meningen i § 4 Normalarbetsordning för lokal styrelse
ändras till; Det totala antalet ledamöter i en styrelse ska vara ett
ojämnt antal och minst 5 ordinarie ledamöter. Ersättare kan väljas

-

ändring av normalarbetsordning för lokal styrelse gäller från och
med 28 februari 2012

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Eva Persson-Karlsson (C) yrkar på att göra följande ändring i
normalarbetsordningen: Det totala antalet ledamöter i en styrelse ska vara
ett ojämnt antal och minst 5 ordinarie ledamöter. Ersättare kan väljas.
Johan Högberg (M), Peter Stoltz (S), Lars-Åke Erlandsson (V) och Mattias
Ahlström (FP) yrkar på bifall till Eva Persson-Karlssons (C)
ändringsyrkande.
Eva Persson-Karlsson (C) yrkar på att göra följande tillägg till paragraf 4:
Vid geografiskt närliggande enheter med förskola och grundskola, där det
gemensamma barnantalet är färre än 100 barn kan gemensam styrelse väljas.
Johan Högberg (M), Peter Stoltz (S), Lars-Åke Erlandsson (V) och Mattias
Ahlström (FP) yrkar på avslag till Eva Persson-Karlssons (C)
tilläggsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande finner att Eva Persson-Karlssons (C) ändringsyrkande antas
genom acklamation.
Ordförande finner att Eva Persson-Karlssons (C) tilläggsyrkande avslås
genom acklamation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 september 2011, § 97 att
fastställa en ny normalarbetsordning för lokala styrelser. Barn- och
utbildningsnämnd tillsammans med förvaltning har varit och är medveten
om att vissa bestämmelser är svåra för framförallt mindre förskoleJusterandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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respektive skolenheter att följa. I det stora hela går inte justeringar i
normalarbetsordning att göra då denna följer lag, förordning och praxis.
Nuvarande skrivning i § 4 Normalarbetsordning för lokal styrelse:
I en lokal styrelse för en förskoleenhet eller en skolenhet med grundskola
eller grundsärskola ska företrädare för barnens eller elevernas
vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. I
en lokal styrelse för en skolenhet med gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning
i svenska för invandrare ska företrädare för eleverna och företrädare för
de anställda ingå som ledamöter. Företrädarna för eleverna eller
vårdnadshavarna får inte vara fler än övriga ledamöter. Det totala
antalet ledamöter i en styrelse ska vara ett ojämnt antal och minst 5
ordinarie och 3 ersättare.

Yttrande
Förvaltningen har i ett utlåtande 120131 skrivit att mindre förskole- eller
skolenheter som vill starta lokal styrelse ofta inte har möjlighet att göra
detta då de enligt § 4 i normalarbetsordningen måste ha minst 5 ledamöter
och 3 ersättare. För att underlätta för intresserade vårdnadshavare respektive
förskole- och skolenheter att starta en lokal styrelse bedömer förvaltningen
att ett specifikt antal av ledamöter och ersättare inte bör anges i
normalarbetsordningen.
Förskola och skola ska i dialog med vårdnadshavare själva komma fram till
hur den lokala styrelsens sammansättning ska se ut så länge de demokratiska
principerna samt övriga bestämmelser i normalarbetsordningen inte
åsidosätts.
Arbetsutskottet lämnar i BUN AU § 19/2012 inget förslag till beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utredare
Grundskolechef
Gymnasiechef

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0009

Inrättande av lokal styrelse - Hagaskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inrätta lokal styrelse på Hagaskolan spår Babord i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2011, § 143 samt
barn- och utbildningsnämndens beslut den 26 september 2011, § 97.

-

inrätta lokal styrelse på Hagaskolan spår Styrbord i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2011, § 143 samt
barn- och utbildningsnämndens beslut den 26 september 2011, § 97.

Beslutet gäller under förutsättning att normalarbetsordningen följs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Företrädare för elevernas vårdnadshavare har tillsammans med företrädare
för personalen vid Hagaskolans spår Babord respektive spår Styrbord den
25 januari 2012 inkommit med ansökan om att få starta lokala styrelser med
start vårterminen 2012.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 20/2012 att barn- och
utbildningsnämnden inrättar föreslagna lokala styrelser under förutsättning
att normalarbetsordningen följs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utredare
Rektorer Hagaskolan
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Dnr BUN 2011/0361

Ansökan om godkännande att starta fristående förskola i
Trönninge
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

de sökande ges preliminärt godkännande att starta fristående
förskola i Trönninge

-

för ett slutgiltigt godkännande ska de sökande inom 2 år inkomma
med vilka lokaler som avses och nödvändiga tillstånd enligt
myndighetskrav

-

beslut om lokalbidrag vid nyetablering kan göras först när de
kommunala utbyggnadsplanerna är undersökta och klarlagda
eftersom det i nuläget inte kan fastslås i vilken omfattning det är
behov av ytterligare förskoleplatser.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Ansökan om godkännande att starta fristående förskola i Trönninge inkom 8
december 2011. De sökande har kontakt med markägare som är intresserade
av att uppföra förskola med fyra avdelningar för personalkooperativet.
De sökande uppfyller kraven för kan godkännande enligt Skollagen 2 kap
5§. De föreslås få preliminärt godkännande och de sökande ska inom 2 år
inkomma med vilka lokaler som avses och nödvändiga tillstånd enligt
myndighetskrav.
Beslut om lokalbidrag vid nyetablering kan göras först när de kommunala
utbyggnadsplanerna är undersökta och klarlagda eftersom det i nuläget inte
kan fastslås i vilken omfattning och det är behov av ytterligare
förskoleplatser.

Yttrande
Förvaltningen har i ett utlåtande daterat 111213 bedömt utifrån vad som
framkommit i ansökan och kontakter med de sökande att de har goda
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten. Några
påtagliga negativa följder på lång sikt för motsvarande kommunal
verksamhet kan inte påtalas. Lagtext Skollagen 2 kap 5§. Preliminärt
godkännande föreslås som gäller under två år under förbihåll att inga
väsentliga delar ändras under denna tid. De sökande har två år på sig att
komplettera ansökan med för verksamheten godkända lokaler.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Enligt barn- och utbildningsnämndens fastslagna bidragsregler, Dnr BUN
2011/0158, kan avvikelse från lokalkostnadssnittet göras första och andra
verksamhetsåret vid nyetablering av fristående förskola i de områden där det
finns behov av förskoleplatser.
Beslut om lokalbidrag vid nyetablering kan göras först när de kommunala
utbyggnadsplanerna är undersökta och klarlagda eftersom det i nuläget inte
kan fastslås i vilken omfattning och det är behov av ytterligare
förskoleplatser.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 21/2012 att barn- och
utbildningsnämnden preliminärt godkänner ansökan. För definitivt
godkännande ska de sökande inom 2 år komma in med vilka lokaler som
avses. Beslut om lokalbidrag kan i nuläget inte fastslås.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2011/0369

Svar på Granskningsrapport avseende förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ändra Regler och avgifter för förskola och skola så att tillämpningen
av köreglerna anpassas utifrån skollagen
godkänna förvaltningens svar på revisorernas granskningsrapport
avseende förskolans verksamhet

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Varbergs kommun har
PricewaterhouseCooper (PwC) under hösten 2011 granskat förskolans
verksamhet. De har granskat utifrån huruvida Barn- och
utbildningsnämnden genom styrning och uppföljning, säkerställer att alla
förskolor erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån
varje barns behov samt att vårdnadshavares behov av platser och öppettider
kan tillgodoses.

Yttrande
Förvaltningen beskriver i ett utlåtande daterat 120207 hur det fortsatta
arbetet ska ske i förvaltningen gällande följande områden; det systematiska
kvalitetsarbetet, resursfördelning, plats inom förskolan inom fyra månader
samt regler för kö och placering.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 28/2012 att barn- och
utbildningsnämnden beslutar att ändra regler och avgifter för förskola och
skola så att tillämpningen av köreglerna anpassas utifrån skollagen samt att
godkänna förvaltningens svar på revisorernas granskningsraport avseende
förskolans verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0045

Namnförslag på förskola i Åskloster
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
-

anta det föreslagna namnet Åskloster förskola till den nya förskolan i
Åskloster

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Varbergs kommun uppför under 2012 en treavdelningsförskola i Åskloster
på fastigheten Åskloster 1:91 och del av Åskloster 1:102. Förskolan har
under byggtiden projektnamnet Åskloster förskola och verksamheten
planeras starta 2012-09-01.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 22/2012 att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta det föreslagna
namnet Åskloster förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2011/0181

Ombyggnad av Bolmens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

-

föreslå kommunstyrelsen uppdra åt planeringskontoret att planera
ombyggnad av kök samt en mindre utbyggnad för samtalsrum och
barnvagnsförråd på Bolmens förskola
anvisa totalt 800 tkr till ombyggnad av Bolmens förskola

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Bolmens förskola planerades och byggdes 2007/2008. Lokalerna har efter
hand visat på flera brister beträffande kökets storlek ur bl.a. arbetsmiljö
synpunkt, särskilt beträffande diskrummets utformning. För att en utökning
ska bli möjlig tas ett förråd för verksamheten i anspråk. En utbyggnad för
samtalsrummet planeras samt ett isolerat varmförråd för barnvagnar vilket
saknas idag. Eftersom gården saknar skugga sommartid föreslås också ett
solskydd över sandlådan.
I kommunens investeringsbudget 2012 har anvisats 700 tkr för
ombyggnaden och beräknas öka hyreskostnaden med ca 72 tkr/år. Den
tillkommande kostnaden på ca 100 tkr gäller det varmisolerade vagnförrådet
och solskyddet och föreslås belasta investeringskontot för yttre miljö 2012.

Yttrande
Förvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 111214 att eftersom
verksamheten återkommande påtalat bristerna enligt arbetsmiljörondernas
protokoll är det angeläget att dessa åtgärdas. Ur brandskyddshänseende är
dagens förvaring av vagnarna i kapprummen inte en godkänd lösning.
Samråd med berörd personal på arbetsplatsen och i förvaltningens
samverkansgrupp har förekommit.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 23/2012 att barn- och
utbildningsnämnden
föreslår
kommunstyrelsen
att
uppdra
åt
planeringskontoret att planera ombyggnad av kök samt en mindre
utbyggnad för samtalsrum och barnvagnsförråd. Totalt 800 000kr anvisas
till ombyggnaden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utredare
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 20

Sammanträdesprotokoll
2012-02-27

20

Dnr BUN 2012/0041

Ombyggnad av Furubergsskolans kök
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

-

föreslå kommunstyrelsen uppdra åt planeringskontoret att planera
anpassning
och
ombyggnad
av
mottagningsköket
på
Furubergsskolan
anvisa 2,7 mkr ur investeringsbudget 2012 till ovanstående
ombyggnad

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
I samband med F-9 ombyggnaden 2002 gjordes mindre förändringar i
Furubergsskolans kök för att ge plats åt en utökad slöjdsal. Sedan
ombyggnaden har brister påtalats beträffande kökets funktion och storlek ur
arbetsmiljösynpunkt. I kommunens investeringsbudget 2012 har anvisats 2,7
mkr för ombyggnaden och beräknas medföra en ökad hyra på ca 270 tkr/år.

Yttrande
Förvaltningens skriver i ett utlåtande daterat 120125 att verksamheten
återkommande har påtalat bristerna enligt protokoll från arbetsmiljöronder
sedan 2009 och har anmälts både till arbetsgivaren (serviceförvaltningen)
och huvudman för verksamheten (barn- och utbildningsförvaltningen).
Ansvaret för arbetsmiljön ligger hos den sistnämnda, beträffande
mottagningskök. Ärendet kan gå vidare med ett föreläggande som följd.
Samråd med berörd personal på arbetsplatsen och i förvaltningens
samverkansgrupp har förekommit.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 24/2012 att barn- och
utbildningsnämnden
föreslår
kommunstyrelsen
att
uppdra
åt
planeringskontoret att planera ombyggnad av mottagningsköket på
Furubergsskolan. 2,7 mnkr anvisas ur investeringsbudget 2012 till
ombyggnaden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0042

Ventilation för administrativa lokaler i Påskbergsskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

begära hos servicenämnden att 288 tkr anvisas ur servicenämndens
anpassningskonto
till
föreslagen
installation
av
ventilationsanläggning i de administrativa lokalerna på
Påskbergsskolan
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Ärendet
De administrativa lokalerna på Påskbergsskolan saknar ventilation. Under
flera år har det påpekats i arbetsmiljöprotokoll om olägenheter i kontorsrum
med dålig luft samt kyla under vintern resp. värme sommartid. Rummen
saknar helt ventilation idag och därför har fönster varit det enda sättet att
justera luft och temperatur. Åtgärd som föreslås är att installera ett nytt
ventilationsaggregat med påföljande styr- och byggarbeten som t.ex.
håltagning för kanaler.
Serviceförvaltningen har kostnadsberäknat åtgärden till totalt 288 tkr vilket
ger en beräknad hyresökning på 39 tkr/år.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 25/2012 att barn- och
utbildningsnämnden begär hos servicenämnden att 288 000kr anvisas ur
servicenämndens anpassningskonto till föreslagen installation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0043

Svar på remiss angående avtal gymnasie- och grundskolekort
mellan Hallandstarfiken AB och Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

- anta förvaltningens synpunkter på förslaget till nytt avtal mellan
Hallandstrafiken och Varbergs kommun som sina egna
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Avtalet innebär att skolorna i kommunen rekvirerar och köper skolkort från
Hallandstrafiken AB samt att Hallandstrafiken AB därefter fakturerar
kommunen ett fastställt belopp per kort som skall täcka Hallandstrafiken
AB:s kostnad för att utföra trafiken avseende skolungdomarnas resor.

Yttrande
Förvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 120214 att när det gäller
skolkortens giltighet är det viktigt att beakta att alla kommuner inte har
samma läsårstider vilket innebär att vi måste vara flexibla när det gäller
giltigheten kring korten. Med tanke på lång resväg och praktik så skulle
korten behöva gälla från kl. 5 på morgonen.
När det gäller ekonomin är det viktigt att det är klara spelregler så att det
avsätts pengar på rätt ställe det vill säga att exempelvis barn- och
utbildningsförvaltningen får de pengar som behövs för att täcka kostnaderna
för hela busskortet eller att det görs en tydlig uppdelning för kostnaderna
där kommunstyrelsen tar en del och barn- och utbildningsnämnden tar den
andra delen.
Förslaget kommer att underlätta busskortshanteringen då vi slipper flera
olika typer av kort inom grundskolan och vi ser att gymnasiekortet kan
användas i hela Halland. Vi ser också att det finns en stor vinst att kortet kan
användas både på tåg och på buss. Avslutningsvis ser vi att vi totalt sett får
något minskade kostnader då korten blir billigare både för grundskola och
för gymnasium.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2011/0348

Programsamråd för Caravan Club
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha invändningar eller synpunkter på planförslaget till detaljplan
för Kärradals camping

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har berett Barn- och utbildningsnämnden möjlighet
att lämna synpunkter på ovanstående förslag till detaljplan. Området ligger i
västra Kärradal. Syftet är att möjliggöra utveckling av Caravan Clubs
campingverksamhet, samt pröva möjligheten att etablera uthyrningsstugor inom
området.
Planförslaget behandlas med normalt planförfarande.

Yttrande
Förvaltningen har i ett utlåtande daterat 111130 bedömt att detaljplanen inte
medför större förändringar som påverkar barn- och utbildningsnämndens
verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 1/2012 att barn- och
utbildningsnämnden inte har några invändningar eller synpunkter på
planförslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Samrådshandling till detaljplan för Göingegården VI,
Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha invändningar eller synpunkter på planförslaget till detaljplan
för Göingegården VI. Förvaltningens övervägande bör beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden bereds möjlighet att lämna synpunkter på
ovanstående förslag till detaljplan. Planen syftar till att planområdet ska
bebyggas med enbostadshus på 25 avstyckade tomter. Husen får varierande
storlek och utformning, även tomtstorlekar varierar.
Planförslaget kommer att ställas ut för granskning t o m 2012-02-10.

Yttrande
Förvaltningen har i ett utlåtande daterat 111214 gjort bedömningen att
planen kommer påverka barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet.
Den föreslagna detaljplanen kan komma att innebära ett ökat behov av elevoch förskoleplatser. Beaktas bör att om alla föreslagna tomter inom
Håstensskolans upptagningsområde, Håstens torg, kv. Atle och övrig
bebyggelse på Göingegården, sammanfaller i tid kan platsbrist i området
uppstå.
Arbetsutskottet föreslår i BUN AU § 26/2012 att barn- och
utbildningsnämnden inte har några invändningar eller synpunkter på
planförslaget. Förvaltningens övervägande bör beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Tillkommande ärenden
Uppdrag till förvaltningen
Fondanvändning 2012
Eva Persson Karlsson (C) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att till
nämnden i maj redovisa planerad fondanvändning för 2012.
Ordförande finner att Eva Persson-Karlssons (C) yrkande godkänns genom
acklamation.

Vikarietimmar utförda av fastanställd personal, Timepool
Jeanette Qvist (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att återkomma
med en plan för hur man kan öka andelen vikarietimmar som utförs av
fastanställd personal.
Ordförande finner att Jeanette Qvist (S) yrkande godkänns genom
acklamation.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Förvaltningsledning
Chef Timepool
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Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegeringsbeslut
Inskrivningsgruppen

Dnr BUN 2012/0054
BUN 2012/0054-1 inskrivningar

i

särskolan,

Dnr BUN 2011/0057
Delegeringsbeslut daterat 111222 beslut om skolskjuts, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut daterat 111205 beslut om skolskjuts, Håkan Olsson
Dnr BUN 2011/0020
Delegeringsbeslut BUN 2011/0020-2 beslut om skolskjuts, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2011/0020-19, anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Monica Nilsson
Delegeringsbeslut BUN 2011/0020-20, anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Monica Nilsson
Dnr BUN 2011/0191
Delegeringsbeslut BUN 2011/0191-9 Svar på synpunkter gällande barn
placerade på Stenåsa förskola, avdelning Blåklockan
Dnr BUN 2012/0016
Delegeringsbeslut BUN 2012/0016-3 tilläggsbelopp, Joachim Wadström

Sammanställningar
13 delegeringsbeslut fattade 2012-01-10, beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
33 delegeringsbeslut fattade 2012-01-11, beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Sammanställning svar till skolinspektionen 11-08-13—11-12-21, Joachim
Wadström
Sammanställning svar till Barn och elevombudet 11-09-08—11-12-20,
Joachim Wadström
Sammanställning tilläggsbelopp 11-07-04—11-10-24, Joachim Wadström
Sammanställning
Donaldsson
Justerandes sign

delegeringsbeslut

BUN

2011/0015-44,
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Delegeringsbeslut BUN 2012/0046-3, lönelista och nyanställda, Elisabeth
Svennerstål Jonsson
Delegeringsbeslut BUN 2012/0046-4 beslut om mottagande till nationellt
program, Birgitta Neuman
Delegeringsbeslut BUN 2012/0046-5 anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2012/0046-6 beslut om mottagande till nationellt
program, Birgitta Neuman
Delegeringsbeslut BUN 2012/0046-7 beslut om mottagande till nationellt
program, Birgitta Neuman

Protokoll Samverkan
120111
120125
120208
120222

Protokoll Lokal styrelse
Protokoll 111011 styrelsen för Sibbarps skola, förskola och fritidshem

Meddelanden
Svn § 2 Lokalanpassning av del av Vidhögeskolan till förskolelokal
KS § 250 Läsplattor till förtroendevalda
KS AU § 20 Ombyggnad av Väröbackaskolans Hus B
KF § 194 reglementen, översyn
KF § 10 Svar på motion, förse en del kommunala lekplatser med belysning
Barn- och elevombudets beslut dnr 45-2010:6380
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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