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Dnr

Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar om
- en Revisionsrapport gällande förutsättningar för rektors styrning och
ledning. Ett svar med anledning av rapporten behandlas av barn- och
utbildningsnämnden i maj.
-

en inkommen remiss gällande Hantering av under-/överskott i samband med bokslut. Frågan behandlas av barn- och utbildningsnämnden i maj.

-

att kommunfullmäktige beslutat ge barn- och utbildningsnämnden
rätt att själv besluta om ändringar som är utan principiell betydelse i
Regler för förskola och pedagogisk omsorg, KF § 45/2012

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Dnr BUN 2011/0223

Ekonomiuppföljning efter första kvartalet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för att
få budget i balans förutom planerat fonduttag för En-till-En

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Eva Persson-Karlsson (C) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för att få budget i balans förutom planerat fonduttag för En-till-En

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en uppföljningsrapport
efter mars månad. Det mest bekymmersamma området är gymnasieverksamheten. Prognosen visar på ett negativt resultat med -21 miljoner kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef
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Dnr BUN 2011/0116

Uppföljning av anmärkningar vid utförda internkontrollmoment år 2011
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna lämnad redovisning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Uppföljningskontroll har utförts i de fall anmärkning noterades vid senaste
granskning.
Uppföljningarna är:
- rutiner vid elevcafé, Rolfstorp
- rutiner och hantering vid Peder Skrivares skola
- rutiner vid ”egna köp”
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2011-11-21
att lämna i uppdrag till förvaltningen att återkomma med redovisning till
nämndens april sammanträde år 2012 om vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av förvaltningens iakttagelser som genomförts hösten 2011.
Kontrollmomenten för 2011 fastställdes vid nämndens sammanträde 201106-20.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Chef ekonomi
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Dnr BUN 2012/0057

Svar på Granskningsrapport avseende skyddad identitet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna förvaltningens svar på revisorernas granskningsrapport
avseende skyddad identitet
-

föreslå kommunstyrelsen att ta fram kommungemensamma rutiner
och anvisningar kring hantering avseende personer med skyddade
personuppgifter. De kommungemensamma rutinerna ska vid behov
kompletteras med förvaltningsspecifika rutiner

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Varbergs kommun har, som en del i en
samverkansgranskning med kommunerna och Regionen i Halland, uppdragit åt PricewaterhouseCooper (PwC) att genomföra en granskning avseende
hanteringen kring personer med skyddad identitet. Granskningen har avgränsats till Socialnämndens och Barn- utbildningsnämndens verksamheter.

Yttrande
Förvaltningen har i ett utlåtande daterat 120402 skrivit att det är av yttersta
vikt att samtliga verksamheter i kommunen har samma hantering avseende
dessa uppgifter eftersom personer med skyddad identitet ofta kommer i kontakt med många olika kommunala verksamheter. Det innebär en stor risk för
den enskilde om hanteringen blir felaktig. I likhet med rekommendationen
från revisorerna är det därför förvaltningens bedömning att Barn- och utbildningsnämnden initierar hos Kommunstyrelsen att överväga kommungemensamma rutiner och anvisningar kring hantering avseende personer
med skyddade personuppgifter och att dessa rutiner kan utgöra en del i
kommunens gemensamma ledningssystem samt att dessa sedan kan kompletteras med förvaltningsvisa rutiner om behov finns.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utredare/Jurist
Kommunstyrelsen
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Datum
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Dnr BUN 2012/0039

Hantering av den nya skollagens krav och effekter
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår
-

att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden
får mandat att fatta erforderliga beslut som innebär att de kommunala verksamheterna inom skolformerna förskola, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola organiseras efter skollagens intentioner

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda
effekter av den nya skollagen. Barn- och utbildningsförvaltningen visar att
den nya skollagen påverkar organisation av förskola, grundskola och gymnasieskola.
Kommunfullmäktige beslutade 1997 att skolan i Varberg skulle organiseras
enligt F-9. Det slutgiltiga beslutet togs 2000. Beslutet baserades på tidigare
skollag och läroplan Lpo 94 och Lpf 94 samt en lärarutbildning som utbildade lärare för årskurs 1-7, 4-9 och gymnasieskolan.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 120328 att
utredningen visar att i och med 2011 års skollag kan en organisation enligt
F-9 på samtliga kommunala skolor komma att resultera i stora problem för
huvudmannen i dess efterlevnad av lagens olika villkor.
Barn- och utbildningsnämndens inriktning är att F-9 organisationen bör användas när så är möjligt men att det är upp till barn- och utbilningsnämnden
att organisera skolan på sådant sätt att skollagens regelverk kan efterlevas.
Barn och utbildningsförvaltningen menar att det kommunala huvudmannaskapet måste fungera i praktiken utifrån de nya reformerna med ny skollag,
läroplaner och lärarutbildning, så att organisation och resurser gynnar elevernas möjlighet att nå målen och optimala resultat. Därav behöver initiativ
tas som möjliggör detta.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2011/0102

Kostpolicy, återremiss på svar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

till kommunstyrelsens arbetsutskott översända barn- och utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget

Ärendet förklaras omedelbart justerat
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
En kostpolicy har tagits fram för Varbergs kommun och kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade den 14 februari 2012 att sända förslag till kostpolicy
på remiss till bland annat barn- och utbildningsnämnden.
Policyn berör verksamheter som hanterar och serverar mat och för barn- och
utbildningsnämnden innebär det alla förskolor och skolor som kommunen är
huvudman för. Genom kostpolicyn ska förutsättningar skapas för att i Varbergs kommun skapa goda matvanor, säkra livsmedel och en god matmiljö
med målet att uppnå en bättre folkhälsa. Policyn ska följas upp årligen och
tankarna i arbetet kring Vision 2025 ska införlivas i kostverksamheten.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av kostpolicyn samt bakomliggande utredning och ställer sig positiv till en kommunövergripande kostpolicy. Det är viktigt att säkerställa god kvalitet på den mat som serveras till
barn och elever i kommunens förskolor och skolor. Näringsriktig mat bidrar
till att barn och elevers kunskapsinhämtning och utveckling främjas.
Förvaltningen har dock synpunkter på att en kostnadsanalys saknas för att
leva upp till kostpolicyns mål och riktlinjer. Att utifrån kostpolicyns riktlinjer upprätta handlingsplaner och leva upp till sin roll som beställare har upplevts som svårt. För att stävja detta och ge kunskap om vilka krav som ska
ställas i en beställar-/utförarorganisation har en utvecklingsgrupp tillsatts
med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen och serviceförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 49

Sammanträdesprotokoll
2012-04-23

9

Dnr BUN 2012/0009

Inrättande av lokal styrelse - Sibbarps förskola samt Sibbarps skola
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inrätta lokal styrelse på Sibbarps förskola i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2011, § 143 samt barn- och utbildningsnämndens beslut den 26 september 2011, § 97

-

inrätta lokal styrelse på Sibbarps skola i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 20 september 2011, § 143 samt barn- och utbildningsnämndens beslut den 26 september 2011, § 97

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Företrädare för barnens respektive elevernas vårdnadshavare har tillsammans med företrädare för personalen kommit in med ansökan om att få
starta lokal styrelse för respektive enhet.

Yttrande
Förvaltningen har i ett utlåtande daterat 120319 föreslagit barn- och utbildningsnämnden att inrätta lokala styrelser för Sibbarps skola och Sibbarps
förskola enligt tidigare beslut.
Arbetsutskottet har i BUN AU § 50/2012 föreslagit barn- och utbildningsnämnden att inrätta lokala styrelser för Sibbarps skola och Sibbarps förskola
enligt tidigare beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utredare
Rektor Sibbarps förskola och Sibbarps skola

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Delegeringsbeslut/meddelanden
Dnr BUN 2011/0154
Delegeringsbeslut BUN 2011/0178-7 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Dnr BUN 2011/0178
Delegeringsbeslut BUN 2011/0178-7 Beslut om återtagande av tilläggsbelopp, Joachim Wadström
Dnr BUN 2011/0328
Delegeringsbeslut BUN 2011/0328-4 Beslut om återtagande av tilläggsbelopp, Joachim Wadström
Dnr BUN 2012/0020
Delegeringsbeslut BUN 2011/0020-19 beslut om skolskjuts, Håkan Olsson
Dnr BUN 2012/0023
Delegeringsbeslut BUN 2011/0023-9 beslut om skolskjuts, Håkan Olsson
Dnr BUN 2012/0054
Delegeringsbeslut BUN 2011/0054-2, Avstängning från förskola/fritidshem,
Tf förvaltningschef
Delegeringsbeslut BUN 2011/0054-3 Inskrivningar i grundsärskolan, Inskrivningsteamet
Delegeringsbeslut BUN 2011/0054-4, anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Monica Holmén Klawitter

Sammanställningar
3 delegeringsbeslut fattade 2012-03-26, beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Protokoll Samverkan
120328
Meddelanden
KS AU § 124 Hyresavtal för lokal, Tvååkers-Ås 2:19, Ankarskolan
KF § 45 Uppdatering av regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem i Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Tillkommande ärenden
Önskemål om dagens samhälle
Sekreteraren efterfrågar vilka som inte får Dagens samhälle idag och vilka
av dessa som önskar få.
Ankarskolan
Jeanette Qvist (S) frågar efter information det aktuella läget gällande Ankarskolan. Förvaltningschefen informerar om det aktuella läget.
Åtgärdsprogram
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga om åtgärdsprogram i Varbergs kommun.
Förvaltningschefen svarar.
Barn som ej går i skolan
Jeanette Qvist (S) frågar efter information gällande barn som ej går i skolan.
Förvaltningschefen svarar att förvaltningen tittar på frågan och återkommer.
Besök i verksamheten
S-gruppen informerar om besök ute i verksamheten på Sibbarps, Bosgårds
och Göthriks skolor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

