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Plats och tid

Neden, kl. 8.30-17.20 Ajournering kl. 12.15-13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Jeanette Qvist (S)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Lars-Åke Erlandsson (V)
Margit Kastberg (M)
Mattias Ahlström (FP) fr.o.m. kl.09.05, § 55
Nevrie B Suleyman (M) t.o.m. kl. 16.15, del av § 73
Peter Stoltz (S)
Björn Johansson (S) t.o.m. kl. 16.00, del av § 73
Reine Antonér (M)
Karl-Erik Bengtsson (S)
Barbro Gunnarsson (M)
Louise Blixt Modée (C)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Kerstin Andersson, sekreterare
Erika Hurtig, avgående sekreterare
Joacim Wadström, grundskolechef § 52
Enes Behaderovic, ekonom § 52
Stefan Olofsson, chef ekonomi § 55-56
Mia Idewald, ekonom § 55
Agneta Svenberg, chef förskoleverksamhet
Gunilla Lindahl, förskolechef § 71
Håkan Olsson, skolskjutssamordnare § 61
Sten Hagberg, personalföreträdare del av § 58, § 61, § 69-72
Ulrika Nittfors, personalföreträdare del av § 58, § 61, § 69-72
Fredrik Höper, Kansli- och utvecklingschef § 69
Bo Helmersson, IT-samordnare § 69
Christian Lorenzon, IT-pedagog § 69
Magnus Lindbladh,IT-pedagog § 69
Jennie Lejon, projektledare § 70

Utses att justera

Lars-Åke Erlandsson (V)
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tid

Barn- och Utbildningsförvaltningens Kansli, Norrgatan 25, 2012-05

Sekreterare

Kerstin Andersson

Ordförande
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Dnr BUN 2012/0111

Utredning Vistelsetid i fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna utredningen och att den beaktas vid budgetberedning 2013
- förvaltningen får i uppdrag att kvalitetsäkra inrapporteringen av
statistik till olika myndigheter
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i BUN § 127/2011 fått i uppdrag att
ta fram en ekonomisk konsekvensbeskrivning av de ökade vistelsetiderna
2007-2011 och efter återkoppling i nämnden ta fram förslag till åtgärder
samt ekonomisk kalkyl av dessa.

Yttrande
Förvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 120423 att nuvarande
ramtilldelningen tar hänsyn till inflation och volymförändringar av antal
barn, nuvarande ramtilldelning tar inte hänsyn till volymförändring av antal
timmar inom barnomsorgen varken på förskolan eller i fritidshemmet. De
senaste 3 – 4 åren har timantalet kraftigt ökat vad gäller vistelse tid på
förskola och fritidshem.
Vistelsetiden per personal på fritidshemmen har ökat år 2012 i jämförelse
med nivå som gällde år 2009.
Förändingen av vistelsetiden får olika organisatoriska konsekvenser på
skolorna.
Förvaltningens bedömning är att skolorna till cirka 60 % behövt justera
fritidshemsorganisationen vilket för grundskolan inneburit en
kostnadsökning med 2 222 000 kr.
Arbetsutskottet föreslår nämnden i § BUNAU 67/2012 att godkänna
utredningen samt att förvaltningen får i uppdrag att kvalitetsäkra
inrapporteringen av statistik till olika myndigheter
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Grundskolechef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 53
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Dnr BUN 2012/0074

Svar på Revisionsrapport Rektors ledning och Styrning
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna information och åtgärd avseende rapport Rektors ledning
och styrning
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
De förtroendevalda revisorerna i Varbergs kommun har gett PwC i uppdrag
att granska om Barn och utbildningsnämnden genom uppdrag, samt
förutsättningar för varje enskild rektor, säkerställer att skolans verksamhet
optimeras och bedrivs i enlighet med gällande styrdokument.
Sammanfattningsvis gjordes bedömningen att Barn och utbildningsnämnden
till stor del ger tydliga uppdrag samt goda förutsättningar för rektor. Några
förbättringsområden påtalades.

Yttrande
Förvaltningen beskriver i ett utlåtande 120502 bland annat följande förslag
till åtgärder:
- uppdragshandling för rektorer skapas
- uppföljning av rektorsledarskapet görs via det systematiska
utvecklingsarbetet
- en översyn av skolenheter är på gång. Översynen beräknas vara klar
till hösten 2013
- en arbetsmiljöintendent är rekryterad och påbörjar anställning i
mitten av maj 2012. Uppdraget är att utveckla stöd och samordning
för arbetsmiljöarbetet för rektorer och förskolechefer
- omorganisation av kansliet
- uppdragen renodlas inom ekonomisupport, Chefscontroller
rekryterad för att ansvara för att utveckla ett kvalitativt stöd
- en översyn av bemanning av skolassistener och skolvaktmästare
görs. Kravprofiler för uppdragen är klara.
- det systematiska kvalitetsarbetet som utvecklas kommer att skapa
bättre förutsättningar för såväl rektor/förvaltning och nämnd att följa
upp och analysera måluppfyllelse
Arbetsutskottet föreslår nämnden i § BUNAU 60/2012 att godkänna
information samt åtgärd avseende Rektors ledning och styrning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ledningsgruppen
Revisorerna

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 54

Sammanträdesprotokoll
2012-05-21

5

Dnr BUN 2012/0154

Hantering av nämndernas över- och underskott - Svar på
remiss
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- ställa sig bakom förvaltningens förslag under förutsättning att redan
fattat beslut gällande En-till-En -satsningen avräknas före ny
beräkning av fond
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Nämnderna har fått möjlighet att yttra sig över nya regler för hantering av
nämndernas över- och underskott samt förslag till övergångsregler från fond
till resultatreserv. Förslagets huvudinnehåll är att omfattningen på de
tidigare resultatutjämningsfonderna ska få ett tak motsvarande 3 % av
nämndens netto- respektive bruttobudget och att fonderna ska byta namn till
resultatreserv. Ekonomikontoret har även tagit fram ett förslag på
övergångsregler som innebär att samtliga nämnder enbart ska få
tillgodogöra sig 50 % av resultatreservens takbelopp vid ingången i det nya
systemet.

Yttrande
Hantering av nämndernas över- och underskott
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom riktlinjerna för
hantering av över- och underskott, inklusive föreslagna taknivåer. Dock bör
tydliggöras i läsinstruktion till texten att det som står under rubrik ”Hur
överskott får användas” innebär att reglerna för vad som skall betraktas
som investering är oförändrad 100Tkr för inventarier/utrustning och 500 Tkr
för byggnader och att dessa beloppsnivåer gäller per inköpsobjekt.
Övergång från fond till resultatreserv
Angående övergångsreglerna så ställer sig inte förvaltningen till fullo
bakom förslaget. Förvaltningen vill säkerställa att ”En till En” -satsningens
genomförs och vill därför att dess planerade kostnader ur fond (2012: 6 500
Tkr, 2013: 4 300 Tkr, 2014: 1 400 Tkr och 2015: 1 400 Tkr), fastställda i
nämnden, undantas övergångsregler och en möjlig besparing som kan
belasta nämnden.
Arbetsutskottet föreslår nämnden i § BUNAU 68/2012 att godkänna och
ställa sig bakom förvaltningens förslag under förutsättning att redan fattat
beslut gällande En-till-En satsningen avräknas före ny beräkning av fond
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
Justerandes sign

Ekonomikontoret
Chef Ekonomi
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2011/0223

Tertialrapport efter 4 månader
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna tertialrapport med årsprognos för år 2012
- delegera beslutanderätten om åtgärdsplanen till Arbetsutskottet

Ärendet
Det åligger kommunens nämnder att lämna uppföljningsrapport med
årsprognos efter årets första 4 månader, tertialrapport.
Barn- och utbildningsförvaltningens prognos efter 4 månader visar en
driftbudget avvikelse på -20 Mkr för år 2012 och avvikelse på
investeringsbudget med +6,8 Mkr.
Åtgärdsplan är upprättad för att komma till planerad driftsbudgetavvikelse
om – 6,5 Mkr
Förslag på åtgärder är bland annat framflyttad rekrytering av tjänster på
Central förvaltning samt minskad budget med 1,25 % för
förskoleverksamheten, 1,00 % för Grundskole- och fritidshemsverksamhet
och 1,83 % för Gymnasieverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Ledningsgruppen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2011/0223

Fondanvändning 2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- återremittera ärendet till nästa nämnd för förtydliganden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Ordförande yrkar på återremiss för förtydliganden
Ordförande finner bifall för yrkandet genom acklamation
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Ur resultatfonden planeras använda 6,5 Mkr år 2012 för datorsatsningen ”En
till En”, därutöver finns förnärvarande inga övriga planerade uttag.
Resultatfondens totala värde uppgår till 23,227 Mkr efter bokslut år 2011
och beslut i kommunfullmäktige 17 april 2012.
Rektorer har totalt sett under 2011 förbrukat sin fond (-0,7 Mkr) och därför
har de sammantaget ingen fond kvar (Förskolechefer +1,1 Mkr,
grundskolerektorer +1,9 Mkr och Gymnasierektorer -3,7 Mkr).
Förvaltningen har fått i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, 2012-0227, att redovisa hur den avser att använda resultatfonden år 2012.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningschef
Chef Ekonomi

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2011/0363

Resursfördelningsmodell för elevhälsan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna resursfördelningsmodell för elevhälsan att gälla från 1 juli
2012

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 december 2011, § 145, att
köp- och säljmodellen för elevhälsan skulle upphöra. I samband med detta
beslutades också att barn- och utbildningsförvaltningen i april 2012 ska
återkomma till nämnden med förslag på ny resursfördelningsmodell för
elevhälsan.

Yttrande
Förvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 120323 att förslaget inte innebär
någon förändring för gymnasieskola och gymnasiesärskola för hösten 2012
vad gäller fördelningen av tjänster. Däremot ligger i förslaget för grundskola
och grundsärskola en utökning av tjänst som skolsköterska med 2,4 tjänster
samt utökning av tjänst som kurator med 0,5 tjänst. Utökningen ska
finansieras
genom
effektivisering
av
overheadkostnader
för
skolsköterska/kurator med 0,6 tjänst samt genom eventuella statsbidrag.
Beslut om eventuellt statsbidrag meddelas av Skolverket i maj 2012.
Eventuellt statsbidrag kan innebära ett tillskott av 250 000 kr per tjänst/år
under 2 års tid.
Basorganisationen finansieras utifrån budget 2012 för barn- och elevhälsan.
Varje rektorsteam tilldelas ett antal tjänster enligt ovanstående förslag.
Fördelning av tjänster per rektor kommer att ske utifrån elevernas behov av
stöd i samråd mellan rektorer inom teamet och barn- och elevhälsachef.
Arbetsutskottet föreslår nämnden i § BUNAU 61/2012 att godkänna
resursfördelningsmodell för elevhälsan
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förvaltningsledning

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 58
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Dnr BUN 2012/0174

Tjänsteutlåtande om kompetensförsörjningsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- återremittera ärendet för komplettering av underlaget gällande
bedömt behov framöver
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkande
Jeanette Qvist (S) yrkar på att återremittera ärendet för komplettering av
underlaget gällande bedömt behov framöver
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Inför framtagande av kompetensförsörjningsplan har kartläggning gjorts av
de utmaningar som verksamheterna står inför utifrån lagstiftning, lokala
styrdokument och demografi. Utifrån den kartläggningen har analyser gjorts
för att ange de mål som verksamheterna sätter upp för den strategiska
kompetensförsörjningen.
Det som påverkar verksamheternas utveckling och kompetensförsörjning är:
-

Ny skollag
Förändrad gymnasieutbildning 2011.
Ökade krav från medborgarna
Ökad digitalisering, förändrade arbetssätt och stöd i administration
Pensionsavgångar

Kompetensförsörjningsplanen följs upp en gång per år och revideras vid
behov.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Personalsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2011/0292

Revidering av arbetsmiljöplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- Godkänna revideringen av arbetsmiljöplanen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Efter synpunkter föreslås följande komplettering under rubriken Ansvar mot
utomstående, sidan 4.
Arbetsmiljöansvar under APL/APU
Den som har ansvar för utbildningen ansvarar för att praktikplats väljs så att
inte eleven utsätts för risker under praktiken. Arbetsuppgifterna ska vara
anpassade till elevens ålder och mognad. Det direkta skyddsansvaret för
elever under praktik på en arbetsplats utanför skolan ligger på den som
driver verksamheten.
Länk till Arbetsmiljöverkets hemsida för PRAO och APU
http://www.av.se/teman/ung/arbetsgivare/prao_apu/
Länk till AFS 1996:1, Minderåriga:
http://www.av.se/lagochratt/afs/

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

Justerandes sign

Personalsekreterare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0167

Revidering av Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i
Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

fastställa reviderade regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Varbergs
kommun
förvaltningschefen får i delegation att göra ändringar i reglerna
under förutsättning att ändringar har stöd i Lag (2008:307) om
kommunalt vårdnadsbidrag

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2007, § 179, att
bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att införa vårdnadsbidrag inom
ramen för de regler som fastställs i riksdagen från och med 1 juli 2008 eller
den senare tidpunkt som nämnden finner lämplig.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 augusti 2008, § 140, att
fastställa Regler för kommunalt vårdnadsbidrag i Varbergs kommun.
Reglerna är skrivna utifrån vad som står i Lag (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag.
Riksdagen har beslutat om ändring i 6 § Lag (2008:307) om kommunalt
vårdnadsbidrag att gälla från och med 1 januari 2012. Därför föreslår
förvaltningen att även Regler om kommunalt vårdnadsbidrag i Varbergs
kommun ändras så att lydelsen i kommunens regler är detsamma som i
lagen.
Arbetsutskottet föreslår nämnden i BUNAU § 72/2012 att fastställa
reviderade regler samt att ge förvaltningschefen delegering att göra
ändringar i reglerna som har stöd i Lag (2008:307)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Administrativ Handläggare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 61

Sammanträdesprotokoll
2012-05-21

12

Dnr BUN 2012/0140

Yttrande om översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- Inte ha några synpunkter på förslaget till nytt linjenät i stadstrafiken i
Varberg. Förvaltningens övervägande bör beaktas.

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på förslaget om
översyn av kollektivtrafikens stadslinjenät. Varbergs kommun och
Hallandstrafiken har genomfört en utredning som visar att det finns
utrymme för två stadstrafiklinjer med 15-minuters trafik. Detta för att göra
kollektivtrafiken mer attraktiv och kunna anpassas till tågens ankomster och
avgångar.
De föreslagna linjerna trafikerar de mest befolkningstäta områdena i
tätortsområdet, centrum med järnvägsstation, handelsområdet Lassabacka,
sjukhuset samt de stora arbetsplatsområdena i norra delen av tätorten.
Linjenätet klarar ett nytt resecentrum och klarar också av att anpassas för de
kommande bostads- och verksamhetsområdena enligt kommunens
översiktsplan.

Yttrande
Förvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 120424 att man bedömer att
förändringen av stadslinjenätet för kollektivtrafiken inte medför större
förändringar som påverkar barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet.
Däremot måste hänsyn tas till hur linjedragning blir i Träslövsläge med
tanke på ombyggnad av Ankarskolan och trafiksituationen där.
Förvaltningen ser positivt på tätare turer då våra gymnasieelever kan
utnyttja kollektivtrafiken bättre, istället för att ta bilen. Det är även bra att
säkerheten kring hållplatser förbättras då vi även har grundskolelever som
av annan särskild omständighet åker kollektivt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Planeringskontoret
Skolskjutshandläggare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 62
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Dnr BUN 2012/0126

Yttrande om samråd Hallagården
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- inte ha nya invändningar eller synpunkter på förslaget till detaljplan
för Hallagården, Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på ovanstående
förslag till detaljplan. Planen har varit på samråd tidigare, på grund av nya
förutsättningar gällande väganslutningar till området, skickas detaljplanen
på förnyat samråd. Planförslaget behandlas med så kallat enkelt förfarande
och kommer inte att ställas ut.

Yttrande
Förvaltningen bedömer i ett utlåtande daterat 120413 att ändring av
väganslutning i detaljplanen inte medför andra övervägande än det som
tidigare angetts, vilka upprepas nedan.
Det är angeläget att beakta att det råder brist på förskoleplatser i området.
Enligt kommunens investeringsbudget 2011 och långtidsplan 2012-2015 är
en ny förskola med fyra avdelningar planerad till 2013. Placeringen av
förskolan är ännu inte fastställd beroende bl.a. på att det saknas lämplig
tomt i förhållande till antal planerade avdelningar. Tidigare har den
angränsande fastigheten 7:47 föreslagits som möjlig för byggnation av
förskola.
Arbetsutskottet föreslår nämnden i BUNAU § 62/2012 att inte ha nya
invändningar eller synpunkter på förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Samrådshandläggare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2011/0296

Yttrande gällande detaljplan Hingsten 5&7, Varbergs
kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- inte ha invändningar eller synpunkter på planförslaget till detaljplan
för Hingsten 5 & 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Planområdet ligger i Hästhagabergen. Detaljplanen i en mindre del av det
utbyggda bostadsområdet föreslås ändras för två fastigheter.
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att fastställa bestämmelser för en
ny tomt, som ska avstyckas från Hingsten 5 samt flytta bebyggbart område
på Hingsten 7 och anpassa bestämmelserna.

Yttrande
Förvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 120328 att man
bedömer att detaljplanen inte medför större förändringar
som påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår nämnden i BUNAU § 65/2012 att inte ha några
invändningar på förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Samrådshandläggare
Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 64

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2012/0121

Yttrande om samrådshandlingar Bua 10:90 i Varberg
Beslut
Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att
- inte ha invändningar eller synpunkter på förslaget till detaljplan för
Bua 10:90 mfl, Varbergs kommun. Förvaltningens övervägande
måste beaktas
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på ovanstående
förslag till detaljplan.
Planförslaget behandlas med ett normalt planförfarande och kommer att
ställas ut under juni-aug 2012. Planen syftar till att möjliggöra för bostäder,
på fastigheterna Bua 10:90 samt del av Bua 10:248. Som mest medger
planen en exploatering av 32 lägenheter, ca 8 lägenheter i par eller radhus
samt ytterligare ca 24 lägenheter i flerbostadshuset

Yttrande
Förvaltningen skriver i ett utlåtande daterat 120411 att man bedömer att
detaljplanen kan medföra förändringar som påverkar barn- och
utbildningsnämndens verksamhet. Redan idag säger prognosen att skolan
kommer att ha fler elever än den är projekterad för. Även för förskolan kan
platsbrist uppstå. Se bifogad prognos för Bua skola.
Arbetsutskottet beslutar i BUNAU § 64/2012 att lämna ärendet utan förslag
till beslut, förvaltningen får i uppdrag att komplettera skrivelsen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Samrådshandläggare
Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 65

Sammanträdesprotokoll
2012-05-21

16

Dnr BUN 2012/0055

Yttrande om detaljplan Grytåsvägen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- inte ha invändningar eller synpunkter
planförslaget till detaljplan för Grytåsvägen

på

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har berett Barn- och utbildningsnämnden
möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående förslag till detaljplan.
Området ligger i Träslövläge. Planområdet omfattar ett större område som
inkluderar Grytåsvägen, Matrosvägen, Myrmalmsvägen och Jungmansvägen.
Vägstrukturen ses över i området liksom byggrätterna och förgårdsmarken.

Yttrande
Förvaltningen bedömer i ett utlåtande daterat 120322 att detaljplanen inte
medför större förändringar som påverkar barn- och utbildningsnämndens
verksamhet.
Arbetsutskottet föreslår nämnden i BUNAU § 63/2012 att inte ha några
invändningar på förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Samrådshanläggare
Stadsbyggnadskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0180

Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)
Thaiboxning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

gymnasiechefen får i uppdrag att hos Skolverket ansöka om att få
anordna nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) med thaiboxning
som specialämne vid Peder Skrivares Gymnasieskola

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har fr.o.m. 2011/2012 införts
som
ett
komplement
till
riksrekryterande
idrottsutbildning
(riksidrottsgymnasier). NIU har ersatt de regionala idrottsgymnasierna och
ska tillstyrkas av ett specialidrottsförbund (Gymnasieförordning
(2010:2039) 5 kap 27 §). Inom NIU ingår precis som inom de
riksrekryterande idrottsutbildningarna ämnet specialidrott. Specialidrott får
ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det
individuella valet och ämnet får dessutom läsas som utökat program med
300 poäng. Elever som går de här utbildningarna kan alltså få läsa 700
poäng specialidrott. Skolverket fattar beslut om ett visst antal elevplatser
samt inom vilka nationella program på skolan som NIU kan bedrivas.
Utbildningarna ska ha tydlig elitidrottskaraktär.
Ansökan till gymnasieskolans program sker enligt normalt
ansökningsförfarande efter det att eleven blivit uttagen till NIU av
respektive specialidrottsförbund.
Peder Skrivares Skola önskar bedriva NIU med thaiboxning som
specialämne och skolan ska samarbeta med den thaiboxningsklubb som
ligger i anslutning till gymnasieskolan.
Arbetsutskottet föreslår nämnden i BUNAU § 58/2012 att Gymnasiechefen
får i uppdrag att ansöka om föreslagen utbildning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Gymnasiechefen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
BUN § 67

Sammanträdesprotokoll
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Dnr

Politisk representation i yrkesråd
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden att
- ärendet återgår till gymnasieutskottet för beredning före frågan tas
upp på nämnden igen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Sammanfattning
Frågan om politisk representation i yrkesråd diskuteras.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Gymnasiechef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 68
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Dnr BUN 2012/0020
Delegeringsbeslut BUN 2011/0020-25 beslut om skolskjuts, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2011/0020-26 beslut om skolskjuts, Håkan Olsson
Sammanställningar
3 delegeringsbeslut fattade 2012-05-14, beslut om mottagande av sökande
till Nationellt program, Birgitta Neuman
1 delegeringsbeslut fattade 2012-05-15, beslut om mottagande av sökande
till Nationellt program, Birgitta Neuman
Protokoll Samverkan
120418
120502
Protokoll Lokal Styrelse
Deromeskolan 12-04-18
Skolinspektionen
Beslut gällande Anmälan angående bristande tillsyn för förskoleelever vid
Karl Gustav förskolan i Varbergs kommun, Dnr BUN 2012/0015
Svar till skolinspektionen gällande Anmälan angående bristande tillsyn för
förskoleelever vid Karl Gustav förskolan i Varbergs kommun, Dnr BUN
2012/0015
Beslut gällande Anmälan angående bristande tillgång till dator för elev vid
Peder Skrivare skola i Varbergs kommun, Dnr BUN 2011/0307
Beslut Anmälan angående skolsituation för en elev vid Bockstensskolan i
Varbergs kommun, Dnr BUN 2012/0141
Begäran om yttrande gällande Anmälan angående elevens rätt till särskilt
stöd och elevens rätt till utbildning vid Rolfstorps skola i Varbergs
kommun, Dnr BUN 2012/0143
Barn- och elevombudet
Beslut gällande Anmälan om kränkande behandling vid Bosgårdsskolan i
Varbergs kommun, Dnr BUN 2012/0157
Kommunstyrelsen
Ks § 82 Namnförslag på förskolan i Åskloster
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-05-21
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Ks § 83 Remissvar, Ansökan från Plusgymnasiet AB om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Varbergs kommun
Ks § 84 Remissvar, Ansökan från Ida Krekula om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Varbergs kommun
Ks § 85 Remissvar, Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som
huvudman för fristående gymnasieskola i Varbergs kommun
Ks § 86 Remissvar, Drottning Blankas gymnasium AB om godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola i Varbergs kommun
Ks § 87 Remissvar, Drottning Blankas gymnasium AB om godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola i Falkenberg- och
Kungsbackas kommuner
Kommunfullmäktige
Kf § 56 Fyllnadsval av ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden
Kf § 58 Årsredovisning 2011
Kf § 59 Ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning
Kf § 60 Fonder och resultatöverföring 2011
Kf § 61 Budgetöverföringar från 2011 till 2012

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 69

Sammanträdesprotokoll
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Dnr

Information om En-till-En och Systematiskt kvalitetsarbete
Sammanfattning
Nämnden får en sammanfattning av första året men En-till-En.
En större utvärdering presenteras vid ett senare tillfälle. Elevfilmer från Entill-En från Lindbergs skola Påskbergsskolan visas.
Information om Systematiskt kvalitetsarbete åtkommer vid sammanträdet
120618.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kansli- och Utvecklingschef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 70

Sammanträdesprotokoll
2012-05-21
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Dnr

Lokalförsörjningsplan
Sammanfattning
Projektledaren presenterar utkastet så långt. Förslag till beslut behandlas vid
nämndens sammanträde 120618.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 71

Sammanträdesprotokoll
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Dnr

Förvaltningschefen informerar
Tillsynrapport: Fristående förskolor och fristående pedagogisk omsorg
2011
Rektor med tillsynsansvar redogör för rapporten
Bidevind
Förvaltningschefen informerar kort om Bidevind. Beslut om ett nytt
Bidevind förväntas fattas i augusti alternativt september.
Mentorskap
Förvaltningschefen informerar om tankar kring hur mentorskap ska
hanteras. Beslut i frågan tas upp till nämnden 120618.
Förskolesituationen i Breared
Nämnden står fast vid tidigare fattade beslut gällande byggnation av ny 5avdelning förskola i Breared.
Gemensamt intagningskansli Gymnasieskolan
Förvaltningschefen informerar om att ett förslag till beslut tas upp till
nämnden 120618.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 72

Sammanträdesprotokoll
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Dnr

Tillkommande ärenden
Spannarps Förskola
Jeanette Qvist (S) frågar om hanteringen kring en inkommen skrivelse från
Spannarps förskola. Återkoppling sker vid nästa Arbetsutskott.
Världsarvet Grimeton
Eva Persson Karlsson (C) frågar om samarbetet med Världsarvet Grimeton.
Förvaltningschefen svarar att det inte finns möjligheter för samarbete
gällande grund- och gymnasieskolan men möjligen för förskolan.
Miljömål
Lars-Åke Erlandsson (V) frågar vad som görs i samband med upphandling
för att nå miljömålen. Förvaltningschefen svarar att uppföljning av
kommunens miljömål behandlades av nämnden 120326 i BUN § 39/2012.

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 73

Sammanträdesprotokoll
2012-05-21
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Dnr

Budget 2013 och Målarbete i partigrupper
Sammanfattning
Förvaltningschefen inleder med ett bildspel om förutsättningarna för budget
2013 för att inspirera till måldiskussion. Nämnden delar in sig i respektive
block för att diskutera mål 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
2012-05-21
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Dnr

Återkoppling av partigruppsdiskussion
Sammanfattning
Diskussionerna summeras. Frågan återkommer i juni alternativt augusti.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

