Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10

Plats och tid

Fävren, kl. 8.30–17.55 Ajournering för lunch kl. 12.10-13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Jeanette Qvist (S)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Ing-Marie Berggren (S)
Lars-Åke Erlandsson (V) t.o.m. kl. 16.45 del av § 163
Margit Kastberg (M)
Mattias Ahlström (FP) § 154 - § 155 del av § 163, del av § 169
t.o.m. kl. 17.05
Nevrie B Suleyman (M) § 154 - § 155 del av § 163, del av § 169
t.o.m. kl. 17.08
Peter Stoltz (S) borta kl. 14-30-15.23 under § 155
Johan Högberg (M)
Björn Johansson (S)
Christer Andersson (S) kl. 8.30 - 12.10 del av § 154, del av § 155
Reine Antonér (M)
Sara Ekblom (S) Tjänstgörande § 163
Louise Blixt Modée (C) Tjänstgörande § 163
Karl-Erik Bengtsson (S) Tjänstgörande § 163
Barbro Gunnarsson (M) § 163

Ersättare –
ej tjänstgörande
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Övriga deltagare
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Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Ann-Therese Skoogh, chefscontroller § 154, § 155 del av t.o.m. 12.10
Agneta Svenberg, chef för förskoleverksamheten
Joachim Wadström, grundskolechef t.o.m. kl. 14.50 § 154
Margareta Börjesson, utredare § 154
Maria Stigsdotter Drott, utredare går kl. 9.35 åter kl. 13.00 § 155+§
164
Håkan Olsson, skolskjutsansvarig går kl. 9.35 åter kl. 13.00 § 155går kl. 14.50 åter kl.
Fredrik Höper, utvecklingschef
Anna-Lena Apelqvist, chef för barn- och elevhälsa kl. 11.30 del av §
154, § 155
Birgitta Neuman, gymnasiechef kl. 13.00 del av § 154, § 155
Stigert Pettersson, rektor § 154
Anita Johannesson, Lärarförbundet
Sten Hagberg, LR
Ulrika Nittfors, Kommunal
Rektorer:
Mariedahl – Almers kl. 9.05- 9.35 § 154
Anna Herting
Anna Aronius
Annika Aspeblad
Bua – Väröbacka kl. 9.40 – kl. 10.10 § 154
Anders Zederin
Anette Ambrén
Håsten – Bocksten Furuberg kl. 10.15–10.42 § 154
Martin Enander
Kate Svensson
David Axklev
Mikael Sili
Bläshammar – Lindberg kl 10.45 -11.00 § 154
Stigert Pettersson
Birgitta Therén
Rolfstorp- Skällinge- Göthrik kl. 11.02 -11-41 § 154
Hans Stein
Mette Thörnlad
Nils Holgersson
Lars-Göran Helgstedt
Kungsäter – Karl-Gustav: kl. 13.00 -13.25 § 154
Torbjörn Weihard
Sibbarp: kl. 13.25–14.30 § 154
Andreas Gustavsson, förskolechef
Anita Brandby Stigsdotter
Örjan Johansson
Siw Österberg, förskolechef del av § 163
Linda och Helen, förskollärare
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Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Utses att justera

Jeanette Qvist (S)

Justeringens plats och
tid

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Norrgatan 25

Sekreterare

Kerstin Andersson

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Jeanette Qvist

Paragraf

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

10 december 2012

Datum för anslags
uppsättande

2012-12-

Förvaringsplats för
protokoll

Underskrift

Kerstin Andersson

Datum för anslags
nedtagande

2013-01-
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Dnr

Information, Återkoppling Organisationsförändringar
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar förvaltningens förslag till
beslut till Barn- och utbildningsnämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 155

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10

5

Dnr BUN 2012/0078

Driftsbudget år 2013 för Barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta intern driftsbudget per verksamhetsområde för år 2013
- nämndens ofördelade på 3MSKR ej fördelas ut till verksamheterna
Barn- och utbildningsnämnden yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att
komplettera med en redovisning av åtgärdsprogram till nämnd i januari
2013.
Barn- och utbildningsnämnden yrkar på att förvaltningen återkommer med
en redogörelse kring fördelningsmodellen till nämnd i januari 2013.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar på att Barn- och utbildningsnämndens
ofördelade pengar 3 MSKR ej fördelas ut till verksamheterna i nuläget.
Ordförande finner bifall för yrkandet genom acklamation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 20 november 2012 driftbudget 2013 för
barn- och utbildningsförvaltningen på 1 180 354 TSEK. I tilldelningen på
1 180 354 TSEK ingår lönekostnadsökningar för 2012 års löner samt en
uppräkning av kostnadsnivån jämfört med 2012 års budget på 1 135 220
TSEK.
Driftbudgetramen är beslutad utifrån volymförändringar och särskilt riktade
insatser i de olika verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Föreslagen budgetfördelning per verksamhetsområde (TSEK):

Yttrande
Förvaltningens övervägande enligt separat bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Spara
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 156

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10
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Dnr BUN 2012/0123

Uppföljning av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
våren 2012
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen av uppföljningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Höstens mätning av antalet inskrivna barn, omsorgstimmar och personal den
15 oktober redovisas härmed. Mätningen avser 55 kommunala förskolor, 22
fritidshem, 8 grupper med pedagogisk omsorg samt 14 fristående förskolor,
varav 3 även har fritidshem.

Kösituationen inför våren 2013
När barn är placerade på lediga platser finns det ca 80 barn kvar i kön till
centrala Varberg vars föräldrar söker plats under våren, de flesta önskar
placering i januari. Dessutom finns det ett antal barn som inte kan erbjudas
plats i sina boendeområden utanför centralorten. Vi kan erbjuda placering på
förskolor i Bua, Stråvalla och Åskloster. Informationsbrev har skickats till
vårdnadshavare om kösituationen. De som bor och arbetar i centrala
Varberg vill inte acceptera en plats på nämnda förskolor. Detta har medfört
att flera föräldrar har meddelat att de väljer att vänta tills det blir plats ledig
på en tillfällig förskola.
När de nya paviljongerna för Österängens förskola är klara räknar vi med att
kunna ta emot de barn som finns i kö på Tranans förskola och
Nyhemsgatans förskola. Detta innebär att vissa föräldrar kommer få vänta
mer än de lagstadgade 4 månader på en placering i centrala Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 157

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10
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Dnr BUN 2012/0323

Uppföljning sommaröppna förskolor - ekonomisk analys
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Här redovisas på barn- och utbildningsnämndens begäran ekonomisk analys
på en av Team Centrum Norrs sommaröppna förskola i Varbergs kommun
sommaren 2012.
Under sommarveckorna har färre barn behov av vistelsetid på förskolan än
under övriga året. Då sker sammanslagningar vilket innebär att ett mindre
antal förskolor har öppet. 2012: Team Norr: Två sommaröppna förskolor.
Team Öster: En sommaröppen förskola. Team Centrum Norr: Två
sommaröppna förskolor. Team Centrum Syd: En sommaröppen förskola.
Team Syd Ost: Två sommaröppna förskolor. Omfattningen avseende antal
sommaröppna förskolor och vilka veckor planeras av förskolecheferna efter
inhämtande från vårdnadshavare om deras tillsynsbehov under sommaren.
Personal planeras och schemaläggs utifrån antal barn och tillsynstider under
dagen. Av erfarenhet vet vi att betydligt färre barn än de som har anmält ett
behov faktiskt kommer till sommaröppna förskolan. Summeringen över
samtliga förskolor i Varbergs kommun visar att drygt 30 % av de som
anmält behov av plats ej har nyttjat platsen under dessa veckor.
Av bifogad tabell framgår att en av Team Centrum Norrs sommaröppna
förskola hade personalkostnader motsvarande 134 600:- för det barnantal
som var planerat jämfört med faktisk närvaro.
Av detta kan man dra slutsatsen att bemanningen bord varit lagd på lägre
nivå. Detta ska diskuteras med föräldrar på samrådsträffar under året för att
med det nå bättre träffsäkerhet mellan planerad och faktisk närvaro.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 158
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Dnr BUN 2012/0362

Yttrande över detaljplan för Ankarskolan och Ankarvallen,
Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ha följande synpunkter på förslaget till detaljplan för Ankarskolan
och Ankarvallen, Varbergs kommun. Förvaltningens övervägande
måste beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på ovanstående
samrådshandling till detaljplan.
Planen syftar till att möjliggöra ny- till- eller utbyggnad av Ankarskolans
lokaler samt ny förskola. Dessutom ska bibliotek och eventuellt en
fritidsgård också inrymmas inom planområdet. Eftersom del av
Ankarvallens idrottsområde tas i anspråk för skolområdet omfattar planen
även ersättningsyta för idrottsområdet samt utbyggnadsmöjligheter för
idrottshallen. Planen föreslår även nya tillfartsvägar till skol- och
idrottsområdet. Det aktuella området är idag inte planlagt.

Yttrande
Det är viktigt att skapa bra och säkra trafiklösningar för att öka andelen
elever som kan ta sig på egen hand till skolan. Varutransporter, bussar och
andra typer av transporter till och från de berörda fastigheterna bör angöra
på ett sådant sätt att säkerheten för eleverna säkerställs. Parkeringsplatser
för berörda verksamheter kan utöver de lagstadgade kraven tillgodoses
utanför skolans kvartersmark.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 159

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10
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Dnr BUN 2012/0365

Yttrande över samrådshandling och detaljplan för förskola
och bostäder Norr om Pilgatan, Göingegården 1:13
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

ha följande synpunkter på förslaget till detaljplan för förskola och
bostäder Norr om Pilgatan, Göingegården. Förvaltningens
övervägande måste beaktas

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Planområdet ligger i den västra delen av Trönninge, 3 km norr om Varbergs
stads-kärna. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att uppföra två förskolor
samt ca.13 bostadshus. Aktuell detaljplan är den första i området, då bristen
på förskoleplatser i kommunen är stor, men kommer att följas av flera. Ett
program för området söder om Pilgatan har påbörjats.

De två förskolorna kommer tillsammans att omfatta tolv avdelningar och
totalt ca
200 barn. Genom detaljplaneområdet planeras ett grönstråk öster om
förskole byggnaderna så att tillgången till grönområdet i norr säkerställs. I
sluttningen upp mot grönområdet planeras ca 13 tomter för bostadshus.
Tillfarten sker via Pilgatan, längs områdets västra sida.

Yttrande
Varutransporter, bilar och andra typer av transporter till och från de berörda
fastigheterna bör angöra på ett sådant sätt att säkerheten för barnen
säkerställs.
Pilgatan är idag starkt trafikerad och bullervall är ett måste. Idag är det 70
km/h och fartbegränsning till 30 km/h är önskvärt förbi förskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 160

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10

10

Dnr BUN 2011/0306

Revidering av Intern kontrollplan 2012-2014
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta förslag till justering av intern kontrollplan 2012-2014 att gälla
från 1 januari 2013
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde därför måste nämnd se till att
• organisation finns för ändamålet
• regler upprättas för vad som skall kontrolleras
Dessa regler fastställs genom en intern kontrollplan. Revidering av den
Interna kontrollplanen avser uppföljning av bisyssla.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 161

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10
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Dnr BUN 2012/0309

Uppsägning av avtal angående Familjecentral i Varberg
mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
närsjukvården i Varberg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

säga upp avtalet avseende Familjecentral på Västra Vallgatan i
Varberg

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden i Varbergs kommun och
Region Halland, närsjukvården i Varbergs kommun tecknade avtal, daterat
2010-12-14, för Familjecentral, Västra Vallgatan i Varbergs kommun.
Avtalet gäller från och med 2011-01-01 och kan sägas upp tre månader
dessförinnan av någondera parten. Uppsägningen skall vara skriftlig.
Socialnämnden i Varbergs kommun sade upp avtalet för omförhandling
2011-12-12.
Syftet med avtalet mellan socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden
och närsjukvården var att verksamheten ska vara en mötesplats för
barnfamiljer, kunna erbjuda tidigt stöd, främja psykisk hälsa samt få en
sammanhållen hälsokedja. Verksamheten riktar sig till alla familjer i
Varbergs kommun och med en välkomnande inställning till mor- och
farföräldrar. De utsatta barnen ska särskilt uppmärksammas. Verksamheten
ska främja samarbete mellan socialtjänst, öppna förskolan och mödra- och
barnhälsovården och därigenom arbeta förebyggande.
Då förutsättningarna för att bedriva Familjecentral på Västra Vallgatan i
Varberg utifrån syftet ej längre uppfylls säger barn- och
utbildningsnämnden härmed upp avtalet och förlägger verksamheten till
Familjens Hus, Träffpunkten vid Håstens torg.

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

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 162

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10
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Dnr BUN 2012/0438

Delegationsbeslut
Interkommunala
ersättningar
och
bidragsbelopp till fristående verksamhet för förskola samt
skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- delegera beslut till förvaltningschef om interkommunala ersättningar
och bidragsbelopp till fristående verksamhet för förskola,
pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, grundsärskola samt
gymnasieskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Ersättningar och bidragsbelopp baseras på verksamhetens totala budget
2013. Modellen överensstämmer med den som gäller enligt lagen om
offentliga bidrag på lika villkor.

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

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 163

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10
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Dnr BUN 2011/0055

Planering av en större flexibel fleravdelnings förskola/skola f3 i Trönninge
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar under förutsättning att
kommunfullmäktige antar nämndens förslag till investeringsbudget 2013
och långtidsplan 2014-2018 att:
-

begära hos kommunstyrelsen att uppdra åt planeringskontoret att
planera uppförandet av en flexibel förskola/skola med 8 avdelningar
och med tillagningskök på anvisad tomt; fastigheten Göingegården
1:13 i Trönninge

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Reservation
Jeanette Qvist (S) anmäler reservation från Socialdemokraternas ledamöter.
(Bilaga A)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Jeanette Qvist (S) yrkar att som inriktning ska de allmänna råden från
Skolverket gällande barngruppernas storlek följas (12 barn 1-3 år, 15 barn
3-6 år på 3 heltider) på denna 8 avdelnings förskola. Detta kan innebära
förre än 140 st. barn.
Johan Högberg (M) yrkar på bifall för förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller Johan Högbergs (M) yrkande.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja- röst yrkar avslag för Jeanette Qvists (S) yrkande.
Nej-röst yrkar bifall för Johan Högbergs (M) yrkande.

Omröstning
Med 7 ja-röster för avslag för Jeanette Qvists (S) yrkande och 6 nej-röster
för bifall av Johan Högbergs (M) yrkande beslutar Barn- och
utbildningsnämnden att bifalla Johan Högbergs (M) yrkande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

1. Micael Åkesson (M)

X

2. Johan Högberg (M)

X

3. Margit Kastberg (M)

X

4. Barbro Gunnarsson (M)

X

5. Reine Antonér (M)

X

6. Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

7. Louise Blixt Modée (C)

X

Nej

8. Jeanette Qvist (S)

X

9. Peter Stoltz (S)

X

10. Ing-Marie Berggren (S)

X

11. Björn Johansson (S)

X

12. Sara Ekblom (S)

X

13. Karl-Erik Bengtsson (S)

X

14

Avstår
från
att
rösta

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden
besluta om att begära hos KS om att uppföra en förskola i Trönninge med
plats för 8 avd./140 platser omställningsbar till skola för ca 200 barn i åk f3. Planeringen av förskolan föreslås starta 2013 och stå klar senast 2015-0101.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yttrande
Förskolan bör uppföras på ett sådant sätt att den är flexibel utifrån
verksamhetens behov att ställa om från förskola till skola för f-3. Genom att
skapa hemvister/ mindre enheter i en större byggnad kan omställning ske i
delar av byggnaden. Byggnaden planeras för 8 avdelningar ca 140 barn i
förskola alternativt ca 200 elever i skola samt med ett tillagningskök.
Varför fleravdelnings förskolor?

Planering för en större fleravdelningsförskola flexibel för skola f-3 ger en
långsiktigt hållbar lösning för att möta det ökande behovet av
förskoleplatser och i ett längre perspektiv platser i skola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10

15

Organisatoriskt skapas större möjligheter till samarbete mellan avdelningar,
samutnyttjande av speciallokaler, stödresurser och egna vikarier. Effektivt
utnyttjande av personal under dagen.
Pedagogiskt ges större möjligheter att skapa utmanande miljöer, både ute
och inne, som utvecklar och stöder barnen i deras lärande. Pedagogernas
uppdrag kan renodlas och utvecklas genom ökat samarbete. Ökad möjlighet
till specialkompetens inom olika områden som t.ex. bild, rörelse, musik eller
utomhus pedagogik.
Flexibiliteten gör att man klarar svängningar i barnantal mellan vår och höst men också
mellan olika årskullar över åren. Detta medför att man helt eller delvis kan ställa om till
skola för f-3 och fritids.

Servicen kan öka genom att möta föräldrars önskemål om öppettider,
sommaröppet, egna vikarier och tillagning av maten på plats.
Ekonomiskt kan det ge vinster för verksamheten genom högre
grundbemanning, vilket minskar vikariekostnader. Lägre planerings- och
byggkostnad per förskoleplats, vilket medger högre kvalitet i lokaler och
utomhusmiljö. Samutnyttjande av lokaler och inventarier sänker kostnader
för verksamheten. Kommunens uppdrag att erbjuda personal ökad
sysselsättning möjliggörs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0326

Rapport enkätresultat våren 2012
INFORMATIONSÄRENDE

Rapport rörande enkätresultat våren 2012 – Kunskap och
lärande
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att ärendet flyttas fram till Barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Som en del av det kontinuerliga arbetet med att förbättra och utveckla
förvaltningens verksamhet genomförs varje år enkäter för att få en bild över
hur väl verksamheten motsvarar de mål som finns. Vårens enkäter
fokuserade på kunskap och lärande och skickades ut till elever i årskurs 2, 3,
5, 6, 8 och 9 i samtliga kommunala grundskolor samt årskurs 2 i den
kommunala gymnasieskolan. Det fanns 3 olika enkäter. En riktad till de
yngre eleverna i årskurs 2 och 3, en enkät med något fler frågor till de äldre
eleverna i årskurs 5, 6, 8 och 9 samt en enkät för gymnasieeleverna i årskurs
2.
Enkäterna gjordes tillgängliga på nätet från den 10 maj 2012. Det skickades
även ut enkäter i pappersform att fyllas i under perioden 10 maj-1 juni 2012.
Svarstiden förlängdes och de sista enkäterna togs emot 5 september 2012.
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:

Spara

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 165

Sammanträdesprotokoll
2012-12-10

17

Dnr BUN 2012/0406

Tillägg i delegeringsförteckning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att göra följande tillägg i
delegeringsförteckningen
- i punkt 7 f) delegera förskolechefs och rektors anmälningsskyldighet
gällande
kränkande
behandling
till
barnoch
utbildningsförvaltningens chef
- i punkt 7 g) delegera huvudmannens utredningsskyldighet gällande
kränkande behandling till barn- och utbildningsförvaltningens
förskolechefer och rektorer
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Enligt 6 kap. 10 § i nya skollagen (2010:800) är förskolechefen eller rektor
skyldig att till huvudmannen anmäla när denne får kännedom om att ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten. Huvudmannen är, enligt samma paragraf, i sin tur
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna
kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Skolinspektionen har i beslut den 12 mars 2012, dnr 41-2011:5134,
konstaterat att det av lagstiftarens krav på att huvudmannen skyndsamt ska
utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna även får anses
följa att rektors anmälningsskyldighet till huvudmannen ska fullgöras utan
onödigt dröjsmål. I det aktuella ärendet hade rektor anmält kränkningen till
huvudmannen efter tre veckor vilket enligt Skolinspektionen innebar att
rektor inte följt bestämmelserna om skyldigheten att anmäla kränkande
behandling.

Yttrande
Enligt Lena von Platen, verksamhetschef på Skolinspektionen i Göteborg,
innebär skyndsamhetskriteriet att anmälan till huvudmannen ska ske så snart
som möjligt, dvs. inom 1 – 2 dagar, efter det att rektor eller förskolechef fått
kännedom om kränkningen. Eftersom huvudmannen, dvs. barn- och
utbildningsnämnden, endast sammanträder en gång/månad bör
anmälningsskyldigheten därför delegeras till förvaltningschefen för att
skyndsamhetskriteriet ska kunna efterföljas. För att huvudmannen ska få
kännedom om de anmälda kränkningarna krävs att förvaltningschefen
återrapporterar till nämnden vid varje sammanträde.
I enlighet med ovanstående anser barn- och utbildningsförvaltningen att
rektors och förskolechefs anmälningsskyldighet avseende kränkande
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behandling bör delegeras från barn- och utbildningsnämnden till barn- och
utbildningsförvaltningens chef.
För att skyndsamhetskriteriet gällande utredning av omständigheterna kring
de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidtagande av åtgärder
ska kunna följas bör utredningsskyldigheten delegeras från barn- och
utbildningsnämnden till barn- och utbildningsförvaltningens förskolechefer
och rektorer.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Komplettering underlag medarbetarenkät
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att ärendet flyttas fram till Barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Redovisning, Hur många når målen i simundervisning år 6?
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att ärendet flyttas fram till Barn- och
utbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2012/0383-2 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2012/0227-10 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0046-61 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0046-62 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors studieledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0046-63 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors studieledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2012/0046-64 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors studieledighet, Joachim Wadström
Protokoll Lokal Styrelse
Förskolans lokal styrelse i Karl Gustav, 2012-11-20
Skolans lokala styrelse i Karl Gustav, 2012-11-20

Protokoll Samverkan
121114
121121
121128
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Dnr

Tillkommande ärende
Budgetprognos 2012
Eva Pehrsson-Karlsson (C) frågar om en preliminär budgetprognos för
2012.
Förvaltningens chefscontroller informerar om att den så kallade maskinella
prognosen i nuläget visar på ett mindre underskott än den tidigare
redovisningen på -17,5 MSKR.
Fristående förskolor
Eva Pehrsson-Karlsson (C) frågar om tilldelning av förskolepeng till
fristående förskolor. Tilldelningen har tidigare enligt fördelningsmodellen
baserats på antal barn och timmar, nu baseras det endast på antal barn.
Skolriksdag 6-7 maj
Micael Åkesson (M) frågar om Barn- och utbildningens arbetsutskott skall
åka till skolriksdagen i Stockholm den 6-7 maj 2013.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ledamöterna i Barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott anmäls till skolriksdagen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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