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Fråga ställdes till Barn- och utbildningsnämnden om Peter Sjöholm (M)
kunde närvara vid sammanträdet och nämnden beslutade att inte ha några
invändningar mot detta enligt kommunallagen kapitel 6 § 19.
BUN § 41

Dnr

Förvaltningschefen informerar
Karriärstjänster
Just nu arbetar förvaltningen tillsammans med de fackliga kring
karriärstjänster, hur tjänsterna skall utformas och inriktning, för att därefter
gå fram med ansökan om statligt bidrag.
Åtgärdspaket Gymnasieskolan
Förvaltningen arbetar vidare med åtgärdspaketet för gymnasieskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2012/0403

Förändrad skolorganisation Skällinge, Göthrik och Rolfstorp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
Alternativ 1

-

-

-

-

Skällinge skola blir en F-3 skola med fritidshem för elever som bor i
Skällinge skolas upptagningsområde
Göthriks skola blir en F-3 skola med fritidshem för elever som bor i
Göthriks skolas upptagningsområde och en 4-6 skola med fritidshem
för elever inom upptagningsområdet för Skällinge, Göthrik och
Rolfstorp skolor
Rolfstorps skola blir en F-3 skola med fritidshem för elever som bor
i Rolfstorps skolas upptagningsområde en 7-9 skola för elever inom
upptagningsområdet för Skällinge, Göthrik och Rolfstorp skolor
förändringen genomförs till läsåret 2014/2015
vårdnadshavare boende i Blixtorp (nyckelkod 0702) ges möjlighet
att välja endera Mariedalsskolan/Almers skola eller Göthrik skola
och med möjlighet till skolskjuts i enlighet med Varbergs kommuns
skolskjutsreglemente.
erbjuda fritidshem för år 4-5 på hemorten

Reservation
Eva Pehrsson-Karlsson (C) reserverar sig mot beslutet med motivering
enligt bifogad skriftlig reservation. (Bilaga A)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Yrkanden
Margit Kastberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, alternativ 1.

Tilläggsyrkanden
Margit Kastberg (M) yrkar att ytterligare en att-sats läggs till där det erbjuds
fritidshem för år 4-5 på hemorten.

Yrkanden
Jeanette Qvist (S) med instämmande av Lars-Åke Erlandsson (V) och
Mattias Ahlström (FP) yrkar bifall till Margit Kastbergs (M) yrkande och
tilläggsyrkande.
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Yrkanden
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar på ett eget förslag:
- att Rolfstorps skola blir en f-5 skola med fritidshem för elever som
bor i Rolfstorps skolas upptagningsområde och en 6-9 skola för
elever inom upptagningsområdet för Skällinge, Göthrik och
Rolfstorp
-

att Skällinge skola blir en f-5 skola med fritidshem för de elever som
bor i Skällinge skolas upptagningsområde

-

att Göthriks skola blir en f-5 skola med fritidshem för de elever som
bor i Göthriks skolas upptagningsområde

-

att vårdnadshavare boende i Blixtorp (nyckelkod 0702) ges
möjlighet att välja endera Mariedalsskolan/Almers skola eller
Göthriks skola med möjlighet till skolskjuts i enlighet med Varbergs
kommuns skolskjutsreglemente

-

att ge förvaltningen i uppdrag att kostnadsberäkna utbyggnad i
Rolfstorps skola och inarbeta det i investeringsbudget

-

att medel för förskolor i Skällinge och Rolfstorp även fortsatt tas upp
i investeringsbudget.

Ändringsyrkanden
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar på en ändring i alternativ1, strecksats 2
-

att Göthriks skola blir en F-3 skola med fritidshem för elever som bor i
Göthriks skolas upptagningsområde och en 4-6 skola med fritidshem för
elever inom Göthrik skolas upptagningsområde.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Margit Kastbergs (M) tilläggsyrkande och
Eva Pehrsson-Karlssons (C) ändringsyrkande och konstaterar att de
sammanfaller.
Ordförande ställer proposition på Margit Kastbergs (M) yrkande och Eva
Pehrsson-Karlssons (C) yrkande och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt Margit Kastbergs (M) yrkande.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja-röst yrkar bifall till Margit Kastbergs (M) yrkande.
Nej-röst yrkar bifall till Eva Pehrsson-Karlssons (C) yrkande.
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Omröstning
Omröstning begärs.
Med 12 ja-röster för bifall till förvaltningens förslag alternativ 1, med
Margit Kastbergs (M) tilläggsyrkande och 1 nej röst för bifall till Eva
Pehrsson-Karlssons (C) yrkande beslutar Barn- och utbildningsnämnden att
bifalla Margit Kastbergs (M) yrkanden.
Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

1. Micael Åkesson (M)

X

2. Barbro Gunnarsson (M)

X

3. Margit Kastberg (M)

X

4. Nevrie B Suleyman (M)

X

5. Reine Antonér (M)

X

Nej

Avstår
från
att
rösta

X

6. Eva Pehrsson-Karlsson (C)
7. Mattias Ahlström (FP)

X

8. Jeanette Qvist (S)

X

9. Peter Stoltz (S)

X

10. Ing-Marie Berggren (S)

X

11. Björn Johansson (S)

X

12. Christer Andersson (S)

X

13. Lars-Åke Erlandsson (V)

X

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet ”Förändrad
skolorganisation Skällinge, Göthrik och Rolfstorp” och förvaltningens
förslag vid sitt nämndsmöte 21 jan 2013. Nämnden ansåg att förvaltningen
skulle undersöka om det finns ytterligare alternativ utöver förvaltningens
föreslagna och om det fanns fler förslag från vårdnadshavare. Därutöver
ville nämnden även få kapacitetsberäkningar på samtliga skolor samt att
förvaltningen skulle ha en fortsatt dialog med vårdnadshavare och
pedagoger.
I detta tjänsteutlåtande återges vad som framkommit under remisstiden
januari till mars 2013. Som bilaga finns tjänsteutlåtandet ”Förändrad
skolorganisation Skällinge, Göthrik och Rolfstorp” som återremitterades 21
januari 2013.
Förvaltningen har utrett och konsekvensbelyst flera alternativ.
Förvaltningen har även beaktat det förslag som lämnats till förvaltningen av
Föräldraföreningarna i Himledalen. Förvaltningen har också gjort en
konsekvensanalys av deras förslag. Denna analys visar att förslaget är
genomförbart men förslaget leder till pedagogiska och ekonomiska
konsekvenser som sammanvägt gör att förvaltningen inte förordar
Föräldraföreningarnas förslag.
Förvaltningen förordar att nämnden beslutar i enlighet med förslag
Alternativ 1 som är samma förslag som förvaltningen presenterade för
nämnden i december 2012. Alternativ 2 är Föräldraföreningarnas förslag
och som således inte förordas av förvaltningen.
Alternativ 1

-

-

-

Justerandes sign

Skällinge skola blir en F-3 skola med fritidshem för elever som bor i
Skällinge skolas upptagningsområde
Göthriks skola blir en F-3 skola med fritidshem för elever som bor i
Göthriks skolas upptagningsområde och en 4-6 skola med fritidshem för
elever inom upptagningsområdet för Skällinge, Göthrik och Rolfstorp
skolor
Rolfstorps skola blir en F-3 skola med fritidshem för elever som bor i
Rolfstorps skolas upptagningsområde en 7-9 skola för elever inom
upptagningsområdet för Skällinge, Göthrik och Rolfstorp skolor
förändringen genomförs till läsåret 2014/2015
vårdnadshavare boende i Blixtorp (nyckelkod 0702) ges möjlighet att välja
endera Mariedalsskolan/Almers skola eller Göthrik skola och med
möjlighet till skolskjuts i enlighet med Varbergs kommuns
skolskjutsreglemente.
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Alternativ 2

-

-

-

Rolfstorps skola blir en F-5 skola med fritidshem för elever som bor i
Rolfstorps skolas upptagningsområde och en 6-9 skola för elever inom
upptagningsområdet för Skällinge, Göthrik och Rolfstorp skolor
att Skällinge skola blir en f-5 med fritidshem för de elever som bor i
Skällinge skolas upptagningsområde
att Göthriks skola blir f-5 skola med fritidshem för de elever som bor i
Göthriks skolas upptagningsområde.
vårdnadshavare boende i Blixtorp (nyckelkod 0702) ges möjlighet att välja
endera Mariedalsskolan/Almers skola eller Göthrik skola och med
möjlighet till skolskjuts i enlighet med Varbergs kommuns
skolskjutsreglemente.

Yttrande
Förvaltningen konstaterat följande avseende Göthrik, Rolfstorp och
Skällinge skolor.
• Att inom de tre skolorna finns lokalkapacitet för att rymma eleverna.
• Att skolornas ändamålsenlighet behöver ses över och specifikt
upprusta Rolfstorps skola.
• Det råder en samstämmighet i att de äldre eleverna skall gå på
Rolfstorps skola.
• Det råder samstämmighet att de yngre eleverna skall gå på den skola
som ligger närmast.
• Behov av förskola måste tillgodoses i området. 2016 är behovet ca
224 platser. Med nuvarande kapacitet saknas ca 30 platser d.v.s.
2 avdelningar.
• Investeringsäskande görs avseende tillbyggnation för förskola 1,5 -2
avdelningar planerad i Skällinge. Efter tillbyggnad av förskola i
Skällinge saknas ca en avdelning i Göthrik alternativt i Rolfstorp. Se
bilaga ”Förskoleplatser i Skällinge, Göthrik och Rolfstorp.”
• Förvaltningen kommer att gå fram med kompletterande investeringar
för Rolfstorpsskola och ev. komplettering för förskola.
Förvaltningen har genomlyst skolornas lokalmässiga kapacitet samt
elevutvecklingen såvitt vi kan se idag. Utifrån de diskussioner och samråd
som varit vill förvaltningen framhålla att kraven för det fortsatta
utvecklingsarbetet är dels skollagens krav på rättsäkerhet, likvärdighet och
behörighet, dels att det skapas en organisation där resurser - personella,
lokaler och material - nyttjas på bästa sätt. Förvaltningen konstaterar att det
från ovanstående premisser inte gått att ta fram ett förslag som tillgodoser
samtliga önskemål.
Det har kommit till förvaltningens kännedom att det rått osäkerhet om
Göthriks skola kan klara det antal elever som förslaget innebär. Såvitt
förvaltningen kan se kommer Göthrik att klara antal elever i enlighet med
förslaget. Därutöver framhåller förvaltningen att elevunderlaget kommer att
minska genom att elever från Blixtorp väljer skolgång i centralorten. För lå
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2012/13 finns sammanlagt 35 elever i F-9 och med bostadadress Blixtorp,
av dessa har totalt 14 elever valt annan skola än Göthrik. För lå 2013/14 har
fem elever i F-klassen gjort ett annat val än Göthriks skola, tre av dessa har
valt Mariedalsskolan. Förvaltningen uppskattar, byggt på nuvarande
statistik, att ca 20 elever i en f-6 organisation kommer att välja annan skola.
Detta innebär att elevprognoserna för Göthriks skola minskar med
motsvarande antal elever.
Förvaltningen ser att det finns möjlighet att erbjuda fritidshem på hemorten för
de äldre elever som bor i Skällinge upptagningsområde och som går på Göthriks
skola samt för de elever som bor inom Rolfstorps skolas upptagningsområde och
som går på Göthriks skola.

Förvaltningen anser att det förslag som bäst stämmer överens med
skollagens krav om rättsäkerhet, likvärdighet och behörighet är det förslag –
ursprungsförslag - som förvaltningen lämnade till nämnden i december:
Rolfstorp f-3 + 7-9 gemensamt, Skällinge f-3, Göthrik f-3 + 4-6 gemensamt.
Detta förslag tillgodoser att de yngre eleverna får gå på sin närmaste skola
och att de äldre eleverna, 7-9, går ihop i Rolfstorp. I dessa delar råder
enighet. Vidare ser förvaltningen i likhet med vårdnadshavare och personal
behoven av viss upprustning i Rolfstorp.
Förvaltningen förordar inte förslaget från Föräldraföreningarna om att
Rolfstorp skall vara en f-9 skola, Göthrik och Skällinge f-5 skolor.
Förvaltningens invändningar mot förslaget är utifrån pedagogiska och
ekonomiska skäl:
Pedagogiska skäl:
• Det skapas inte lika goda organisatoriska förutsättningarna för en
god pedagogisk kvalitet avseende skollagens krav om rättssäkerhet,
likvärdighet och tillgång till specialpedagogisk kompetens. Detta
senare avser de organisatoriska förutsättningarna för god pedagogisk
kvalitet för åren 4-5. För åren f-3 gör förvaltningen inte någon annan
bedömning än att förslaget uppfyller skollagens krav.
• Förvaltningen bedömer att det kommer finnas vissa svårigheter att
fullt ut klara kraven om behörighet. Även om behörighet kan komma
att kunna tillgodoses inom skolområde så innebär det enligt
förvaltningen att lärare måste åka betydligt mer inom sina tjänster än
vad som annars är fallet.
• Förvaltningen gör bedömningen att investeringskostnad för tänkt ny
förskola i Skällinge behöver flyttas till utbyggnad av Rolfstorps
skola. Detta leder till att förutsättningarna för ett utvecklat samarbete
mellan förskola och f-klass/skola försämras.
Ekonomiska skäl:
Föräldraföreningarnas förslag leder enligt förvaltningens bedömning till
ökade investeringskostnader. Deras förslag är m.a.o. inte kostnadsneutralt.
Justerandes sign
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Förvaltningen vill här belysa på vilket sätt förslaget leder till ökade
kostnader.
• För att klara det utökade antalet elever som kommer gå i Rolfstorps
skola krävs en utbyggnad med ca 3-4 klassrum. Detta innebär en
ökad investering och ökad skolkostnad i Rolfstorps skola.
• Med ökat antal elever i Rolfstorp behöver matsalens kapacitet ökas
vilket innebär en ökad investering och skolkostnad.
• Behoven av förskoleplatser i Himledalen kan tillgodoses genom att
tre avdelningar skapas i Göthriks skola i F-3 huset. Detta innebär att
tänkt investering för ny förskola i Skällinge flyttas till utbyggnad av
Rolfstorps skola.
• Ombyggnation av Rolfstorps skola beräknas kunna vara klar tidigast
2016.
Förvaltningen har undersökt vad en utbyggnad av Rolfstorps skola innebär,
d.v.s. för att kapacitetsmässigt klara det antal elever som kommer gå i
Rolfstorps skola med Föräldraföreningarnas förslag. Den beräkning som
gjorts grundar sig på antaganden om en utbyggnation på fyra klassrum,
grupprum, arbetsplatser och uppehållsutrymme etc. motsvarande 600
kvadratmeter. Vilket ger en investeringskostnad på 14,4 miljoner.
Investeringskostnaden för nybyggnation av förskola i Skällinge med två
avdelningar och i Rolfstorp med en avdelning ger en investeringskostnad för
Skällinge med 7 500 000 och för Rolfstorp med 3 750 000, sammanlagt 11
250 000. Att flytta investeringar från förskola i Skällinge och Rolfstorp för
att bygga ut Rolfstorps skola innebär en ökad investeringskostnad med 3
750 000.
Vid arbetsutskottet den 8 april framfördes önskemål om ekonomisk
beräkning av kostnader för en skolutbyggnad i Rolfstorp enligt
Föräldraföreningarnas förslag och med bibehållen investering av förskola i
Skällinge med två avdelningar och Rolfstorp en avdelning. Det innebär
enligt ovanstående beräkning att investeringskostnaden blir 14,4 miljoner kr
för skolutbyggnad samt en investeringskostnad för Skällinge med 7 500 000
och för Rolfstorp med 3 750 000. Totalt innebär det en ökad
investeringskostnad med 14,4 miljoner kr.
Beräknade investeringskostnader för omorganisation av skolorna
Göthrik, Rolfstorp och Skällinge
Förvaltningens förslag alternativ 1:
Rolfstorps skola anpassning
Skällinge skola/förskola utbyggnad
Rolfstorps förskola utbyggnad
Total investering:

ca 3,00 mkr
ca 7,50 mkr
ca 3,75 mkr
ca 14,25 mkr

Göthriksskola anpassas till 1 avdelning förskola. Kostnaden beräknas
understiga 500 tkr (serviceförvaltningens anpassningskonto)
Justerandes sign
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Rolfstorps skola utbyggnad
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Rolfstorps förskola utbyggnad 1 avd
Total investering:
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ca 14,40 mkr
ca 1,00 mkr
ca 3,75 mkr
ca 19,15 mkr

Förslag 2 inkl utbyggnad förskola i Skällinge:
19,15 mkr + utbyggnad 2 avd ca 7,50 mkr = 26,65 mkr
Utrymme i beslutad investeringsbudget 2013 14,15 mkr (Skällinge 11,15 +
3,0 från objektet Furubergs förskola)

Förvaltningen menar sammanfattningsvis att det förslag som presenterades
nämnden i december är det förslag som bäst motsvarar skollagens krav,
önskemål om att yngre elever ska få sin undervisning på sin närmsta skola,
ett F-9 perspektiv med en organisation som bygger på max en övergång
mellan skolor, en organisation där resurser - personal, lokaler och material nyttjas på bästa sätt.
Om nämnden beslutar enligt alternativ 2 vill förvaltningen framhålla att
rektor inom sitt uppdrag har förutsättningar att besluta om sin inre
organisation och då med beaktande av nämndens beslut.
Förvaltningen har utrett och konsekvensbelyst flera alternativ.
Förvaltningen har även beaktat det förslag som lämnats till förvaltningen av
Föräldraföreningarna i Himledalen. Förvaltningen har också gjort en
konsekvensanalys av deras förslag. Denna analys visar att förslaget är
genomförbart men förslaget leder till pedagogiska och ekonomiska
konsekvenser som sammanvägt gör att förvaltningen inte förordar
Föräldraföreningarnas förslag. Förvaltningen förordar att nämnden beslutar i
enlighet med förslag Alternativ 1 som är samma förslag om förvaltningen
presenterade för nämnden i december 2012. Alternativ 2 är
Föräldraföreningarnas förslag och som således inte förordas av
förvaltningen.
Avslutningsvis vill förvaltningen framhålla det varit en process med stor
delaktighet men att det inte gått att nå konsensus. Förvaltningen bedömer att
med lagt förslag kan Himledalens skolor få de strukturella förutsättningar
som behövs för att utveckla än bättre lärmiljöer som stimulerar till mer av
pedagogisk och ämnesdidaktisk utveckling för ökad måluppfyllelse och
förbättrade resultat. Inte minst i detta fortsatta utvecklingsarbete är det
engagemang som vårdnadshavare och bygden visat för sina skolor av
oerhört stort värde.
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Elevprognos förvaltningens förslag, Alternativ 1
Översikt: Elevutveckling Skällinge, Göthrik och Rolfstorp

Förvaltningen uppskattar att ca 30 elever från Göthrik i en F-9 organisation
kommer välja annan skola. Detta innebär att elevprognoserna minskar med
motsvarande antal elever.

Elevprognos Skällinge skola F-3
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Elevprognos Göthrik F-6 med elever från Skällinge och Rolfstorp i åk 4-6

Förvaltningen uppskattar att ca 20 elever i en F-6 organisation från Göthrik
kommer välja annan skola. Detta innebär att elevprognoserna minskar med
motsvarande antal elever.
Elevprognos Rolfstorp F-3 och åk 7-9 med elever från Skällinge och
Göthrik i åk 7-9

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22

14

Elevprognos Föräldraföreningarnas förslag, Alternativ 2.
Elevprognos Skällinge skola F-5

Elevprognos Göthrik skola F-5

Förvaltningen uppskattar att ca 17 elever i en F-5 organisation från Göthrik
kommer välja annan skola. Detta innebär att elevprognoserna minskar med
motsvarande antal elever.

Elevprognos Rolfstorps skola F-9, med elever från Göthrik och Skällinge 69
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Rektorer Skällinge, Göthrik och Rolfstorp

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 43

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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Dnr BUN 2012/0362

Yttrande över samrådshandling
Ankarskolan och Ankarvallen

och

detaljplan

för

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några synpunkter på förslaget över samrådshandling och
detaljplan för Ankarskolan och Ankarvallen. Förvaltningens
övervägande måste beaktas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på ovanstående
samrådshandling till detaljplan.
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Ankarskolans lokaler samt en
ny förskola. 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.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att förbättringsförslag
som kommit upp på planeringsmöten och mynnat ut i ovanstående plan,
tillgodoser förvaltningens krav på lokaler, utemiljö och trafikflöden.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser även positivt på att det är en
skyndsam behandling av ärendet.

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

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret, Maria Hagelberg

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 44

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22

17

Dnr BUN 2012/0404

Yttrande
över
detaljplan
Träslövsläge 6:5 m fl

för

Sönnermarksvägen,

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några synpunkter på förslaget till detaljplan för
Sönnermarksvägen Träslövsläge 6:5, Varbergs kommun.
Förvaltningens övervägande måste beaktas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter på ovanstående
samrådshandling till detaljplan.
Planen syftar till en förtätning med bostäder inom befintlig bebyggelse i
Träslövsläge. De befintliga villorna med tillhörande uthus avses rivas och
ersättas med fyra friliggande enbostadshus för eget ägande och tio
lägenheter i fristående hus, radhus eller parhus för seniorboende i form av
bostadsrätter. In och utfart föreslås ske från Sönnermarksvägen.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan medföra förändringar som
påverkar Barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Prognosen för
upptagningsområdet visar på ett ökande behov av platser i förskola och i
grundskola. Det är viktigt att utforma trafiklösningar med säkra gång- och
cykelbanor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret, Anna-Karin Jeppson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 45

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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Dnr BUN 2012/0351

Yttrande över Samrådsplan för kvarteret Mandeln
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några synpunkter på förslaget till detaljplan för kv. Mandeln,
Varbergs kommun. Förvaltningens övervägande måste beaktas

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuds att lämna synpunkter
på ovanstående samrådshandling till detaljplan.
Planen syftar till en förtätning och något högre bebyggelse i ett halvcentralt
läge i Varbergs centralort. Kvarteret Mandeln ligger strax söder om
Furubergsskolan, ungefär 2,5km öster om stadens centrum.

Yttrande
I förra yttrandet, är bifogat detta yttrande, av planen framfördes följande:
”Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan medföra förändringar som
påverkar barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Prognosen för
upptagningsområdet visar på ett ökande behov av platser i förskola och i
grundskola”.
Förvaltningen vill även betona att det är viktigt att området planeras ur ett
barnperspektiv med säkra trafiklösningar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret, Anna-Karin Jeppson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 46

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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Dnr BUN 2013/0108

Lokalanpassning av del av Furubergsskolans lokaler till
förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
-

-

föreslå servicenämnden besluta; uppdra åt serviceförvaltningen att
anpassa del av Furubergsskolans lokaler, s.k. D-huset på
Mandelgatan till förskola, samt reservera 500 tkr från
serviceförvaltningens investeringskonto 32220 ”Anpassning av
fastighet” avseende anpassning till förskola av ovan nämnda lokaler
uppdra åt serviceförvaltningen att anpassa utemiljön och att anvisa
ca 500 tkr ur barn- och utbildningsförvaltningens investeringsbudget
för yttre miljö till åtgärderna

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har hittills för 2013 begärt att få utnyttja
medel ur Serviceförvaltningens investeringskonto 32220: Håstensskolan
350 tkr. Utifrån detta beslut så har 850 tkr nyttjats.
Genom den beslutade omorganisationen av skolorna i centrum och där
Furubergsskolan ht 2013 blir en skola för F-5, frigörs en byggnad av skolans
lokaler på Mandelgatan. Denna har uppförts och använts till förskola före
det att skolan omorganiserades till en F-9 skola. Lokalerna har
begränsningar som varit styrande för skolverksamhetens gruppstorlekar.
Köket har haft problem med att leverera varmt vatten till det stora antalet
barn och portioner som krävts. Serviceförvaltningen har aviserat krav på
investering i ny varmvattenberedare. Genom föreslagen förändring av
verksamhet i lokalerna är investeringen inte nödvändig.
Lokalerna kan återställas till väl fungerande lokaler för förskoleverksamhet
igen.
Mindre anpassningar behövs (beräknad kostnad kompletteras ärendet till
AU) som t.ex. iordningställande av skötrum, byte av dörrar och
uppfräschning inomhus. Utomhus behövs en upprustning och en anpassning
för åldersgruppen med bl.a. stängsel, ramp, vindskydd, förråd och byte av
lekutrustning.
Bedömningen är att förskolan ska kunna tas i bruk efter sommarstängningen
2013.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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Flytt av verksamhet

Ugglans förskola har idag sina lokaler i fastigheten Freden. Verksamheten
har under flera år haft påpekanden om brister i arbetsmiljön gällande kök,
skötrum och brist på personal- och arbetsrum. Miljö- och hälsa har
påpekanden om brister i kök och ventilation. För att undvika en situation om
ett föreläggande föreslår förvaltningen att verksamheten flyttar till lokalerna
på Mandelgatan. Tidigare förslag om anpassning och utbyggnad av
fastigheten Freden har utretts men bedömts som ett alternativ som varken är
byggnadstekniskt eller ekonomiskt försvarbart. Försök att hitta lämpliga
ersättningslokaler i Påskbergsskolans upptagningsområde har inte gett något
resultat. Ugglans förskola drivs som en I Ur och Skur förskola vilket stärker
behovet av tillgång till naturområden. Närheten till Furubergsskogen ger för
verksamheten en ändamålsenlig placering.
Förslaget skulle innebära att verksamheten kan utökas från ca 34 platser till
totalt ca 50 st, beroende på åldrar och möjliga gruppindelningar i lokalerna.

Yttrande
Trots att Ugglans förskola flyttar till ett annat upptagningsområde bedömer
förvaltningen tillsammans med ansvarig rektor att förslaget är positivt för
verksamheten och framförallt ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Eftersom platserna flyttar till en annan skolas upptagningsområde uppstår en
platsbrist i Påskbergsskolans närområde vilket förstärks ytterligare då
Bokens förskola upphör 2014. Bedömningen är att behovet av att uppföra en
ny förskola i det området fortfarande är aktuellt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 47

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2013/0153

Sammanställning av tillsyn av fristående förskola 2012
Informations ärende
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisning av
genomförd tillsyn av frisående förskola 2012.
Information lämnas till barn- och utbildningsnämnden om genomförd tillsyn
i fristående förskola genom bifogad sammanställning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Varbergs kommun är skyldig enligt Skollagen, 26 kap. 4§, att utöva tillsyn
över de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen. Fortlöpande
tillsyn av verksamheten sker av tillsynsansvarig förskolechef Gunilla
Lindahl. I Varbergs kommun fanns år 2012 fjorton fristående förskolor.
Tillsammans har de fristående förskolorna 35 avdelningar med 599
förskolebarn 1-5 år gamla. Cirka 20 % av det totala antalet förskoleplatser i
Varberg är i fristående förskolor.

Yttrande
Varbergs kommun är skyldig enligt Skollagen, 26 kap. 4§, att utöva tillsyn
över de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen. I bifogade
dokument redovisas sammanställningen av genomförd tillsyn under 2012.
Alla tillsynsbesök på de fristående förskolorna har präglats av öppen och
utvecklande dialog. Intrycket är att besöken är välkomna och att frågorna
ger anledning till reflektion. Arbetet på förskolorna följer förskolans
läroplan. Arbetet med att förankra det nya i skolagen och läroplanen för
förskolan har haft fortsatt stor betydelse under detta år. Förskolornas
kvalitetsarbete inriktas på att höja den pedagogiska kvaliteten, att alla
arbetar på förbättringar utifrån sina förutsättningar med olika metoder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Förskolechef

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 48

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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Dnr BUN 2013/0154

Revidering av inskrivnings- och utskrivningsrutiner till
grundsärskolan och gymnasiesärskolan i Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta reviderat förslag till arkivering av originalhandlingar gällande
inskrivnings- och utskrivningsrutiner i grundsärskolan och
gymnasiesärskolan

-

reviderat förslag gäller från och med 2013-05-01

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Rektorer grundsär- och gymnasiesärskolan

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 49

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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Dnr BUN 2013/0177

Byte av namn på skola, Kungsäterskolan till Kung Karl skola
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

återremittera ärendet till nämnd 2013-05-20. Barn- och
utbildningsnämnden begär in en ansökan om namnändring från Karl
Gustav och Kungsäter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Kommunen hanterar namngivningsfrågor när det gäller att sätta namn på
gator, vägar, byggnader mm. I Varberg har kommunfullmäktige bemyndigat
kommunstyrelsen att besluta i kommunala namnärenden. Dessa ärenden ska
beredas av stadsbyggnadskontoret.

Yttrande
För att skapa helhet i bygden efter omorganisering av skolverksamheten
samt nedläggning av Karl Gustav skola har föräldrarna till barn i området
uttryckt en önskan om att byta namn på Kungsäter skola. Förvaltningen
ställer sig bakom föräldrarnas önskan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Rektor

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-18 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-20 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-21 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-22 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2013/0034-17, beslut om mottagande av sökande
till Nationellt program, Birgitta Neuman
Delegeringsbeslut BUN 2013/0034-19, beslut om mottagande av sökande
till Nationellt program, Birgitta Neuman
12 Delegeringsbeslut BUN 2013/0014, avslagsbeslut gällande placering vid
skolenhet

Dom
Varbergs Tingsrätt BUN 2011/0204-9

Anmälan om kränkande behandling till förvaltningschef
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2013/0084-3
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2013/0084-4
Anmälan om kränkande behandling Rolfstorp skola BUN 2013/0084-5
Anmälan om kränkande behandling Håstensgården förskolan BUN
2013/0084-6
Anmälan om kränkande behandling Väröbackaskolan BUN 2013/0084-7

Protokoll Samverkan
130320
130327
130403
130410
130417

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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Protokoll Lokal Styrelse
Deromeskolans lokala skolstyrelse 2012-11-15, 2013-02-07

Hamn- och gatunämnden
HGN § 20 Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i
Varbergs kommuns utemiljö BUN 2013/0016-5

Svenska Kommunalarbetareförbundet
Personalrepresentant i Barn- och utbildningsnämnden, ordinarie Ulrika
Nittfors, ersättare Lena Johansson
Representant till Barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp,
ordinarie Anette Andersson och Ulrika Nittfors, ersättare Lena Johansson
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Tillkommande ärende
Val av ersättare vid Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- utse Reine Antonér till ersättare i arbetsutskottet.
Detta med anledning av att Johan Högberg (M) har avsagt sig sitt uppdrag
som ersättare i arbetsutskottet.
Gymnasieskolor lägger ner
Peter Stoltz (S) ställer frågan var elevernas omdöme och betyg arkiveras om
en friskola lägger ner eller går i konkurs.
Förvaltningschefen återkommer med svar i frågan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 52

Sammanträdesprotokoll
2013-04-22
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Dnr

Information:
Ekonomisk månadsuppföljning
Förvaltningschefen och förvaltningens chefscontroller informerar om den
ekonomiska månadsrapporten, vilken inte skall godkännas i nämnden.
Delårsrapporten presenteras för nämnden den 20 maj.

Kösituationen, Nulägesrapport
Förvaltningens kösamordnare kommer till nämnden i juni att presentera det
platsbehov som finns.
Förvaltningens chef för förskoleverksamheten ger en nulägesrapport och
antal barn som sökt plats under våren är 57 st. 9 av dessa barn har tillfälliga
placeringar och 21 barn har valt att vänta.

Skolorganisation, rapport
Förvaltningschefen föreslår för nämnden att rektorer skall komma till barnoch utbildningsnämndens sammanträde i maj och berätta var de befinner sig
i skolorganisationen.

Lokaler, inventarier
Siw Österberg informerar om det pågående arbetet och logistiken för att få
allt att fungera. Kontakter tas med exempelvis fastighetsjour,
serviceförvaltning, Warbeco och beställning av möbler för att ligga i fas
inför hösten.

Vikariepool
Jeanette Qvists (S) fråga från föregående sammanträde 2013-03-25 om hur
arbetet går med att öka antalet fastanställda för att minska antalet
timvikarier.
Förvaltningens rektor för bemanningsenheten informerar om att det skett en
ökning mellan år 2012 och 2013 under två månader på cirka 2000 timmar
som utförs av timvikarier. Ett projekt pågår just nu där tre förskolechefer
använder sig av en internpool bestående av 5 personer som servar
verksamheterna inom detta område.
Förvaltningens rektor för bemanningsenheten och chefscontrollern får i
uppdrag att göra en återkoppling till nämnd i oktober för att redovisa hur
arbetet går vidare med att minska antalet timmar utförda av timvikarier.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prot. utdrag:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

