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Dnr BUN 2018/0306

Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige
1. ingå Samverkansavtal gymnasieutbildning i Halland enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inom Region Halland (exklusive Kungsbacka kommun) finns ett avtal som
reglerar samverkan om gymnasieutbildning. Samverkansavtalet för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska regelbundet ses över och
reviderat förslag har upprättats. Beredningsgrupp bestående av
verksamhetschefer och gymnasiechefer har tillsammans med
förvaltningschefer arbetat fram ett nytt avtal, vilket framlagts för, och
godkänts av, politisk styrgrupp för gymnasiesamverkan.
Föreliggande avtal gäller från och med 1 juli 2018 och tillsvidare.
Uppsägning av avtalet sker skriftligt till Region Halland senast 1 oktober
läsåret innan uppsägning träder i kraft.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 36
Beslutsförslag 2018-03-22
Samverkansavtal Gymnasieutbildning i Halland
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0294

Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport
februari 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning månadsrapport februari 2018.
2. att kartläggning av sjukfrånvaron ska återkopplas till nämnden när
den är gjord.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jeanette Qvist (S) yrkar på följande tillägg som beslutspunkt 2: ”att
kartläggning av sjukfrånvaron ska återkopplas till nämnden när den är
gjord.”

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Jeanette
Qvists (S) tilläggsyrkande och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden avger efter februari 2018 en månadsrapport
med uppföljning avseende avvikelser mot planerad verksamhet, ekonomi
och personal.
Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar per sista februari 2018 ett
överskott motsvarande nämndens ofördelade medel efter planerat
nyttjande av resultatreserv om 4 200 tkr respektive 1 903 tkr för 2018. Det
planerade underskottet är hänförbart till kostnader för evakueringslokaler,
avetableringskostnader samt flyttkostnader (BUN 2017/0649) samt Psynkprojektet.
Beroende på beslut kring nyttjande av ofördelade medel kan prognos
komma att förändras i kommande bokslutsrapporter.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 37
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Beslutsförslag 2018-03-22
Barn- och utbildningsnämndens månadsrapport februari 2018

Övervägande
Övervägande i enlighet med beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0027

Internkontroll 2018 - Registerkontroll anställda i
externa företag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av registerkontroll anställda i externa företag
enligt internkontrollplan 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 ska
förvaltningen kontrollera hur följsamheten är gällande rutiner om
registerkontroll i företag som genom avtal sköter stödfunktioner till barnoch utbildningsförvaltningens verksamhet.
Hallandstrafiken är upphandlat bolag som i sin tur har avtal med företag
som för Hallandstrafiken kör skolskjutstrafik på uppdrag av barn- och
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har inte i nuvarande
avtal med Hallandstrafiken skrivit in rätten till egen insyn utan kontrollen
genomförs av Hallandstrafiken.
Hallandstrafiken har till barn- och utbildningsförvaltningen redovisat hur
de försäkrar sig om att registerkontroll sker på det sätt som står i avtalet i
enlighet med gällande lagstiftning. Enligt detta kräver Hallandstrafiken
från upphandlade trafikföretag att utföra registerkontrollen och enligt rutin
ska trafikföretagen kontinuerligt fyller på en lista med de förare som kör
trafiken samt intygar vid vilket datum registerkontrollen är gjord. Listan
ska uppdateras kontinuerligt och Hallandstrafiken gör dessutom alltid en
extra påminnelse inför starten av höst- och vårterminerna.
I samband med denna uppföljning enligt internkontrollplan 2018,
granskning utförd januari 2018, har Hallandstrafiken bekräftat att
registerkontrollen görs kontinuerligt och att trafikföretagen rapporterar in
nya chaufförer innan de tillträder verksamheten. Ansvarig tjänsteman på
Hallandstrafiken har bekräftat att uppdaterade listor inrapporterades inför
skolstart och att företag som utför skolskjuts även har inkommit med
uppdaterade listor vid annat tillfälle efter att de fått två nyanställda.
Hallandstrafiken gör bedömningen att rutinerna efterföljs.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 39

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Beslutsförslag 2018-03-12

Övervägande
Vid den internkontroll som utfördes kunde barn- och
utbildningsförvaltningen enbart identifiera skolskjutsarna som var
berörda. Övriga externa leverantörer av tjänster såsom olika hantverkare
anlitas via avtal med serviceförvaltningen och deras registerrutiner.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Hallandstrafiken AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Pilgläntans förskola
2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Pilgläntans
förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynsrapporten har kompletterats efter
beslut BUN/0035 § 10.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt
skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn
anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje fristående
förskola
får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker genom
fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök.
Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle
under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade
tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling –
Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Pilgläntans förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 40
Beslutsförslag 2018-03-15
Tillsyn på Pilgläntans förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Pilgläntans förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Gisela Wikner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Fröets förskola 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Fröets
förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynsrapporten har kompletterats efter
beslut BUN/0035 § 11.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och pedagogisk
omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje fristående
förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker
genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade tillsynsbesöket
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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har varit uppföljning, utvärdering och utveckling
kvalitetsarbete samt barns inflytande.
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– Systematiskt

Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Fröets förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 41
Beslutsförslag 2018-03-15
Tillsyn på Fröets förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Fröets förskola
Agneta Svenberg
Gisela Wikner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Kullerbyttans förskola
2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Kullerbyttans
förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynsrapporten har kompletterats efter
beslut BUN/0035 § 17.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt
skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn
anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och pedagogisk

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje fristående
förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker
genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade tillsynsbesöket
har varit uppföljning, utvärdering och utveckling – Systematiskt
kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Kullerbyttans förskola och det har vid tillsynen
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom
de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 42
Beslutsförslag 2018-03-15
Tillsyn på Kullerbyttans förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kullerbyttans förskola
Agneta Svenberg
Gisela Wikner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Kompassens förskola
2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Kompassens
förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynsrapporten har kompletterats efter
beslut BUN/0035 § 18.
Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och pedagogisk
omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje fristående
förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker
genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-04-09
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senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade tillsynsbesöket
har varit uppföljning, utvärdering och utveckling – Systematiskt
kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Kompassens förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 43
Beslutsförslag 2018-03-15
Tillsyn på Kompassens förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kompassens förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Gisela Wikner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 36
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Varbergs
Montessoriförskola 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Varbergs
Montessoriförskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg. Tillsynsrapporten har kompletterats efter
BUN/0035 § 14.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle
under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade
tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling –
Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Varbergs Montessoriförskola och det har vid
tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas
krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 44
Beslutsförslag 2018-03-15
Tillsyn på Varbergs Montessoriförskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Varbergs
Montessoriförskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Gisela Wikner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Bikupans förskola
2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Bikupans
förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle
under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade
tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling –
Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Bikupans förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 45
Beslutsförslag 2018-03-15
Tillsyn på Bikupans förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Bikupans förskola
Agneta Svenberg
Gisela Wikner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Breareds förskola
2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Breareds
förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
Justerandes signatur
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fördjupade tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling
– Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Breareds förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 46
Beslutsförslag 2018-03-15
Tillsyn på Breareds förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Breareds förskola
Agneta Svenberg
Gisela Wikner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 39

Sammanträdesprotokoll
2018-04-09

21

Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Montessoriskolan Lära för
Livet - förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive
Montessoriskolan Lära för Livet – förskola.

bedömning

för

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
Justerandes signatur
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något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling
– Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Montessoriskolan Lära för Livet - förskola och det
har vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller
författningarnas krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 47
Beslutsförslag 2018-03-15
Tillsyn på Montessoriskolan Lära för Livet - förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Montessoriskolan Lära för Livet - förskola
Agneta Svenberg
Gisela Wikner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 40
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Dnr BUN 2018/0288

Reviderad Krisplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta reviderad Krisplan för barn- och utbildningsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Krisplan för barn- och utbildningsförvaltningen har reviderats. Revidering
har gjorts med anledning av förändrad organisation i ledningsstruktur samt
därmed ändrad krisledningsgrupp. Förvaltningsövergripande stab har även
tillförts. Därutöver har vissa mindre redigeringar gjort i kapitel om
krishantering.
Checklistor som stöd i krissituationer tas inte med i Krisplanen för att
underlätta vid kommande revideringar av checklistorna. Däremot finns
checklistorna tillgängliga för verksamheten i VINDEN kommunens
intranät.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 48
Beslutsförslag 2018-03-15
Krisplan Barn- och utbildningsförvaltningen

Övervägande
Förvaltningen stödjer de revideringar som är gjorda i Krisplan för barn0ch utbildningsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunikation barn- och utbildning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0219

Dokumenthanteringsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta ny dokumenthanteringsplan för barn- och
utbildningsnämnden som ersätter tidigare dokumenthanteringsplan
BUN 2014/0060,
2. godkänna en retroaktiv gallring av äldre handlingar samt att
3. delegera till arkivansvarig på kansliet att besluta om revideringar i
planen där det anses nödvändigt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver
myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Syftet med
dokumenthanteringsplanen är att åstadkomma en effektiv styrning av
dokumenthanteringen samt leva upp till de lagkrav som åligger
myndigheten i frågor rörande redovisning av allmänna handlingar och
arkiv.
En dokumenthanteringsplan ska innehålla information om myndighetens
alla handlingar. Till exempel beskrivs hur och var handlingar förvaras, om
de registreras och om de ska bevaras eller gallras.
Denna revidering av dokumenthanteringsplanen innebär framförallt att
planen lagts in i den kommunövergripande mallen för att underlätta inför
den kommande övergången till en processbaserad
dokumenthanteringsplan. Planen har även fått en förenklad struktur och
överflödig information har tagits bort. Vidare har vissa innehållsmässiga
förändringar när det gäller hanteringsanvisningar genomförts och
nytillkomna handlingstyper har lagts till.
Nämnden har i sitt förra beslut angående dokumenthanteringsplan den 17
februari 2014 beslutat om punkt 2 och 3 och denna hantering föreslås gälla
även i fortsättningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 49
Beslutsförslag 2018-02-28
Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden
Justerandes signatur
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Övervägande
Dokumenthanteringsplaner behöver revideras regelbundet för att innehålla
korrekt information och för att kunna vara ett stöd för verksamheten. Barnoch utbildningsnämndens befintliga dokumenthanteringsplan är från
oktober 2016 och är därmed i behov av en revidering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag

Samtliga medarbetare på barn-och utbildningsförvaltningen
Kompetensteam skola och utbildning, Varberg direkt

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2017/0235

Revidering av delegeringsförteckning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta reviderad delegeringsförteckning för barn- och
utbildningsnämnden enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen har gjort en översyn av delegeringsförteckning och upprättat
förslag till reviderad delegeringsförteckning för nämnden med nödvändiga
förändringar.
Följande ändringar föreslås:
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal i samband med tecknande av
avtal om inköp eller försäljning av varor/ tjänster (ny 13.6) föreslås
delegeras till delegat som fattat ursprungsbeslutet.
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal som inte sker i samband med
annat avtal (ny 13.7) föreslås delegeras till förvaltningschef.
Båda dessa punkter följer kommunstyrelsens hantering angående
delegation i samband med personuppgiftsbiträdesavtal.
Delegation på att fatta beslut om uppskjuten skolplikt föreslås ändras från
rektor till grundskolecheferna. Detta med bakgrund av att rektorerna inte
har haft någon kontakt med de ifrågavarande barnen och inte heller har fått
någon kännedom om dessa på något annat sätt.
Byte av studieväg (5.19): delegation ändras från gymnasiechef till rektor.
Ny jurist, som arbetar med barn- och utbildningsnämndens ärenden, är
formellt anställd hos kommunkansliet under kommunstyrelsen och har
titeln kommunjurist; de delegeringspunkter som ligger på jurist ändras
således från förvaltningsjurist (FJ) till kommunjurist (KJ).
I övrigt gjordes en översyn av hänvisningar till lagtexter enligt ny
lagstiftning; ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft 1 januari 2018.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 50
Beslutsförslag 2018-03-12
Reviderad delegeringsförteckning
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Protokollsutdrag
BUF-kansli
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2018/0179

Yttrande remiss Detaljplan för Träslöv 30:1 m.fl.
Arboretum, etapp 2
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen för Träslöv 30:1 m.fl. Arboretum, etapp 2 och
att förvaltningens övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet är beläget i utkanten av Varbergs stad cirka 2,3 km öster om
Varbergs centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av
130 blandade bostäder samt ett vård- och omsorgsboende med 60
vårdplatser inom planområdet. Området omfattar cirka 7 hektar.
Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 51
Beslutsförslag 2018-03-19
Plankarta, Detaljplan för Träslöv 30:1 m.fl. Varbergs kommun.
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplane
rochomradesbestammelser/aktuellaprogramochplaner

Övervägande
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka
barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det
är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det
ligger i fas med utbyggnad av bostäder.
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en behovsanalys
avseende behov av grundskoleplatser i centrum och kommer under 2018 att
arbeta fram en behovsanalys över behovet av förskoleplatser i
centrumområdet.

Ekonomi och verksamhet
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att verksamheten kommer påverkas
med ytterligare platsbehov i förskola och skola. Det i sin tur kan komma att
Justerandes signatur
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påverka behovet av verksamhetslokaler och därmed såväl
investeringsbehov som ökade lokalkostnader.
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Protokollsutdrag
Eva Örneblad, planarkitekt SUK
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Dnr BUN 2018/0333

Förändrade rutiner och förbättringsposter för
bättre nyttjande av skolskjutsar i Varbergs
kommun; ändring av nyckelkod 220 000,
Grimmared
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. ändra så Grimmared nyckelkod 220 000 tillhör Derome skolas
upptagningsområde från och med 2018-04-09.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag dock med
ändringen att nyckelkodsändringen ska gälla från och med dagens datum,
2018-04-09.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Jeanette Qvists (S) förslag och finner det
antaget.

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Kommunen är i vissa fall skyldig att erbjuda eleverna kostnadsfri skolskjuts.
Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med
beaktande av bland annat trafikförhållandena.
För att bättre nyttja den skolskjutstrafik vi beställt till Hallandstrafiken har i
samtal mellan Varbergs kommun och Hallandstrafiken lyfts förbättringsposter
som bör justeras.
Tanken är att få till en trafiksäker skolskjutstrafik utifrån ett
säkerhetsperspektiv, hållbar resursanvändning och ekonomisk hushållning
enligt riktlinjer och styrdokument skolverket i Varbergs kommun genom
Hallandstrafiken för ett samhälle byggt på en ekologisk grundsyn och en
livsmiljö.
Förbättringsposter
Alla förslagen till förändringar innebär betydligt minskad kilometerproduktion
för skolskjutsarna och skulle på sikt kunna resultera i besparing av fordon.
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Eleverna får en säkrare gång- och cykelväg till sin skola med ökad rörlighet ”vardagsmotion” som följd.
Sammantaget innebär förslagen en säkrare och hälsosammare skolgång för
elever, hållbar resursanvändning och minskade kostnader för
skolskjutstrafiken.

Deromeskolan och Kung Karl skola
Alla vårdnadshavare boende i Grimmared nyckelkod 220 000 har i val av
skola valt Deromeskolan. Det rör sig om elva elever. Om en elev framöver
väljer Kung Karl skola erbjuds denne skolskjuts till Kung Karl skola då
elever boendes i Grimmared tillhör Kung Karl skolas upptagningsområde
och har rätt till skolskjuts.
Förslag till ändrad rutin:
Grimmared nyckelkod 220 000 tillhör Derome skolas upptagningsområde.
Konsekvens av ändrad rutin:
Alla elever som idag bor i Grimmared väljer Deromeskolan. Förslaget
innebär en anpassning till den verklighet som vårdnadshavare önskar samt
vi undviker scenariot där en elev ”väljer” Kung Karl skola vilket skulle
kunna resultera i upp till tre extra turer om dagen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 53
Beslutsförslag 2018-03-19

Övervägande
Förvaltningen ser att nuvarande regler/förbättringsposter behöver hanteras
för att få till en hållbar resursanvändning och ekonomisk hushållning enligt
riktlinjer och styrdokument skolverket, Varbergs kommun och
Hallandstrafiken för ett samhälle byggt på en ekologisk grundsyn och en
livsmiljö.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
Anita Kryh, SUK
Katrin Sahlqvist, SUK
Hallandstrafiken
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
•

Information om arbete inför ny nämnd
Förvaltningschef informerar om förvaltningens arbete med
förberedelser (bl.a. lokaler, ekonomi, personal och strukturer) inför
ny arbetsbetsmarknads- och utbildningsnämnd. Rapport ska lämnas
till kommunstyrelsen den 30 april.

•

Lovskola
Grundskolechef informerar om införande och upplägg för lovskola
årskurs 8 och 9.

•

Trygg i Varberg
Verksamhetschef EMI och biträdande rektor PS informerar om
arbete med Trygg i Varberg. Bland annat tas upp: trygghet och
säkerhet, psykisk ohälsa hos unga, handlingsplan 2018-2021 och
ANDT, mål och önskat läge.

•

Lokaler
o Investeringar/investeringsprocess/behovsanalyser
Förvaltningschef informerar om planering investeringar,
investeringsprocess och behovsanalyser. Förvaltningschef flaggar
även för att översyn och analys för Bua pågår. Förvaltningen
återkommer.
o

Mariedalsskolan/Almers skola/Bockstensskola

Grundskolechef informerar om förberedelserna/planering i
samband med flytt av elever från Mariedalsskolan till Almers skola
och Bockstensskolan.

Justerandes signatur

•

Rumsfunktionsprogram (RFP) förskola
Förvaltningschef informerar om Rumsfunktionsprogram förskola;
frågan kommer att tas upp som beslutsärende på kommande
sammanträde.

•

Begränsningar/filter
Utvecklingschef
och
avdelningschef
IT/serviceförvaltningen
informerar om samarbete mellan förvaltningarna och gemensamt
införande av filter/loggning inom Varbergs kommun.

•

Kompetensförsörjning
Administrativ chef informerar om planering kompetensförsörjning,
bl.a. om rekryteringsbehov grundskollärare, attraktiv arbetsgivare,
biträdande rektorer/förskolechefer, tjänsteplanering m.m.
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•

Matematiksatsning
Utvecklingschef informerar om samarbete i matematiksatsningen
som kommer att pågå i tre år.

•

Hongkong-resa
Pressrelease om Hongkong-resa skickas ut den 10 april.

•

Rekrytering av ny barn- och elevhälsachef kommer att påbörjas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2018/0268

Patientsäkerhetsberättelse 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna barn- och utbildningsförvaltningens skolhälsovårdens
patientsäkerhetsberättelse för 2017–2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt förvaltningens internkontrollplan 2018 ska uppföljning ske årligen
gällande patientsäkerheten för skolhälsovården.
Patientssäkerhetsberättelsen är en del i att uppfylla det övergripande målet
för patientsäkerhetsarbetet, att säkerställa bemanningen av skolsköterska
och skolläkare och skolpsykologer utifrån elevantal, behov av stöd och
sociala faktorer med mål om att erbjuda alla elever inom den kommunala
skolan likvärdig elevhälsa med medicinsk inriktning (SFS 2010:659,3 kap. 1
§ och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§).
Verksamhetschefen för elevhälsans medicinska insats (EMI) har
sammanfattat patientsäkerhetsarbetet och resultat från
avvikelsehanteringen för redovisning till barn- och utbildningsnämnden i
patientsäkerhetsberättelse 2016/2017. Uppföljning av avvikelser har gjorts
fortlöpande och vissa delar har åtgärdats. Slutrapportering av avvikelser
görs till barn- och utbildningsnämnden i oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-03-26 § 38
Beslutsförslag 2018-03-12
Bilaga Patientsäkerhetsberättelse 2017-2018

Övervägande
Förvaltningen följer härmed upp arbetet med patientsäkerhetsarbetet enligt
internkontrollplan 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Martina Wetterstrand
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
BUN 2018/0058-13

Anmälan om kränkande behandling av elever på Vidhögeskolan, S B

BUN 2018/0191-14

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, A L

BUN 2018/0191-13

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, M L

BUN 2018/0182-10

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Furubergsskolan,
AW
Anmälan om kränkande behandling av elev på Mariedalsskolan, T A T

BUN 2018/0065-3
BUN 2018/0339-1
BUN 2018/0043-29

Anmälan om kränkande behandling av elev på Peder Skrivares
gymnasieskola, F S
Anmälan om kränkande behandling av elever på Bläshammar skola, L B

BUN 2018/0029-15

Anmälan om kränkande behandling av elever på Ankarskolan, L G

BUN 2018/0100-9

Anmälan om kränkande behandling av elever på Sibbarps skola, S S

BUN 2018/0100-8

Anmälan om kränkande behandling av elever på Sibbarps skola, L A

BUN 2018/0100-7
BUN 2018/0043-28

Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elever på
Sibbarps skola, A S
Anmälan om kränkande behandling av elever på Bläshammar skola, L A

BUN 2018/0043-27

Anmälan av kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, E Å

BUN 2018/0022-28

Anmälan av kränkande behandling av elev på Hagaskolan, H W

BUN 2018/0191-12
BUN 2018/0042-14

Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, L S
Anmälan av kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, S K

BUN 2018/0042-13

Anmälan av kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, O G

BUN 2018/0058-12

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan, E A

BUN 2018/0100-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola, E A
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BUN 2018/0100-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola, A U A

BUN 2018/0022-27

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, E G

BUN 2018/0234-4

Anmälan om kränkande behandling av elev på Buaskolan, A F

BUN 2018/0234-3

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Buaskolan, A D

BUN 2018/0100-4

Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola, N S

BUN 2018/0030-4
BUN 2018/0029-14

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Påskbergsskolan,
MG
Anmälan om kränkande behandling av elever på Ankarskolan, M C P

BUN 2018/0191-11

Anmälan om kränkande behandling av elever på Lindbergs skola, J M

BUN 2018/0089-9

Anmälan om kränkande behandling av elever på Trönninge skola, S S

BUN 2018/0182-9

Anmälan och kränkande behandling av elev på Furubergsskolan, A W

BUN 2018/0296-1

Anmälan och kränkande behandling av elev på Almers skola, F M S

BUN 2018/0182-8

BUN 2018/0234-2

Delegeringsbeslut Anmälan kränkande behandling av elever på
Furubergsskolan, T S
Delegeringsbeslut Anmälan kränkande behandling av elever på
Furubergsskolan, M M
Åtrerapportering om kränkande behandling av elever på Buaskolan, A S

BUN 2018/0029-13

Anmälan om kränkande behandling av elever på Ankarskolan, L B

BUN 2018/0089-8

Anmälan om kränkande behandling av elever på Trönninge skola, L E

BUN 2018/0029-12

Anmälan om kränkande behandling av elever på Ankarskolan, F C

BUN 2018/0029-11

Anmälan om kränkande behandling av elever på Ankarskolan, M N

BUN 2018/0030-3

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Påskbergsskolan,
MG
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elever på
Hagaskolan, A S
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elever på
Hagaskolan, A C
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elever på
Vidhögeskolan, S S
Återrapportering av kränkande behandling av elever på
Furubergsskolan, H R

BUN 2018/0182-7

BUN 2018/0022-26
BUN 2018/0022-25
BUN 2018/0058-11
BUN 2018/0182-6
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BUN 2018/0043-26

Anmälan om kränkande behandling på Bläshammar skola, A J

BUN 2018/0191-10

Anmälan kränkande behandling av elever på Lindbergs skola, I D

BUN 2018/0089-7

Anmälan om kränkande behandling av elever på Trönninge skola, E J

BUN 2018/0089-6

Anmälan om kränkande behandling av elever på Trönninge skola, F Ö

BUN 2018/0191-9

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, O V

BUN 2018/0191-8

Anmälan av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, J P

BUN 2018/0042-12

BUN 2018/0043-25

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, T
R
Återrapportering av kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, N
G
Anmälan om kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, N W

BUN 2018/0029-10

Anmälan om kränkande behandling av elever på Ankarskolan, E B

BUN 2018/0043-24

BUN 2018/0120-4

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Bläshammar
skola, W L och V E
Återrapportering av kränkande behandling av elev på Bläshammar
skola, C Z
Anmälan av kränkande behandling av elev på Bockstensskolan, K A

BUN 2018/0124-13

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan, M A S

BUN 2018/0124-12

Anmälan av kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan, P N

BUN 2018/0191-7

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, L S

BUN 2018/0191-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, A J

BUN 2018/0191-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, T A

BUN 2018/0042-10

Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elev på
Rolfstorp skola, E H
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elev på
Sibbarps skola, E A
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, A J
Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorps skola, E B
Anmälan om kränkande behandling av elev på Bockstensskolan, G W

BUN 2018/0042-11

BUN 2018/0043-23

BUN 2018/0100-3
BUN 2018/0182-5
BUN 2018/0042-9
BUN 2018/0120-3
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BUN 2018/0043-20

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Bläshammar
skola, V C
Anmälan av kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, T Ö

BUN 2018/0029-9

Anmälan och kränkande behandling av elever på Ankarskolan, A T

BUN 2018/0182-4

Anmälan kränkande behandling av elever på Furubergsskolan, M M

BUN 2018/0182-3

Anmälan och kränkande behandling av elever på Furubergsskolan, T S

BUN 2018/0089-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på Trönninge skola, J N

BUN 2018/0029-8

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, J S

BUN 2018/0191-4

BUN 2018/0234-1

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, H
W
Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, H
W
Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, J
J
Anmälan om kränkande behandling av elev på Buaskolan, A D

BUN 2018/0022-24

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, K M

BUN 2018/0120-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bockstensskolan, E B

BUN 2018/0029-7

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, M D

BUN 2018/0058-10

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan, L E

BUN 2018/0058-9

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan, T K

BUN 2018/0029-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, K A N

BUN 2018/0048-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på Göthriks skola, M T

BUN 2018/0029-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, F N

BUN 2018/0182-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på Furubergsskolan, A J

BUN 2018/0022-23

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, M B N

BUN 2018/0043-19

Anmälan av kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, V H

BUN 2018/0043-18

Anmälan av kränkande behandling av elever på Bläshammar skola,
elever i årskurs 1 och V E

BUN 2018/0191-3
BUN 2018/0191-2
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Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–37, Beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Hagaskolan, I U M, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–28, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, A L, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0009-282, Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Peder Skrivares skola, M M, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0041–7, Beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder och annan särskild omständighet,
Göthrikskolan, N C, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–55, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Bläshammarskolan, N L, L L och K L, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0041–11, Beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Sibbarpsskola, S I, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–52, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Bosgårdsskolan, S I och T I, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–45, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Ankarskolan, A F och V F, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–41, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Göthriks skola, M E och S E, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0105-2, Yttrande med anledning av anmälan
om en elevs rätt till utbildning, stöd och särskilt stöd samt skyldighet att
motverka kränkande behandling vid Vidhögeskolan, Johan Berntsson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0012-8, Yttrande angående Ljud och
Bildskola LBS ./. Varbergs kommun, Barn- och utbildningsnämnden (mål
nr 328-18), T.f. Maria Wirén
Delegeringsbeslut BUN 2018/0291-1, Skriftlig varning, Anna Herting
Delegeringsbeslut BUN 2018/0031-6, Interkommunal ersättning, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2018/0193-6, Yttrande angående mål nr 20154-18
(BUN 2018/0009-282), Maria Gustafsson
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Delegeringsbeslut BUN 2018/0033-11, Beslut Val av skola, Bläshammar
skola, Elin Johansson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0262-1, Beslut om mottagande i
gymnasiesärskolan, Maria Gustafsson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0101-3, Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Åskloster förskola, Göran Forsberg
Delegeringsbeslut BUN 2018/0221-2, Omprövning av beslut Val av skola,
Bläshammar skola, Elin Johansson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0101-5, Beslut om avgiftsfri fritidsplats,
Katrine Pettersson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0256-2, Beslut om uppskjuten skolplikt,
Birgitta Therén
Delegeringsbeslut BUN 2018/0105-3, Yttrande med anledning av anmälan
om en elevs rätt till utbildning, stöd och särskilt stöd samt skyldighet att
motverka kränkande behandling vid Vidhögeskolan, Johan Berntsson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0017-10 och BUN 2018/0017-9, Byte av skola
under pågående skolgång, Trönninge skola
Delegeringsbeslut BUN 2018/0200-2, Avstängning av elev på Peder
Skrivares skola, IMIND, Maria Gustafsson/Anne Eriksoo
Delegeringsbeslut BUN 2018/0031-5, Avtal om interkommunal ersättning,
Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2018/0061-10, Avtal om placering i
förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/grundskola, Johan Berntsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0705-2, Personuppgiftsbiträdesavtal Draftit
AB, Elisabeth Svennerstål Jonsson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0093-4, Särskilt samverkansavtal för
nationell idrottsutbildning (NIU), Helsingborgs kommun, Lars Kyllergård
Delegeringsbeslut BUN 2018/0211-1, Avtal mellan Regionalt
utvecklingscentrum (RUC), Högskolan i Halmstad vid Akademin för
lärande humaniora och samhälle och Varbergs kommun, Elisabeth
Svennerstål Jonsson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0093-3, Särskilt samverkansavtal för
nationell idrottsutbildning (NIU), Njudungsgymnasiet, Vetlanda, Lars
Kyllergård
Delegeringsbeslut BUN 2018/0299-1, Särskilt samverkansavtal för
nationell idrottsutbildning (NIU), Helsingborgs kommun, Lars
Delegeringsbeslut BUN 2018/0299-1, Samarbetsavtal – Framtidens digitala
lärande i skolan, Elisabeth Svennerstål Jonsson
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Protokoll Samverkan
180221 Samverkansprotokoll
180314 Samverkansprotokoll
Meddelanden
BUN 2017/0901-4, Skolinspektionen, Uppföljning av Skolinspektionens
beslut om elevs skolsituation vid Bosgårdsskolan i Varbergs kommun
BUN 2018/0305-1, Skolinspektionen, Anmälan om skolsituation för elev
vid Bosgårdsskolan
BUN 2017/0728-5, Skolinspektionen, Anmälan om en elevs rätt till stöd
och särskilt stöd vid Almers skola i Varbergs kommun
BUN 2017/0372-8, Skolinspektionen, Anmälan om skolsituation för en elev
vid Almers skola i Varbergs kommun
BUN 2017/0602-5, Skolinspektionen, Anmälan om en elevs rätt till särskilt
stöd och utbildning vid Väröbackaskolan i Varbergs kommun
BUN 2018/0013-18, Förvaltningsrätten i Göteborg, Beslut
________________________________________
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Övriga frågor
Inför Valborgsmässoafton: hur förbereder man sig i skollorna?
Roger Kardemark (KD) frågar hur man förbereder sig i skolorna inför
Valborgsmässoafton.
Verksamhetschef EMI svarar; framförallt är det långsiktigt samarbete med
polisen och föräldrar som man inriktar sig på för att förebygga.
Hälsoperspektiv i skolan
Jeanette Qvist (S) frågar hur man arbetar med hälsoperspektiv i skolan
inom idrott och hälsa; information från förstelärare idrott och hälsa skulle
uppskattas.
Förvaltningschef svarar att det inte finns någon förstelärare inom idrott och
hälsa. Förvaltningen återkommer i frågan.
Extratjänster
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående extratjänster i skolan.
Administrativ chef svarar på frågan.
Nytt statsbidrag likvärdighetsbidrag
Jeanette Qvist (S) frågar hur det planeras inför nytt statsbidrag
likvärdighetsbidrag?
Förvaltningschef svarar att förvaltningen arbetar med frågan; det handlar
om 3,9 miljoner kronor för 2018. Förvaltningen återkommer.
Obligatorisk prao
Jeanette Qvist (S) frågar hur det planeras inför införande av prao.
Utvecklingschef informerar om upplägg för obligatorisk prao och
kopplingen till aktiviteter inom modern arbetslivsorientering (MOA).
Fråga angående skolskjuts
Svar på fråga från Roger Kardemark (KD), BUN 2018-02-26 skjuts fram till
kommande sammanträde.
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Metoo i klassrummen
Svar på fråga från Fredrik Gustafsson (SD), BUN 2018-02-26.
Förvaltningschef svarar.
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