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Dnr BUN 2016/0396

Utvärdering av barn- och utbildningsnämndens
resursfördelningsmodell
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna utvärdering av barn- och utbildningsnämndens
resursfördelningsmodell
2. att förvaltningen får i uppdrag att resursfördelningsmodellen för
gymnasiesärskolan utvärderas under 2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jeanette Qvist (S) yrkar på följande tillägg:
”Förvaltningen får i uppdrag att resursfördelningsmodellen för
gymnasiesärskolan utvärderas under 2019.”

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

Beskrivning av ärendet
Enligt skollagen 2 kap. 8a § ska kommunen fördela resurser till utbildning
inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och
behov. Ur skollagen 1 kap. 4 § framgår även att en strävan ska vara att
uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen.
Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att utvärdera
resursfördelningsmodellen.
Utvärderingen har genomförts genom en genomlysning av modellens
avgörande fördelningsfaktorer samt genom en övergripande analys av
modellens effekter i verksamheterna. Utvärderingen har genomförts genom
analys av nyckeltal, jämförelser, statistisk analys, simuleringar,
litteraturstudier samt genom intervjuer med berörda verksamhetschefer.
Resursfördelningsmodellen har även varit föremål för diskussion vid
nämndens utvecklingsdag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 82
Beslutsförslag 2018-05-28
Utvärdering av barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell

Övervägande
Enligt utvärderingsrapport.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Maria Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2018/0476

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
resursfördelningsmodell
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta alternativ A avseende indexgräns socioekonomisk faktor i
förskolan i resursfördelningsmodellen:
Alternativ A: En höjning av indexgräns för fördelning av socioekonomiskt
tillägg i förskolan från 100 till en indexgräns på över 110
2. anta alternativ C avseende viktning tidsnivåer i förskolan i
resursfördelningsmodellen:
Alternativ C: En viktning i tilldelning i förskolan 0,4 av heltidstilldelning
för barn med vistelsetid 0-15 h, viktning 1,0 för barn med vistelsetid 15,01
till 40h och för barn med vistelsetid 40,01 och mer en viktning på 1,15 av
heltidstilldelning.
3. anta alternativ E avseende indexgräns socioekonomisk faktor i
grundskolan i resursfördelningsmodellen:
Alternativ E: En höjning av indexgräns för fördelning av socioekonomiskt
tillägg i grundskolan från 100 till en indexgräns på över 105.
4. anta alternativ G avseende viktning vid fördelning av
socioekonomiskt tillägg i grundskolan i resursfördelningsmodellen:
Alternativ G: En förändrad viktning vid fördelning av socioekonomiskt
tillägg i grundskolan till 70% för föräldrars utbildningsbakgrund och 30%
för migrationsbakgrund.
5. att resursfördelningsmodell redigeras i enlighet med under punkter
1-4 valda alternativ och att anta resursfördelningsmodell för
förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,
gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna i övrigt enligt
beslutsunderlag.
6. ny resursfördelningsmodell gäller från 1 januari 2019.
___________________________________

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar, med bifall av Jeanette Qvist (S), bifall till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. alternativ A, 2. alternativ C, 3. alternativ E, 4. alternativ G och till
punkterna 5 och 6 i förvaltningens beslutsförslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget m.fl. förslag och finner det
antaget.

Beskrivning av ärendet
En utvärdering har genomförts av resursfördelningsmodellen inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområden.
Utifrån den utvärderingen har det skett en revidering av styrdokumentet
resursfördelning för förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem,
gymnasieskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.
Sammanfattningsvis har följande ändrats
•

•

•
-

-

Syftet och principerna för resursfördelningsmodellen har
förtydligats i de inledande avsnitten. Ersättning för studie- och
yrkesvägledning har lagts in i modellen.
Ändringar har skett i disposition för att minimera upprepningar av
text. Den inledande och verksamhetsövergripande beskrivningen är
mer detaljerad och de verksamhetsspecifika avsnitten har
förtydligats utifrån dess behov.
Avsnitt som ej längre är relevanta har flyttats, tagits bort eller
ersatts:
Övergripande och beskrivande text om socioekonomiskt tillägg
finns numera i de inledande avsnitten
Övergripande och beskrivande text om tilläggsbelopp finns
numera under ett inledande avsnitt
Avsnitt som ersätts centralt har tagits bort under respektive
verksamhet och flyttats till inledande avsnitt om centrala
ersättningar gäller bl.a. lokaler, måltider och modersmål etc.
Vissa ändringar har skett även av formalia i ett förtydligande syfte

Utvärderingen visar också på förslag till förändringar i resursfördelningen
för att huvudmannen ska ännu bättre kunna rikta resurser utifrån det
kompensatoriska uppdraget.
De förändringar som föreslås är:
• Det socioekonomiska tillägget får en för generell fördelning i
förskolan. För att rikta resurserna på ett tydligare sätt föreslås en
höjning av indexgräns för fördelning från 100 till en indexgräns på
110.
• I förskolan så ser vi fler barn med vistelsetid på 40 timmar och mer.
I dagsläget är viktning 0,6 av heltidtilldelning för deltidsbarn med

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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vistelsetid 0-15h och för övriga barn med vistelsetid 15,01h och mer
är viktningen 1,0.Den förändring som föreslås är viktning 0,4 av
heltidstilldelning för barn med vistelsetid 0-15 h, viktning 1,0 för
barn med vistelsetid 15,01 till 40h och för barn med vistelsetid 40,01
och mer en viktning på 1,15 av heltidstilldelning. Den ekonomiska
konsekvensen bedöms till en totalökning om 350tkr.
Det socioekonomiska tillägget får en för generell fördelning i
grundskolan. För att rikta resurserna på ett tydligare sätt föreslås en
höjning av indexgräns för fördelning från 100 till en indexgräns på
105
Vidare föreslås en ökad viktning av föräldrars utbildningsbakgrund i
relation till migrationsbakgrund från relationen. I dagsläget är
viktningen av det socioekonomiska tillägget 57% föräldrars
utbildningsbakgrund och 43% migrationsbakgrund. En förändrad
viktning föreslås till 70% för föräldrars utbildningsbakgrund och
30% för migrationsbakgrund.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 83
Barn- och utbildningsnämndens resursfördelningsmodell reviderad 2018
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Ledningsgruppen
Kommunikation
Kommunstyrelsen
Varberg direkt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 77

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

7

Dnr BUN 2018/0235

Revidering av Riktlinje för tilläggsbelopp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna reviderad Riktlinje för tilläggsbelopp avseende
grundskola och gymnasieskola
2. revidera gällande ”Instruktion för ifyllande av ansökan om
tilläggsbelopp för särskilt stöd” samt ”Ansökan om tilläggsbelopp för
särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola” i enlighet med
reviderad Riktlinje.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Grundbelopp och tilläggsbelopp regleras i skollagen (2010:800),
skolförordningen (2011:185) och gymnasieförordningen (2010:2039).
I skollagen 10 kap § 37 framgår att hemkommunen till fristående
grundskolan ska ” lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid
skolenheten”. Bidraget består av ett grundbelopp enligt 38 § och i vissa fall
ett tilläggsbelopp enligt 39 §. I § 39 framgår att ” Tilläggsbelopp ska lämnas
för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas
modersmålsundervisning, eller deltar i lovskola. Tilläggsbeloppet för en
elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens
behov.
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutade att likställa fristående skolor
med de kommunala skolorna gällande tilläggsbelopp även om lagen inte
uttrycker att ett tilläggsbelopp ska utgå till de kommunala skolorna.
Den 12 december 2016 beslutade BUN om en revidering av gällande
riktlinjer för tilläggsbelopp med anledning av att nya bestämmelser trädde i
kraft från 1 juli 2016 som tydliggjorde att ett tilläggsbelopp ska vara
individuellt bestämt utifrån elevens behov.
För att tilläggsbelopp ska utgå bör det vara fråga om stödåtgärder av
extraordinärt slag, som inte har koppling till den vanliga undervisningen
och som innebär att mer betydande insatser måste avsättas för en enskild
elevs räkning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med det som
normalt kan hänföras till det generella stöd som skolan är skyldig att
tillhandahålla i form av extra anpassningar och särskilt stöd eller ett särskilt
stöd utöver det vanliga som ligger inom elevpeng skola får för varje elev.
Det kan t.ex. vara fråga om tekniska hjälpmedel, särskilda läromedel,
assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Det kan också vara frågan om
stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter som beror på
språkliga eller sociala faktorer. Även elever med olika förståelsenivå och
olika kunskapsprofiler kan räknas hit. För sådana elever är det i första hand
specialpedagogiska insatser som kan bli aktuella.
Enligt domstolsutslag ska tilläggsbelopp endast lämnas i undantagsfall och
näst intill alla elevers behov ska därmed kunna tillgodoses inom ramen för
grundbeloppet.
Förvaltningen ser att riktlinje för tilläggsbelopp behöver revideras i
grundskola och gymnasieskola för att tydliggöra att ram för tilläggsbelopp
ska riktas mot de elever som i enlighet med skollagen har rätt att ta del av
ett sådant.
De kriterier som finns i nuvarande riktlinje för att söka tilläggsbelopp för
är:
• Grava rörelsehinder
• Grav synnedsättning
• Grav hörselnedsättning
• Tillstånd som bedöms medföra omfattande behov av särskilt stöd av
extraordinära åtgärder utifrån medicinskt svårbehandlade
sjukdomar.
• Svår autism/autismspektrumstörning
Sista strecksatsen ”svår autism/autismspektrumstörning” finns inte som
kriterie i nuvarande lagstiftning även om det finns ett stort behov om extra
stöd på alla skolor i kommunen.
För att säkerställa stöd även till målgruppen elever med mycket svår autism
och autismspektrumstörning vill barn- och utbildningsförvaltningen att den
delen blir skol- och individinriktat. Ett riktat stöd för kommunala skolor.
Dock utan en skriftlig ansökan av tilläggsbelopp.
De medel som avsätts i budget ämnar förvaltningen hantera och fördela i
dialog med rektor, elevhälsa och flexteamsutvecklare inom den kommunala
grund- och gymnasieskolan.
Till de fristående grund och gymnasieskolorna utbetalas avsatta medel som
en utökad del i elevpeng som baseras på den budget som avsätts för
liknande verksamhet kommunala skolor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Föreslagen förändring för tilläggsbelopp innebär därmed att det framöver
lämnas utifrån de kriterier som skollagen föreskriver och med följande
förtydliganden:
Individuell bedömning av enskild elevs omfattande behov av särskilt stöd
avseende extraordinära åtgärder görs inom följande kriterier:
• Grava rörelsehinder
• Grav synnedsättning
• Grav hörselnedsättning
• Tillstånd som bedöms medföra omfattande behov av särskilt stöd av
extraordinära åtgärder utifrån medicinskt svårbehandlade
sjukdomar.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 84
Beslutsförslag 2018-06-01
Riktlinjer tilläggsbelopp
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Ledningsgrupp
Kommunikation

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 78

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

10

Dnr BUN 2018/0496

Strategisk plan Peder Skrivares skola 2019-2030
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta Strategisk plan Peder Skrivares skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en ny strategisk plan för
Peder Skrivares skola för åren 2019 – 2030.
Den framtagna planen innehåller ekonomiska förutsättningar,
lokalförsörjning, kompetensförsörjning och hur den kommunala
gymnasieskolan ska arbeta för att kunna erbjuda attraktiva utbildningar
som möter behov på arbetsmarknaden samt motsvarar efterfrågan hos
framtida elever. Revidering av strategisk plan kommer att ske årligen i
november.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 89
Strategisk plan för Peder Skrivares skola 2019 – 2030

Övervägande
Enligt beslutsunderlag.
______________________________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Maria Gustafsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0483

Underlag för budgetarbetet samt risk- och
konsekvensanalys med anledning av inrättandet
av ny nämnd
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna underlag för budgetarbetet samt risk- och
konsekvensanalys med anledning av inrättandet av ny nämnd
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutar i juni om eventuellt inrättande av en ny
nämnd. Från nuvarande barn- och utbildningsnämndens ansvar föreslås
gymnasieskola, gymnasiesärskola, särskild utbildning för vuxna,
kommunalt aktivitetsansvar (KAA), grundläggande vuxenutbildning och
naturvetenskapligt basår överföras till den nya nämnden. Barn- och
utbildningsförvaltningen har fått uppdraget att genomföra förberedelser
inför beslutet och har mot bakgrund av den planerade
verksamhetsförändringen genomfört en risk- och konsekvensanalys.
Analysen ligger bland annat till grund för budgetarbetet och för beslut om
överföring av personal.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 98
Beslutsförslag 2018-05-30
Underlag för budgetarbetet samt risk och konsekvensanalys med anledning
av inrättandet av ny nämnd
Sammanställning och uppföljning av riskbedömningar och åtgärder

Övervägande
I enlighet med beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Christina Josefsson, projektledare
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2015/0350

Kompletterande bilaga 2018-2022 till antagen
lokalförsörjningsplan 2015-2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna kompletterande bilaga 2018-2022 till antagen
lokalförsörjningsplan 2015-2019.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i december 2014 om
lokalförsörjningsplan avseende perioden 2015-2019 för förskola,
grundskola, gymnasieskola och komvux. Den antagna
lokalförsörjningsplanen kompletteras årligen utifrån senast antagen
befolkningsprognos i Kommunfullmäktige. Prognoserna bygger på SCB:s
årliga statistik för befolkningsutvecklingen. I dessa ingår planerad
byggnation, in/utflyttning samt beräknad födelse. Årets befolkningsprognos
är gjord av Statisticon.
I det här dokumentet kompletteras lokalförsörjningsplanen med 2018-års
befolkningsprognos för förskola, grundskola och gymnasieskola gällande
åren 2018-2022 med en utblick mot 2030 samt uppdaterade uppgifter
avseende befintliga lokaler.
Barn- och utbildningsnämndens arbete med lokaler genomsyras av antagen
strategi för lokalförsörjning som är framtagen utifrån Varbergs kommuns
vision 2025. Barn- och utbildningsnämnden ska:
• Attrahera med ändamålsenliga lokaler.
• Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa
• fleravdelningsförskolor.
• Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
• Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
• Framtidsbereda med investeringar som håller över tid

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 98
Barn- och utbildningsnämndens kompletterande bilaga 2018-2022 till
antagen lokalförsörjningsplan 2015-2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Övervägande
I enlighet med beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Servicenämnden

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0498

Behovsanalys avseende förskoleplatser i
centrala Varberg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna behovsanalys avseende förskoleplatser i centrala Varberg
2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att genomföra åtgärdsval med förslag på lösningar för tillskapande
av totalt cirka 450 förskoleplatser fram till 2030 i centrala Varberg
3. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att i samband med genomförande av åtgärdsval enligt punkt 2 även
genomföra åtgärdsval avseende framtida befolkningsutveckling som
inte ligger med i befolkningsprognos 2018-2022 och utblick 20232030
4. godkänna åtgärdsvalets kostnad om upp till 400 tkr som uppstår
oavsett om projektet blir av eller inte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder förskola i enlighet med skollagens
bestämmelser.
En behovsanalys har tagits fram utifrån de behov av förskoleplatser som ses
i centrala Varberg, vilket inkluderar områdena Bocksten-Håsten, Furuberg,
Haga, Påskberget samt Mariedal-Almers. Behoven baseras på den antagna
befolkningsprognosen.
Barn- och utbildningsnämnden ser behov av att utöka antalet
förskoleplatser i centrumområdet med cirka 450 platser utifrån det
kapacitetsunderskott som ses från VT22 och framåt till VT30 utifrån
befolkningsprognos och beräknad täckningsgrad. Det innebär att det finns
behov av 160 ytterligare förskoleplatser till VT22 för att möta det första
platsbehovet framtill och med 2023. Därefter ses ytterligare behov av 160
förskoleplatser till VT24 för att möta behovet fram till och med 2025.
Därefter ses behov av ytterligare minst 120 förskoleplatser för att möta
behovet fram till 2030.
Efter 2030 ses stora delar av bostadsbyggnationen i Västerport, Östra
Träslöv och Breared/Jonstaka ligga i underlaget till befolkningsprognosen,
så det kommer finnas stora behov av ytterligare förskoleplatser i

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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centrumområdet även efter 2030, exakt när är beroende av faktisk
utbyggnadstakt. Barn- och utbildningsnämnden ser att det behöver avsättas
mark för framtida byggnation av förskolor i ett tidigt skede så byggnation
kan påbörjas i tid för att möta den planerade bostadsbyggnationen efter
2030.
I samband med att åtgärdsval genomförs avseende perioden VT22-VT30,
ses behov av att analys och åtgärdsval även genomförs av
samhällsutvecklingskontoret avseende framtida befolkningsutveckling som
inte ligger med i befolkningsprognos 2018-2022 och utblick 2023-2030
men som tydligt kommer påverka behovet av förskoleplatser i
centrumområdet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 86
Beslutsförslag 2018-06-04
Barn- och utbildningsnämndens behovsanalys avseende förskoleplatser i
centrala Varberg

Övervägande
Förvaltningens övervägande i enlighet med bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Magnus Sjöberg, samhällsutvecklingskontoret
Anna-Karin Kvarnemar, samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Dnr BUN 2018/0500

Behovsanalys avseende förskoleplatser och
grundskoleplatser i upptagningsområde
Ankarskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna behovsanalys avseende förskoleplatser och
grundskoleplatser i upptagningsområde Ankarskolan
2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att genomföra åtgärdsval med förslag på lösningar för tillskapande
av totalt cirka 60 förskoleplatser fram till 2030 i
upptagningsområde Ankarskolan
3. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att i samband med genomförande av åtgärdsval enligt punkt 2 även
genomföra åtgärdsval avseende framtida befolkningsutveckling som
inte ligger med i befolkningsprognos 2018-2022 och utblick 20232030 och som kommer innebära utökat behov av förskoleplatser
och grundskoleplatser
4. godkänna åtgärdsvalets kostnad om upp till 400 tkr som uppstår
oavsett om projektet blir av eller inte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder förskola och grundskola i enlighet
med skollagens bestämmelser.
En behovsanalys har tagits fram bostadsbyggnationsplaner i Gamla
Köpstad som ligger till grund för befolkningsprognos 2018-2022 och med
utblick mot 2030.
Vad gäller behov av förskoleplatser ses behov av totalt 60 förskoleplatser till
VT24 för att möta behovet därifrån och fram till 2030 i upptagningsområde
Ankarskolan.
Antalet grundskoleplatser bedöms som tillräckliga utifrån
befolkningsprognos 2018-2022 med utblick 2023-2030.
Efter 2030 ses stora delar av bostadsbyggnationen i Gamla Köpstad ligga i
underlaget till befolkningsprognosen. Det kommer därmed finnas stora
behov av ytterligare förskoleplatser och grundskoleplatser i delområde
Ankarskolan efter 2030, exakt när är beroende av faktisk utbyggnadstakt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden ser att det behöver avsättas mark för
framtida byggnation av förskola i ett tidigt skede så byggnation kan
påbörjas i tid för att möta den planerade bostadsbyggnationen efter 2030.
I samband med att åtgärdsval genomförs avseende perioden VT22-VT30,
ses behov av att analys och åtgärdsval även genomförs av
samhällsutvecklingskontoret avseende framtida befolkningsutveckling som
inte ligger med i befolkningsprognos 2018-2022 och utblick 2023-2030
men som tydligt kommer påverka behovet av förskoleplatser och
grundskoleplatser i upptagningsområde Ankarskolan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 87
Beslutsförslag 2018-06-04
Barn- och utbildningsnämndens behovsanalys avseende förskoleplatser och
grundskoleplatser i upptagningsområde Ankarskolan

Övervägande
Förvaltningens övervägande i enlighet med bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Magnus Sjöberg, samhällsutvecklingskontoret
Anna-Karin Kvarnemar, samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0499

Behovsanalys avseende förskoleplatser och
grundskoleplatser i område Nordväst
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna behovsanalys avseende förskoleplatser och
grundskoleplatser i område Nordväst
2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att genomföra åtgärdsval med förslag på lösningar för tillskapande
av cirka 280 förskoleplatser och en grundskola med kapacitet för
400 elever fram till 2030
3. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att i samband med genomförande av åtgärdsval enligt punkt 2 även
genomföra åtgärdsval avseende framtida befolkningsutveckling som
inte ligger med i befolkningsprognos 2018-2022 och utblick 20232030
4. godkänna åtgärdsvalets kostnad om upp till 400 tkr som uppstår
oavsett om projektet blir av eller inte.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden erbjuder förskola och grundskola i enlighet
med skollagens bestämmelser.
En behovsanalys har tagits fram utifrån de behov av förskoleplatser och
grundskoleplatser som ses i område Nordväst som inkluderar Bläshammar,
Lindberg och Trönninge.
Vad gäller behov av förskoleplatser ses behov av totalt 280 förskoleplatser
fram till 2030 i delområde Nordväst. Det är viktigt att hänsyn tas till
skollagens krav på att förskoleplats ska erbjudas vid en enhet som ligger så
nära barnets eget hem som möjligt vid planering av hur platsbehovet i
område Nordväst ska lösas.
Om nuvarande upptagningsområden ses över och möjliggör att respektive
skolas kapacitet kan utnyttjas så långt det är möjligt utifrån årskullarnas
storlek ser barn- och utbildningsförvaltningen ändå behov av
kompletterande grundskola. Barn- och utbildningsförvaltningen ser att
skolan bör byggas med 400 platser för de lägre årskurserna till läsåret
25/26 för att möta behovet fram till läsåret 29/30. Den kompletterande
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skolan kan med fördel byggas med förskola. Kapacitetsunderskottet ses
vara hänförbart till Bläshammar och Trönninge, därmed ses behov av att
platser tillskapas i något av dessa områden. I samband med tillskapande av
grundskoleplatser är det viktigt att behovet av idrottshallar utreds och vid
behov tillses i anslutning till tillkommande grundskoleplatser.
I samband med att åtgärdsval genomförs avseende perioden VT22-VT30,
ses behov av att analys och åtgärdsval även genomförs av
samhällsutvecklingskontoret avseende framtida befolkningsutveckling som
inte ligger med i befolkningsprognos 2018-2022 och utblick 2023-2030
men som tydligt kommer påverka behovet av förskoleplatser och
grundskoleplatser i område Nordväst.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 88
Beslutsförslag 2018-06-04
Barn- och utbildningsnämndens behovsanalys avseende förskoleplatser och
grundskoleplatser i område Nordväst

Övervägande
Förvaltningens övervägande i enlighet med bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Magnus Sjöberg, samhällsutvecklingskontoret
Anna-Karin Kvarnemar, samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0451

Yttrande remiss Detaljplan för Adjunkten 6 m fl,
södra Sörse Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen för Adjunkten 6 m fl, södra Sörse, Varbergs
kommun och att förvaltningens övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i södra Sörse, mellan Sörsedammsvägen och
Västkustvägen, ca 1,5km sydost om Varbergs centrum.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus med
275-300 bostäder som varierar i höjd mellan 4 och 6 våningar. Syftet är
också att ge utrymme för ett parkeringshus för upp till 450 bilar, en ny
infart från Västkustvägen samt att förstärka områdets gång- och cykelvägar.
Förslaget överensstämmer med översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 96
Beslutsförslag 2018-05-25
Plankarta, Detaljplan för Adjunkten 6 m fl, södra Sörse
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. Tomt för utbyggnad alt.
nybyggnation av förskola och skola måste säkerställas.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Ekonomi och verksamhet
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att verksamheten kommer påverkas
med ytterligare platsbehov i förskola och skola. Det i sin tur kommer att
påverka behovet av verksamhetslokaler och därmed såväl
investeringsbehov som ökade lokalkostnader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Linnéa Enochsson, Planarkitekt SBK

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0452

Yttrande remiss för samrådshandling gällande
detaljplan för Almeberg 15
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplan för Almeberg 15 och att förvaltningens
övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger strax norr om Träslövsvägen i korsningen
Bryggaregatan/Mellangatan. Fastigheten är centralt belägen och gränsar i
väster till rutnätsstaden.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnation av flerfamiljshus i tre
våningar med indragen fjärde våning ovan mark med ca 11 bostäder och ett
underjordiskt parkeringsgarage. På fastigheten rivs befintlig bebyggelse, en
villa med uthus.
Förslagen är i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-06-18 § 97
Beslutsförslag 2018-05-25
Plankarta, detaljplan för Almeberg 15.
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. Tomt för utbyggnad alt.
nybyggnation av förskola och skola måste säkerställas.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Ekonomi och verksamhet
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att verksamheten kommer att
påverkas med ytterligare platsbehov i förskola och skola. Det i sin tur
kommer att påverka behovet av verksamhetslokaler och därmed såväl
investeringsbehov som ökade lokalkostnader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Inger Axbrink Planarkitekt, SBK

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0503

Yttrande remiss för detaljplan för Hägern 4, 6
och 8, Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplan för Hägern 4, 6 och 8, Varbergs kommun och att
förvaltningens övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger centralt i Varbergs stad cirka 500 meter öster om
rutnätsstaden direkt öster om Västkustvägen. Detaljplanens syfte är att
göra det möjligt att förtäta tre befintliga bostadskvarter som idag innehåller
sex flerbostadshus. Förtätningen föreslås ske genom påbyggnad av
befintliga byggnader samt nybyggnad av två flerbostadshus varav ett som
ersättning för ett befintligt hus. Genom planändringen kommer kvarteren
rymma 120 bostäder mot tidigare 74 bostäder.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Hägern 4, 6 och 8, Varbergs kommun
www.varberg.se/aktuellaplaner

Övervägande
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka
barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser utifrån detaljplan för Hägern 4, 6
och 8, Varbergs kommun att det kommer att innebära ett ökat behov av
förskoleplatser och grundskoleplatser.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om behovsanalys avseende
behov av grundskoleplatser i centrum och en behovsanalys över behovet av
förskoleplatser i centrumområdet håller på att arbetas fram av barn- och
utbildningsförvaltningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Eva Örneblad, stadsbyggnadskontoret
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2018/0470

Yttrande remiss för samrådshandling gällande
ändring av 1936 års stadsplan för Varberg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka ändring av 1936 års stadsplan för Varberg och att
förvaltningens övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar en del av Varbergs stadsplan från 1936. Planområdet
består av de ca 155 fastigheter som berörs av den aktuella
planbestämmelsen. Syftet med ändringen av detaljplan är att ta bort
planbestämmelsen som begränsar antal bostadslägenheter per fastighet och
på så vis möjliggöra för fler lägenheter inom befintliga byggnadskroppar.
Byggrätten i form av byggbar mark, höjd och placering kommer att gälla
enligt nuvarande bestämmelser.

Beslutsunderlag
Plankarta, 1936 års stadsplan för Varberg
www.varberg.se/aktuellaplaner

Övervägande
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Pontus Karlsson,
stadsbyggnadskontoret
Byggnadsnämnden
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Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0351

Yttrande på remiss av betänkande Med
undervisningsskicklighet i centrum - ett
ramverk för lärares och rektorers professionella
utveckling (SOU 2018:17)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta yttrande enligt bilaga svar på remiss SOU 2018:17.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Ett förslag i slutbetänkandet av 2015 års skolkommission var att ett
nationellt professionsprogram för lärare och skolledare ska inrättas i syfte
att främja lärares och skolledares professionella utveckling och
skolutveckling, och för att skapa generella förutsättningar för
kapacitetsbyggande i skolväsendet. Detta för att möjliggöra en stärkt
undervisning och bidra till positiva effekter på elevers kunskapsresultat.
Utredningen som presenteras genom SOU 2018:17 tar vid på
Skolkommissionens linje genom att fortsätta att utveckla förslaget om ett
professionsprogram i syfte att skapa en sammanhållande systematik för
såväl utveckling av lärares och skolledares kompetens som dess strategiska
användning. Tillgången till legitimerade lärare och nivån på lärarnas
undervisningsskicklighet är centrala faktorer för skolans kvalitet och
resultat.
Utredningens bedömning är att den utvecklingsmodell som tanken om ett
professionsprogram innebär ger systematik och struktur som är nödvändig
för att kunna föreslå verkningsfulla lösningar på bland annat frågan om hur
attraktionskraften i att arbeta som lärare eller rektor kan öka.
Det har inte varit utredningens uppgift (SOU 2018:17) att föreslå vilken
organisation eller myndighet som ska ansvara för professionsprogrammet.
Den frågan hanteras istället i Skolmyndighetsutredning (U 2017:04) som
presenteras i juni 2018.
Professionsprogrammet bygger på tre antaganden där vart och ett av
antagandena utgör grunden för en del av programmet:
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Kompetensutveckling – att det behövs ett samlat och förstärkt grepp
för utveckling av lärares och rektorers yrkesskicklighet, det vill säga
professionsprogrammet innehåller en kompetensutvecklande del.
Prövning och erkännande av kompetensnivåer – att det behövs
tydliga beskrivningar av lärar- och rektorskompetens från
grundläggande nivå upp till mycket avancerad nivå liksom
tillförlitliga processer för att identifiera och erkänna olika nivåer av
kompetens.
Strategiskt användande av kompetens – att det behövs mer
utvecklade modeller för att använda kompetens så att identifierad
och erkänd kompetens kan användas mer strategiskt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2018-06-18 § 94
Beslutsförslag 2018-05-28
Yttrande över remiss
Remiss av betänkande Med undervisningsskicklighet i centrum - ett
ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

Övervägande
Enligt Yttrande över remiss enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Utbildningsdepartementet

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2018/0347

Yttrande - Remiss Policy för reklam i det
offentliga rummet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta yttrande enligt ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått inbjudan från kommunstyrelsen att
svara på remiss Policy för reklam i det offentliga rummet.
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2018-06-18 § 95
Beslutsförslag 2018-05-23
Policy för reklam i det offentliga rummet
_______________________________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0553

Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning av uppföljning och kontroll av verksamhet
som utförs av privata utförare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen som innebär att
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller
från 1 januari 2015. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av
privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares
verksamhet.
Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska
• kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av privat
utförare
• genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för
allmänheten att få insyn i verksamheten
• se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet
som de lämnar till privata utförare
• i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med
generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata
utförare
• tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer
kan välja mellan olika utförare.
Programmet omfattar all verksamhet som kommunen upphandlar inom
alla verksamhetsområden, t.ex. vård och omsorg, kultur och fritid, hälsooch sjukvård, gata och park, fastighetsförvaltning, kommunikation och
infrastruktur.
Eftersom programmet gäller upphandlad verksamhet är det viktigt att
påpeka att krav på uppföljning, insyn med mera, som läggs fast i
programmet, generellt inte kan få genomslag på gällande avtal, där
villkoren redan är reglerade. Krav som programmet lägger fast kan endast
påverka förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i
tiden.
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Kommunen är ansvarig även för verksamheter som genom avtal
överlämnas till privata utförare. I ansvaret ligger att följa upp och
kontrollera. Omfattningen på kontrollen och uppföljningen kan dock se
olika ut beroende på hur angelägen verksamheten är ur ett allmänintresse.
Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto större är kravet på
uppföljning och kontroll och att identifiera vilka risker som kan finnas.
Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara
tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå hur samverkan
mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister i
verksamheten ska hanteras. Den kommunala huvudmannens möjligheter
att besluta om sanktioner eller häva avtalet ska vara tydligt reglerat i avtal.
Mot bakgrund av detta uppdrar kommunfullmäktige åt varje berörd nämnd
att med utgångspunkt i detta program ansvara för att utförare (oavsett
driftsform) inom nämndens ansvarsområde bedriver verksamheten enligt
•
•
•

de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige och nämnd har
fastställt i verksamhetsplaner
i juni månad varje år översiktligt redovisa till kommunstyrelsen på
vilket sätt avtal för privata utförare och uppdrag för kommunal regi
följs upp.

Övervägande
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde - och således
relevant för denna uppföljning – har skolskjutstrafik upphandlats och
genomförs av privat utförare, Hallandstrafiken AB. Region Halland är ägare
av Hallandstrafiken AB som ansvarar för tillhandahållandet av
kollektivtrafiken i regionen. I ägardirektiv för Hallandstrafiken AB fastslås
att insyn enligt 2 kapitel 3 § offentlighets- och sekretesslagen även gäller för
Hallandstrafiken AB och således garanteras allmänhetens möjligheter till
insyn i bolaget och uppfyller därmed kraven enligt det från
kommunfullmäktige fastställda program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privat utförare.
I övrigt har barn- och utbildningsförvaltningen upphandlat privata
utförare för två gymnasieutbildningar på Peder Skrivares gymnasieskola:
• Bygg- och anläggningsprogrammet – inriktning Anläggningsfordon
Upphandlad utförare: ME-Skolan AB.
•

Fordonsutbildning för Fordons och Transportprogrammet
Upphandlad utförare: C-R Johansson Åkeri AB.

Båda två avtal innehåller avtalspunkt ”Information och insyn” som
innehåller grundläggande krav.
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Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare omfattar inte fristående skolor och fristående förskolor då den
verksamheten inte är upphandlad utan reglerad genom tillståndsgivning.
________________________________
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Dnr BUN 2016/0145

Bumerangens förskola (f.d. Kärnegårdens
förskola) - kostnadsökning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
1. godkänna ökad investering från 54 650 tkr till 56 870 tkr, en total
ökning om 2 220 tkr, för Bumerangens förskola (f.d. Kärnegårdens
förskola).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar att beslutsmeningen uppdateras till
följande formulering:
”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
1. godkänna ökad investering från 54 650 tkr till 56 870 tkr, en total
ökning om 2 220 tkr, för Bumerangens förskola (f.d. Kärnegårdens
förskola)” och att rubrik och text under ”Övervägande” stryks.
Roger Kardemark (KD) yrkar att ärendet lämnas över till kommunstyrelsen
för vidare hantering.

Beslutsordning
Ordföranden ställer Eva Pehrsson-Karlssons (C) och Roger Kardemarks
(KD) förslag mot varandra och finner Eva Pehrssons-Karlssons (C) förslag
antaget.

Beskrivning av ärendet
Enligt Styrgruppsprotokoll.

Beslutsunderlag
Styrgruppsprotokoll
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2018/0428

Trygghet och trivsel 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
1. godkänna informationen kring uppföljningen av Trygghet och trivsel
2018 enligt bilaga
2. att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram och
genomföra en undersökning, avseende hur maten och måltiderna
uppfattas, riktad till föräldrar och barn i skolan och förskolan.”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Per Olsson (S) yrkar, med bifall av Eva Pehrsson-Karlsson (C), på följande
tillägg:

”att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram och
genomföra en undersökning, avseende hur maten och måltiderna uppfattas,
riktad till föräldrar och barn i skolan och förskolan.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Per Olssons (S) m.fl. tilläggsyrkande och
finner det antaget.

Beskrivning av ärendet
Trygghet och trivsel är en av tre avstämningspunkter i förvaltningens
systematiska kvalitetsarbete. Syftet med avstämningspunkten är att sprida
goda erfarenheter och gemensamt höja välmående för samtliga barn och
elever i den kommunala förskolan, grundskolan, grundsärskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2018-06-18 § 90
Trygghet och trivsel 2018 – analysrapport av arbetet med trygghet och
trivsel i barn- och utbildningsnämndens verksamheter
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Dnr BUN 2018/0222

Antalet anmälningar om diskriminering eller
kränkande behandling på ackumulerad nivå
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisad sammanställning, inklusive komplettering,
angående antalet anmälningar om diskriminering eller kränkande
behandling på ackumulerad nivå.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 februari 2018, § 27, att
förvaltningen ges i uppdrag att halvårsvis, per skola, redovisa antalet
anmälningar om diskriminering eller kränkande behandling på
ackumulerad nivå.
Sammanställning enligt uppdrag från nämnd redovisas i bilagan.
När kränkning konstaterats ska en handlingsplan upprättas där de åtgärder
som ska vidtas beskrivs samt vad som ska förändras för att hindra
kränkande behandling i framtiden.
Grundskolechef ansvarar för att en gemensam mall för handlingsplan tas
fram.
Bakgrund
I enlighet med 6 kap. 10 § första stycket skollagen (2010:800) är en lärare,
förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller
en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En
förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev
anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I
andra stycket anges att första stycket första och andra meningarna ska
tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit
utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i
diskrimineringslagen (2008:567). Av tredje stycket framgår att för
verksamhet som avses i 25 kap. och för fritidshem som inte är integrerad
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med en skolenhet eller förskoleenhet gäller första och andra styckena för
den personal som huvudmannen utser.
Mottagandet av förskolechefs och rektors anmälan till huvudmannen är
delegerat till förvaltningschefen, barn- och utbildningsnämndens
delegeringsförteckning punkt 1.2. Huvudmannens utredningsskyldighet är
delegerad till förskolechef och rektor, a.a. punkt 1.3.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2018-06-18 § 92
Beslutsförslag 2018-03-12
Sammanställning - Anmälningar om diskriminering eller kränkande
behandling på ackumulerad nivå
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information - Budgetunderlag 2019 och plan
2020-2023 inom förskola och grundskola
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om Budgetunderlag 2019
och plan 2020-2023 inom förskola och grundskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information - Budgetunderlag 2019 och plan
2020-2023 inom gymnasieskolan
Avdelningschef ekonomi och lokaler informerar om Budgetunderlag 2019
och plan 2020-2023 inom gymnasieskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2017/0617

Gemensamma riktlinjer och åtgärder för
hantering av digitala verktyg i kommunens
grundskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. notera informationen enligt bilaga.

Reservation
Eva Pehrsson-Karlsson, Katarina Sundvall (båda C) och Roger Kardemark
(KD) och reserverar sig mot beslutet till förmån för Eva Pehrsson-Karlssons
(C) m.fl. förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Eva Pehrsson-Karlssons (C), med bifall av Roger Kardemark (KD) och
Katarina Sundvall (C), yrkar följande:
”Beslut IT-strategi togs i nämnden 170828. Fr.o.m. hösten 2018 påbörjas
arbetet med, att utrusta F-3 med egna IT-verktyg i form av I-pads.
Möjligheter och regelverk för användandet ska vara lika i en likvärdig
skola.
Utöver de begränsningar som administreras av IT-service i mdmsystemet Lightspeed föreslås följande:
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta fram enhetliga begränsningar för
samtliga skolor med de skillnader som erfordras för det pedagogiska
arbetet i olika åldersgrupper.
2. Rektor ges möjlighet och fattar beslut om tillfälliga begränsningar och
installationer på grupp- och individnivå.
3. Rektor fattar beslut om åtgärder vid olämpligt användande.
4. I övrigt godkänna redovisningen.”
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och Eva PehrssonKarlssons (C) m.fl. förslag och finner sitt eget förslag antaget.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att inför
höstterminen redovisa vidtagna åtgärder, samt behov av kompletterande
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åtgärder, i syfte att förhindra att elever har åtkomst till olämpliga och
olagliga webbplatser.
I bifogat beslutsunderlag framgår hantering av möjligheter och risker med
digitala verktyg i Varbergs kommunala grundskolor inklusive gemensamma
riktlinjer och åtgärder.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2018-06-18 § 91
Gemensamma riktlinjer och åtgärder för hantering av digitala verktyg i
kommunens grundskolor
En-till-en Information och regler
________________________________
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
•

Nattomsorg, pedagogisk omsorg, Stenåsa
Förskolechef informerar om kösituation på Stenåsa, nattomsorg,
och presenterar muntligt möjliga lösningsförslag.

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att
återkomma med förslag för att möta det ökade behovet på
Stenåsa, nattomsorg.

Beslutsordning

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner det
antaget.

Beslut

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag för att
möta det ökade behovet på Stenåsa, nattomsorg.
•

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Kommunikatör informerar om ikraftträdande av GDPR och vilka
anpassningar som har gjorts i samband med det i barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.

•

Kungsäter/Kung Karl skola – lokaler
Förvaltningschef sammanfattar lokallösning i Kungsäter/Kung Karl
skola och informerar enligt delegeringsbeslut Omlokalisering
Kungsäter bibliotek (BUN 2018/0517-1).

•

Sköterskor
Förvaltningschef informerar om att skolsköterskorna får
erbjudande/förfrågan att arbeta extra som sjuksköterska i andra
kommunala verksamheter under semestertiden.

•

Ny Barn- och elevhälsachef fr.o.m. 1 september 2018.
Förvaltningschef informerar om att Martina Wetterstrand tillträder
som ny Barn- och elevhälsachef fr.o.m. 1 september 2018.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
BUN 2018/0029-31

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan

BUN 2018/0124-28

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0182-23

Återrapportering av anmälan om kränkande behandling av
barn på Furubergsskolan förskola
Återrapportering av anmälan om kränkande behandling av
barn på Furubergsskolan förskola
Anmälan om kränkande behandling av elev på Buaskolan

BUN 2018/0182-24
BUN 2018/0234
BUN 2018/0182-20

BUN 2018/0100-16

Återrapportering av anmälan om kränkande behandling av
barn på Furubergsskolan förskola
Återrapportering av anmälan om kränkande behandling av
barn på Furubergsskolan förskola
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av
elev på Bolmens förskola
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av
elev på Hagaskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarpskolan

BUN 2018/0191-29

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola

BUN 2018/0191-28

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola

BUN 2018/0043-43

Anmälan av kränkande behandling av elev på Bläshammar
skola
Anmälan av kränkande behandling av elev på Bläshammar
skola
Anmälan av kränkande behandling av elev på Bläshammar
skola
Anmälan av kränkande behandling av elev på Bläshammar
skola
Anmälan om kränkande behandling av barn på Göthriks
förskola
Anmälan om kränkande behandling av barn på Göthriks
förskola
Anmälan om kränkande behandling av elev på Trönninge skola

BUN 2018/0182-21
BUN 2018/0528-01
BUN 2018/0058-38
BUN 2018/0022-38

BUN 2018/0043-42
BUN 2018/0043-41
BUN 2018/0043-40
BUN 2018/0512-2
BUN 2018/0512-1
BUN 2018/0089-14
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BUN 2018/0234-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på Buaskolan

BUN 2018/0058-22

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan

BUN 2018/0182-19

Anmälan kränkande behandling av elev på Furubergsskolan

BUN 2018/0182-18
BUN 2018/0100-15

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola

BUN 2018/0100-14

Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola

BUN 2018/0100-13

Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola

BUN 2018/0029-30

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan

BUN 2018/0089-13

Anmälan om kränkande behandling av elev på Trönninge skola

BUN 2018/0029-29

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan

BUN 2018/0182-17

BUN 2018/0100-12

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan
Återrapportering av anmälan om kränkande behandling av
elev på Furubergsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Påskbergsskolan
Återrapportering av anmälan om kränkande behandling av
elev på Buaskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bockstensskolan
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av
elev på Bosgårdsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola

BUN 2018/0100-11

Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola

BUN 2018/0100-10

Anmälan om kränkande behandling av elev på Sibbarps skola

BUN 2018/0058-20

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan

BUN 2018/0058-19

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan

BUN 2018/0182-16
BUN 2018/0182-15
BUN 2018/0182-14
BUN 2018/0030-8
BUN 2018/0234-5
BUN 2018/0120-6
BUN 2018/0124-26
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BUN 2018/0296-7

Anmälan om kränkande behandling av elev på Almers skola

BUN 2018/0296-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på Almers skola

BUN 2018/0065-5

BUN 2018/0124-25

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Mariedalsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Mariedalsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0042-26

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola

BUN 2018/0042-25

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola

BUN 2018/0042-24

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola

BUN 2018/0042-23

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola

BUN 2018/0058-18

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan

BUN 2018/0296-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på Almers skola

BUN 2018/0296-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på Almerskolan

BUN 2018/0022-37

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan

BUN 2018/0124-19

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0182-12
BUN 2018/0058-17

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan

BUN 2018/0124-27

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0058-21

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan

BUN 2018/0089-12

Anmälan om kränkande behandling av elev på Trönninge skola

BUN 2018/0089-11

Anmälan om kränkande behandling av elev på Trönninge skola

BUN 2018/0191-27

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola

BUN 2018/0124-24

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0124-23

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0065-4
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Datum

Varbergs kommun
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BUN 2018/0124-22

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0124-21

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0124-20

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan

BUN 2018/0422-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Väröbackaskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan
Anmälan om kränkande behandling av elev på Almers skola

BUN 2018/0182-13
BUN 2018/0296-4
BUN 2018/0042-27

Återrapportering av kränkande behandling av elev på
Rolfstorp skola

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 99

Sammanträdesprotokoll
2018-06-25

45

Dnr

Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–81, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Bläshammar skola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0041–25, Beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0041–28, Beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–71, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Hagaskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–73, Beslut om skolskjuts vid växelvist
boende, Lindbergs skola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0441–2, Beslut om uppskjuten skolplikt, att
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0441–4, Beslut om uppskjuten skolplikt, att
börja förskoleklass det år barnet fyller sju år, Birgitta Therén
Delegeringsbeslut BUN 2018/0517–1, Omlokalisering Kungsäter bibliotek,
Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0003–35, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2018/0003–34, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2018/0003–38, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Protokoll Samverkan
180605 Samverkansprotokoll
180613 Samverkansprotokoll
180619 Samverkansprotokoll
Meddelanden
BUN 2016/0454–16, Förvaltningsrätten i Göteborg, Dom angående
överklagan av verksamhetsbidrag för kalenderår 2017
Justerandes signatur
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BUN 2018/0008–112 Brev från elever Bockstensskolan, angående
synpunkter om mat i skolan
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga frågor
Öppet brev angående inventarier Vidhögeskolan
Eva Pehrsson-Karlssons (C) och Jeanette Qvist (S) efterfrågar information
angående inventarier Vidhögeskolan.
Förvaltningschef svarar att översyn görs för att hitta bra lösningar till
höstterminen; inventariefrågan kommer sedan att beaktas i samband med
budget 2019.
Lärarassistenter/fritidsassistenter
Jeanette Qvist (S) efterfrågar information angående lärarassistenter/
fritidsassistenter.
Förvaltningschef svarar att översyn pågår gällande titel barnvårdare som
arbetar i fritidshemsverksamhet. Inrättande av tjänster lärarassistenter har
inte skett än; arbetet startas upp till höst.
Nattomsorg/ Stenåsa
Jeanette Qvist (S) efterfrågar information angående nattomsorg, Stenåsa.
Förvaltningschef informerar om nattomsorg, Stenåsa, enligt § 97
Förvaltningschef informerar.
NIU - Golf
Roger Kardemark (KD) skickade in skriftlig fråga angående Golf
gymnasieprogram (NIU) och om det erbjuds till hösten; redovisning om
intresse, upphandling, rekrytering och start önskas.
Gymnasiechef rapporterar enligt skriftligt svar. Inför hösten 2018 finns i
nuläget två helt klara elever som har blivit godkända för elitsatsning.
”Religiös kontroll”
Fredrik Gustafsson (SD) ställer frågan om ”religiös kontroll” förekommer i
Varbergs kommun och vad man har för beredskap i fall frågan blir aktuell.
Förvaltningschef svarar att detta enligt kännedom förvaltningschef inte har
förekommit i Varberg. Förvaltningschef återkommer.
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Kung Karl skola
Fredrik Gustafsson (SD) efterfrågar information angående Kung Karl skola.
Förvaltningschef informerar om utvecklingen i Kungsäter, enligt § 97
Förvaltningschef informerar.
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