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Ulla Söderström
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Sekreterare

TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-20
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr:BUN.2017.431

Revisionsrapport- Granskning av besökssäkerhet
och skalskydd inom förskola och grundskola
Ärendebeskrivning
Revisionen har överlämnat revisionsrapport Granskning av
besökssäkerhet och skalskydd inom förskola och grundskola till barnoch utbildningsnämnden för yttrande.
Syftet är att kunna bedöma om överlämnandet av tillsynsansvaret
mellan vårdnadshavare och personal genomförs på ett säkert sätt i
förskola och bedöma om förskolan och skolan har rutiner för att
förhindra obehöriga att ta sig in i förskolans och skolans område.
Mot bakgrund av denna granskning finner vi förbättringsområden och
rekommenderar:
att enheterna gör riskbedömning av besökssäkerheten utifrån fysisk
miljö, läge och organisation,
att enheterna och verksamheten dokumenterar och informerar om
rutinerna för besök,
att enheterna minimerar antalet öppna passager,
att större enheter försöker hitta system för att identifiera besökare
genom exempelvis besöksbrickor, anmälningsplikt eller liknande,
att förskolorna ser över möjligheterna till ” säkra” rum om en hotfull
situation skulle uppstå.
Barn- och utbildningsnämnden säkerställer efterlevnaden av riktlinjer
och rutiner genom intern kontroll och genomför en översyn av krisoch säkerhetsarbetet och den dokumentation som är kopplad till
området. Det är viktigt att det finns ett gemensamt förhållningssätt för
hela verksamheten.
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TJÄNSTESKRIVELSE
2017-09-20
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr:BUN.2017.431

Beslutsförslag
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att överlämna följande yttrande i ärendet till revisionen,
att enheterna får i uppdrag att titta över förbättringsområdena
ovan, samt
att barn- och utbildningsnämnden beställer en intern kontroll för
att säkerställa efterlevnaden av riktlinjer och rutiner, samt
att nämnden genomför en översyn av kris- och säkerhetsarbetet
och den dokumentation som är kopplat till området.

Ulla Söderström
Nämndsekreterare

Elisabet Nord
Barn- och utbildningschef
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2017-09-05
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr:BUN.2017.382

Taxa för tillfällig lokaluthyrning
Ärendebeskrivning

Taxor för barn- och utbildningsnämnden, år 2018
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2017-06-21, § 152, antagit nya rutiner för hantering av
taxor. Alla taxor ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2017. De taxor
som antas i oktober ska gälla från 2018-01-01.
Beslut om ändring av taxor som medför sammanlagda avgifter, som endast i
undantagsfall uppgår till mer än 25% av prisbasbeloppet per kalenderår för den
enskilde, delegeras från kommunfullmäktige till berörd nämnd.
I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till taxor
avseende barn- och utbildningsnämnden verksamhet för år 2018.
Taxa för tillfällig lokaluthyrning
Taxan för tillfällig lokaluthyrning föreslås oförändrad enligt bilagd prislista.

Beslutsförslag
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen taxa för tillfällig lokaluthyrning gällande, från och
med 1 januari 2018 samt
att ge barn- och utbildningsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta om
revidering av taxan för tillfällig lokaluthyrning.
Charlotte Jacobsson
Förvaltningsekonom

Lovisa Brasch
Förvaltningsekonom
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige 201x-xx-xx §§ xx
Gäller fr o m 2018-01-01

________________________________________________________________

Värnamo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen
Tillfällig lokaluthyrning - avgifter och anvisningar.

Hyra skollokaler
Per tillfälle
Finnvedens Gymnasium: Aula,
1 900 kr
Större samlingssalar
750 kr
Övriga samlingssalar samt Café Ugglan
500 kr
Klassrum, övriga mindre lokaler*
200 kr
Observera
Vid upplåtelse fredagar efter kl. 18.00, lördagar och söndagar samt övriga
helgdagar uttas hyresavgifter
enligt ovan + 50% tillägg.
Ev kostnad för vaktmästeri, 424 kr/tim, tillkommer efter särskild
överenskommelse.
1-5

mer än 5

*Tillkommer, förbrukningsavgift för nedanstående lokaler ggr/termin ggr/termin
Skolkök, textil-trä och metallslöjdsalar och övr.
specialutrustade salar
100 kr
600 kr
Övernattning i skollokaler
Skollokaler kan hyras för övernattning, 32 kr/natt och
deltagare.
Bokas av fritidsenheten, Tekniska kontoret.
Arrangemang med inträde i aulan, Finnvedens
Gymnasium
Hyresgäst utan lokal styrelse eller verksamhet inom
kommunen
Hyra idrottshallar
Skolornas idrottshallar bokas av fritidsenheten, Tekniska
kontoret.
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Per tillfälle

3 000 kr

VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
§ 201

2017-09-13
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Dnr: 2017.382

Taxa för tillfällig lokaluthyrning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att överlämna ärendet till nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-06-21, § 152, antagit nya rutiner för hantering av taxor.
Alla taxor ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2017. De taxor som antas i
oktober ska gälla från 2018-01-01.
Beslut om ändring av taxor som medför sammanlagda avgifter, som endast i
undantagsfall uppgår till mer än 25% av prisbasbeloppet per kalenderår för den
enskilde, delegeras från kommunfullmäktige till berörd nämnd.
I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till taxor avseende
barn- och utbildningsnämnden verksamhet för år 2018.
Taxa för tillfällig lokaluthyrning
Taxan för tillfällig lokaluthyrning föreslås oförändrad enligt
bilagd prislista.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen taxa för tillfällig lokaluthyrning
gällande, från och med 1 januari 2018, samt
att ge barn- och utbildningsnämnden delegation att
fortsättningsvis besluta om revidering av taxan för tillfällig
lokaluthyrning.
Beslut expedieras till:

Justerare
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KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige datum och paragraf
Gäller fr o m 20xx-xx-xx

________________________________________________________________

Taxor för kulturskolan
A

Terminsavgifter

Grundavgift per kurs:
- Musik
- Dans
- Dans intensiv
- Drama
Poolundervisning
Endast deltagande i ensemble
Fördjupningslinje

700 kr
500 kr
700 kr
600 kr
300 kr
300 kr
900 kr

Familjerabatt
 Skulle en elev delta i två eller flera kurser utgår ingen rabatt.
 En familj med två eller flera barn betalar max 1100 kr om varje barn deltar i en kurs
vardera. För varje tillkommande kurs betalas normal grundavgift.

B

Övriga avgifter (ej rabattgrundande)

Instrumenthyra:
- Elev
- Övriga

400 kr per termin
600 kr per termin

Avgifter för begränsade kurser:
- Kurs om sex tillfällen
- Kurs om tio tillfällen
- Kurs om fler än tio tillfällen
- Enstaka lektioner

300 kr
400 kr
500 kr
50 kr

Ensembleavgift för vuxna
(över gymnasieålder)

500 kr per termin

Vuxenundervisning

200 kr per enskild lektion
100 kr per grupplektion

Rektor för kulturskolan kan om synnerliga skäl föreligger fatta beslut om lägre avgift än vad
avgiftssystemet medger.
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Barn- och utbildningsnämnden
Dnr:BUN.2017.380

Taxor för kulturskolan
Ärendebeskrivning
Taxor för barn- och utbildningsnämnden, år 2018
Bakgrund
Kommunfullmäktige har 2017-06-21, § 152, antagit nya rutiner för hantering av
taxor. Alla taxor ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2017. De taxor
som antas i oktober ska gälla från 2018-01-01.
Beslut om ändring av taxor som medför sammanlagda avgifter, som endast i
undantagsfall uppgår till mer än 25% av prisbasbeloppet per kalenderår för den
enskilde, delegeras från kommunfullmäktige till berörd nämnd.
I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till taxor
avseende barn- och utbildningsnämnden verksamhet för år 2018.
Taxa för kulturskolan
Taxan för kulturskolan förslås oförändrad enligt bilagd prislista med tillägget för
Fördjupningslinje, 900 kronor per termin.
Beslutsförslag
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen taxa för kulturskolan gällande, från och med 1 januari
2018 samt
att ge barn- och utbildningsnämnden delegation att fortsättningsvis besluta om
revidering av taxan för kulturskolan.
Ulla Söderström
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VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
§ 202

2017-09-13
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Dnr: 2017.380

Taxor för kulturskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att överlämna ärendet till nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2017-06-21, § 152, antagit nya rutiner för hantering av taxor.
Alla taxor ska behandlas av kommunfullmäktige i oktober 2017. De taxor som antas i
oktober ska gälla från 2018-01-01.
Beslut om ändring av taxor som medför sammanlagda avgifter, som endast i
undantagsfall uppgår till mer än 25% av prisbasbeloppet per kalenderår för den
enskilde, delegeras från kommunfullmäktige till berörd nämnd.
I enlighet med budgetförutsättningarna redovisas härmed förslaget till taxor avseende
barn- och utbildningsnämnden verksamhet för år 2018.
Taxa för kulturskolan
Taxan för kulturskolan förslås oförändrad enligt bilagd prislista
med tillägget för Fördjupningslinje, 900 kronor per termin.
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och
utbildningsnämnden besluta
att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna föreslagen taxa för kulturskolan gällande, från och
med 1 januari 2018, samt
att ge barn- och utbildningsnämnden delegation att
fortsättningsvis besluta om revidering av taxan för kulturskolan.
Beslut expedieras till:

Justerare

VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-27

Protokollsutdrag:

Dnr

Bun §

Sida

Redovisning av delegationsbeslut
47 Anställningsavtal – tillsvidare och visstid
48 Beslut angående dagliga resor Gy 8 2 st.
49 Beslut om inackorderingsstöd Gy7 6 st.
50 Beslut angående ansökan om utökad tid, skollagen kap 8 § 5
51 Beslut angående bidrag för utbildning vid folkhögskola Gy7
52 Beslut angående skolskjuts, växelvis boende G 8 7 st.

Justerare
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VÄRNAMO KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-09-27

Protokollsutdrag:

Dnr

Bun §

Sida
1
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Meddelanden
2017-08-31
2017-09-18

Kf § 177
Redovisning av stadsbidrag för
ökad undervisningstid för
nyanlända elever i grundskolan
2016
Synpunkter/klagomål

Kommunfullmäktige
Skolverket

