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§ 129
Val av justerare, BUN 2018/18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Ragnhild Lundahl (M) att tillsammans med ordföranden Kerstin
Angel (C) justera protokollet.
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§ 130
Information till barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2018/19
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen.
Beskrivning av ärendet
Information från förskolechef på Dals ängars förskola
Information enligt årshjul
- Uppföljning av granskning av fristående fritidshem och förskolor
- Fördjupad analys uppföljning sjukfrånvaro och vikarietillsättning –
skriftlig. Till nästa gång vill nämnden få en analys av insatta
åtgärder.
- Tema: Barn- och elevhälsan
Förvaltningschefen informerar
- Långavekaskolan status lokaler
- Incidenter vid förskola
Övrig information
- Skriftlig uppföljning utdelade medel CA Bergströms kulturfond
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§ 131
Ekonomisk månadsuppföljning 2018 - tertial 2,
BUN 2018/6
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut för 2018.
2.

Efter genomgång av resultatprognos 2018 påtalar nämnden vikten av att
förvaltningen särskilt arbetar med följande punkter:
- ett arbete görs för att grundskolan ska ha budget i balans vid
årsskiftet 2018/2019
- utveckla ett resursfördelningssystem för fritids för elever i särskolan
- översyn av resursfördelning för förskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

godkänna barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut för 2018.

Beskrivning av ärendet
Den långsiktiga plan som vi lagt för vårt förbättringsarbete ligger fast.
Utbildning Falkenberg, som inriktningsdokument för vårt förbättringsarbete
har stark legitimitet i hela organisationen. Varje förskole och skolenhet
fortsätter sitt arbete med att kontinuerligt utveckla sin plan för förbättrad
undervisningskvalitet utifrån sina analyser och sina förutsättningar. Under
läsåret har ett arbete med att ta fram ny inriktning och rutiner för
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete pågått. Syftet med detta är att
hitta former och strukturer för att kunna följa upp målsättningarna i
Utbildning Falkenberg och utifrån detta kunna göra insatser för att
ytterligare förbättra undervisningens kvalitet och därmed höja resultaten.
Aktuell statistik kring elevernas måluppfyllelse visar att resultaten är på
samma nivå som tidigare år. Vissa resultat har förbättrats något medan andra
har försämrats något. Det är fortfarande stor skillnad mellan pojkars och
flickors resultat.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse mot budget för
perioden januari-augusti på -8 238 tkr. Avvikelsen beror bland annat på att
andelen små barn med lång vistelsetid i förskolan har varit hög, elever som
går hos annan huvudman på grundskola och gymnasieskola varit dyrare än
budgeterat, samt att lönerevisionen för 2018 inte är reglerad.
Motivering av beslut
Delårsrapporten är en lagstadgad uppföljning av kommunens verksamheter
samt investeringar och omfattar perioden januari – augusti. Uppföljningen
sker både på nämndsnivå och på en kommunövergripande nivå.
Rapporten innehåller dels en avstämning av det ekonomiska läget med en
prognos för helåret och dels en avrapportering hur kommunen ligger till i
Utdragsbestyrkande
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förhållande till beslutade utvecklingsmål, kritiska kvalitetsfaktorer och
uppdrag.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-09-19
Delårsrapport 2018 (Barn- och utbildningsnämnden)
Yrkande
Kerstin Angel yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag
med följande tillägg:
2.

Efter genomgång av resultatprognos 2018 påtalar nämnden vikten av att
förvaltningen fokuserar på följande punkter:
- ett arbete görs för att grundskolan ska ha budget i balans vid
årsskiftet
- utveckla ett resursfördelningssystem för fritids för elever i särskolan
- översyn av resursfördelning för förskolan.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta om
Kerstin Angels (C) tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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§ 132
Timplan för grundsärskolan, BUN 2018/259
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Fastställa den stadieindelade timplanen för Falkenbergs grundsärskola.
Beskrivning av ärendet
Den 1 juli 2018 träder nya bestämmelser i skolförordningen gällande
timplanen för bland annat grundsärskolan i kraft. Den nya stadieindelade
timplanen ska tillämpas på undervisning med start höstterminen 2018.
Den nya statligt reglerade timplanen för grundsärskolan fördelar
undervisningstiden i ämnen och ämnesområden på stadier varefter varje
huvudman, efter förslag av rektorn, beslutar om fördelning mellan
årskurserna av undervisningstiden. Det finns en timplan för elever som läser
ämnen och en för elever som läser ämnesområden (inriktning
träningsskolan).
Motivering av beslut
Eleverna i grundsärskolan i Falkenbergs kommun är indelade i mindre
grupper. Då eleverna i grundsärskolan är få är grupperna åldersblandade.
Rektor har valt att i så stor utsträckning som möjligt dela in dem efter
stadier, dvs. grupper med årskurserna 1-3, 4-6 respektive 7-9. Förslaget till
timplan för grundsärskolan bygger på denna organisation. För att underlätta
planering och göra det enkelt att säkra att varje elev får sin garanterade
undervisningstid är förslaget att fördela antalet timmar per ämne i varje
stadie jämt över årskurserna. Varje årskurs inom stadiet har alltså i
huvudsak lika många timmars undervisning i respektive
ämne/ämnesområde.
Ekonomi
Förslaget bedöms endast påverka ekonomin i mindre omfattning.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-24
Tjänsteskrivelse 2018-08-22
Timplan ämnen 2018-08-27
Timplan ämnesområden 2018-08-27
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§ 133
Genomförandeplan för giftfri förskola, BUN 2018/260
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Ta fram ett underlag till budgetprocessen där det framgår kostnader för

rensning och ersättning av vanligt förekommande material med hög risk
utifrån kemikaliesynpunkt i förskolor. Kategorierna kan vara exempelvis
följande: madrasser och kuddar, gammal elektronik, leksaker som är
tillverkade innan år 2013 och bildäck.
2 Säkerställa att upphandling av material såsom leksaker och

hobbymaterial har riktlinjer utifrån kemikaliesynpunkt.
3 Utreda om städrutiner behöver förändras utifrån giftfri förskola inför

nästa upphandling.
4 Skapa en långsiktig plan för att forsla bort lågriskprodukter från

förskoleverksamheten, göra kontinuerlig inventering av barnens utsatthet
för farliga kemikalier i förskolan, upprätta åtgärdsplan för kontinuerlig
rensning samt kunskapsspridning.
5 Formulera nytt verksamhetsmål för kemikaliesmart och ekologiskt

hållbar förskola.
6 Underlaget redovisas till barn- och utbildningsnämnden i april 2019.

Beskrivning av ärendet
Det är barn- och utbildningsförvaltningens prioritet att erbjuda barnen i
förskolan en så hälsosam och trygg miljö som möjligt. I Falkenbergs
kommun fattade kommunstyrelseförvaltningen (KS 2014-182) ett beslut,
efter en motion, att göra en kartläggning av kemikalier i förskolan samt en
plan för hur resultaten från kartläggningen ska hanteras. Sommaren 2016
gjordes en inventering av 13 förskoleavdelningar i syftet att kartlägga
kemikalieexponeringen i förskolor. Inventeringen resulterade i följande
rekommendation: det behövs tydliga riktlinjer för bortsortering och en plan
för utfasning av produkter, finansiering och upphandlingsrutiner måste
förtydligas samt personalen efterfrågar större informationsträffar.
Genomförandeplanen ska omfatta alla förskoleavdelningar.
Motivering av beslut
Enligt Naturskyddsförningens kartläggning år 2013 i 41 kommuner och 129
förskolor visar att 74 % av leksakerna är i plast. Med hänsyn till att små
barn är särskilt känsliga för påverkan av kemikalier och att så mycket av
deras omgivning innehåller plast, är det lämpligt att rensa och sortera bort
samt ersätta bortforslade produkter med bättre material. Eftersom
regelverket kring leksaker har skärpts sedan 2013 är det viktigt att rensa
framför allt gamla leksaker. Men i förskolan används mycket annat material
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än leksaker till exempel pyssel- och sportprodukter samt madrasser och
kuddar som är i direkt kontakt med barnens hud. Därför ska Falkenbergs
genomförandeplan för giftfri förskola innefatta rensning av även madrasser,
kuddar, pysselmaterial, gammal elektronik och bildäck och rör som ofta
används i utelekar.
Barnkonsekvensanalys
Barnets rättigheter ska beaktas vid alla kommunala beslut. Enligt FN är alla
under 18 år att betrakta som barn. I beslutsunderlag ska det tydligt framgå
om beslutet rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa
beaktats.
Beslutet påverkar samtliga barn som finns i förskolor och minskar risker för
barn att exponeras för onödiga kemikalier i kontakt med leksaker och
madrasser till exempel. I den förbererande processen har tjänstemän och
pedagoger involverats men barnen har inte varit involverade i
kartläggningen. I kommande fas med rensning av leksaker och annat
material kan barnen involveras och får möjlighet att skapa kunskaper om
hållbar utveckling i samband med åtgärderna som genomförs i förskolorna.
Ekonomi
Barn- och utbildningsförvaltningen ska presentera en budget som innefattar
alla förskoleavdelningar och antal produkter som ska bytas ut samt ersättas
med bättre material. Underlaget redovisas till barn- och utbildningsnämnden
i april 2019.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-28
- Inventering gällande giftfria förskolor i Falkenberg under
sommaren/hösten 2016.
- Motion om inventering av kemikalier på förskolor och handlingsplan
för att uppnå en giftfri förskolemiljö. (AU § 394, KS § 30) KS 2014182
- Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020. Kemikalieinspektionen.
- Operation giftfri förskola, Naturskyddsföreningen (2013)

Utdragsbestyrkande
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§ 134
Medborgarförslag caféet på nya biblioteket ska drivas
av gymnasieelever, BUN 2018/210
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avslå medborgarförslaget.
Beskrivning av ärendet
Från privatperson har 2018-04-23 inkommit ett medborgarförslag om att
caféverksamheten i det nya biblioteket (KKC) ska drivas av gymnasieelever
på Restaurang- och Livsmedelsprogrammets (RL) inriktning Bageri och
konditori. Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-04 att överlämna ärendet
till barn- och utbildningsnämnden för avge ett förslag till beslut till
kommunfullmäktige.
Motivering av beslut
Att få pröva på sitt kommande yrke i reella situationer höjer den kommande
yrkeskompetensen. Av det skälet finns all anledning att noga överväga det
inkomna förslaget. Alla yrkeselever har under sin utbildning 15 veckors
APL (arbetsplatsförlagt lärande), där utbildning sker just i faktiska
yrkessituationer. Antalet elever på Restaurang- och Livsmedelsprogrammet
(RL) är cirka 15-20 per årskurs, varav knappt hälften går inriktningen
Bageri och konditori. Då dessa elever ska erhålla yrkesutbildning såväl som
utbildning i gymnasiegemensamma ämnen, återstår endast ytterst lite tid per
elev för andra inslag. Medborgarförslaget skulle då innebära att caféet ändå
till övervägande del skulle bedrivas av extern personal. Detta gäller
terminstid, under lov finns inga elever att tillgå, varvid caféet helt skulle
behöva drivas av extern personal. Av ovanstående dras slutsatsen att inslag
av elevarbete på caféet endast kan ske i så liten omfattning, att RL inte kan
påta sig driftsansvar för caféet i det nya biblioteket.
Ekonomi
Medborgarförslaget innebär inga märkbara lägre kostnader i driften av
caféet. Beslutsförslaget innebär ingen skillnad i kostnadsbilden utifrån den
plan som nu finns för caféverksamheten.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-15
Medborgarförslag, KS 2018/232
KF § 124 Anmälan av medborgarförslag, KS 2018/232
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§ 135
Program och platser på Falkenbergs gymnasieskola
läsåret 2019/2020, BUN 2018/212
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. fastställa programutbudet för läsåret 2019/2020.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastslår årligen ett första programutbud som
grundskoleeleverna kan välja från till årskurs ett på gymnasiet. Under våren
tas ytterligare beslut där platser och utbud justeras utifrån elevernas val. I
det första programutbudet för läsåret 2018/2019 ingår följande:
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Varav

Inriktning

Platser
32
30
16
32
32
Dans, ESDAN
12
Musik, ESMUS
20
Fordons- och transportprogrammet
20
Handels- och administrationsprogrammet
20
Humanistiska programmet
15
Introduktionsprogram IMRBA
4*
Introduktionsprogram IMRBF
5*
Introduktionsprogram IMRFT
5*
Introduktionsprogram IMRHA
2*
Introduktionsprogram IMRIN
2*
Introduktionsprogram IMRRL
6*
Introduktionsprogram IMRVO
6*
Industritekniska programmet
14
Naturvetenskapsprogrammet
32
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
24
Samhällsvetenskapsprogrammet
32
Teknikprogrammet
32
Vård- och omsorgsprogrammet
10
Summa Falkenbergs gymnasieskola (exkl IMPRO)
373
*under förutsättning att programmet inte fyller sina platser med ordinarie
sökande
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Motivering av beslut
Utbudet ger eleverna ett brett spektrum av olika möjligheter och utgår ifrån
tidigare års val och vad som är möjligt organisatoriskt och ekonomiskt.
Utifrån hur eleverna väljer på våren korrigeras antalet platser. Detta innebär
att det initiala antalet platser kan komma att förändras när den slutliga
organisationen fastställs. Målet är att så långt det är möjligt möta elevernas
önskemål och samtidigt kunna erbjuda en god kvalitet och en budget i
balans.
Ekonomi
I förslaget till programutbud har gällande budget beaktats. Även
samordningsvinster mellan klasser och program samt olika
organisationsmöjligheter vägs in. Utifrån elevernas val, görs under våren en
fördjupad analys av de ekonomiska konsekvenserna. I denna analys vägs
både kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska konsekvenser och in i
bedömningen av hur antalet platser fördelas mellan programmen.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-15

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Val av ledamot och ersättare till kommunala
handikapprådet 2015-2018 , BUN 2014/314
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Emily Crowe (KD) som ersättare i kommunala handikapprådet.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktiges valberedning tog i början av mandatperioden fram
förslag på från vilka partier som respektive nämnd ska välja sina
representanter till kommunala handikapprådet. Detta gjordes för att
säkerställa att sammansättningen i rådet motsvarar sammansättningen i
kommunfullmäktige. Enligt förslaget ska barn- och utbildningsnämnden
utse en ordinarie ledamot från Miljöpartiet och en ersättare från
Kristdemokraterna.
Motivering av beslut
Barn- och utbildningsnämnden utsåg i början av 2015 Susan Pettersson
(KD) till ersättare i kommunala handikapprådet. Under 2018 har Susan
Pettersson avsagt sig sitt uppdrag i nämnden och därmed behöver nämnden
utse en ny ersättare. Emily Crowe (KD) utsågs därefter som ny ledamot i
nämnden.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-28
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§ 137
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2018/21
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna anmälda meddelanden för perioden 2018-08-16 –
2018-09-12.
Beskrivning av ärendet
Avsändare/Mottagare
Ärendet
Skolinspektionen
Beslut efter tillsyn av undervisning via
Sofia distans
Skolinspektionen
Beslut efter uppföljning för förskoleklass
och grundskola Apelskolan 1
Skolinspektionen
Beslut efter uppföljning för förskoleklass
och grundskola - Älvseredsskolan
Kommunstyrelsen
Beslut KS § 209 - Tilldelning av budget
för löneökningar, med bilagor
Kommunstyrelsen
Beslut kommunstyrelsen § 218 Livsmedelskrav vid konferens och
catering
Skolinspektionen
Beslut efter tematisk kvalitetsgranskning
av flexibilitet och individanpassning inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial
nivå
Skolverket
Beslut om statsbidrag för Lärcentrum 2018
Kommunfullmäktige
Beslut KF § 180 Motion – Avgiftsfri
frukost i grundskolan
Kommunfullmäktige
Beslut KF § 182 Motion - Handlingsplan
för att undvika stängning av skolor
Kultur- och fritidsnämnden Beslut KFN § 64 - Program för
utomhuslek, med bilagor
Kommunstyrelsen
Beslut KS § 133 DUA – jobb med kortare
utbildning för unga och nyanlända, med
bilaga
Integrationsberedningen
Beslut integrationsberedningen § 28 Fördelning av kvarstående
integrationsmedel
Barn- och
Sammanställning oroande frånvaro
utbildningsförvaltningen
september

Datum
2018-08-17
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-14
2018-08-14

2018-08-27

2018-08-29
2018-08-28
2018-08-28
2018-08-30
2018-05-15

2018-09-03

2018-09-13
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Avsändare/Mottagare
Barn- och
utbildningsförvaltningen

Ärendet
Samverkansprotokoll

Datum
2018-09-11
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§ 138
Redovisning av delegationsbeslut, BUN 2018/22
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden.
2. Välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid
nämndens nästa möte.

Beskrivning av ärendet
Beslutsdatum
2018-08-16 –
2018-09-12
2018-08
2018-08-16 –
2018-09-12
2018-08-15 –
2018-08-28

Beslut
Delegat
Delegationsordning
Mottagande anmälan om Nämndsekreterare 1.3
kränkande behandling
Delegationsbeslut
3 kap.
nyanställningar augusti
Delegationsbeslut diariet
Delegationsbeslut
skolskjuts

Planerare

5.1-5.4

Underlag för beslut
Sammanställning anmälan om kränkande behandling september
Delegationsbeslut nyanställningar augusti
Delegationsbeslut diariet 2018-08-16 – 2018-09-12
Delegationsbeslut skolskjuts 2018-08-15 – 2018-08-28

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-19

§ 139
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2018/20
Beskrivning av ärendet
Fråga om vilka rutiner finns om barn hämtas av utomstående? Förvaltningen
återrapporterar utvärdering av incident vid grundskola.
Fråga om antalet digitala lärplattformar som används i gymnasieskolans
verksamhet, information från personal till vårdnadshavare. Förvaltningen
återkopplar.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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