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Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-14

§ 153
Val av justerare, BUN 2018/18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Emily Crowe (KD) att tillsammans med ordföranden
Kerstin Angel (C) justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 154
Information till barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2018/19
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna informationen.
Beskrivning av ärendet
Förvaltningschefen informerar
- Genomgång av planering i samband med elevs försvinnande
Information enligt årshjul
- Uppföljning inskrivna barn i förskolan, personal
- Tema: Vuxenutbildningen + samverkansavtal vuxenutbildning –
- Elevhälsoenkäter
Övrig information
- Verksamhetsberättelse elevhälsans medicinska insats

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 155
Resursfördelning för förskolan, BUN 2018/312
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta ny resursfördelningsmodell för förskolan, med start 2019-08-01.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta ny resursfördelningsmodell för förskolan, med start 2019-01-01.
Beskrivning av ärendet
Resurstilldelningen till förskolor i Falkenbergs kommun differentieras
utifrån barnets ålder och antalet schematimmar barnet har. Tiden som
föräldrarna lämnar barnen på förskolan har ökat stadigt sedan flera år
tillbaka. Timspannen i resursfördelningen reviderades senast 2008 (BUN
2008-10-15, § 54).
Barn- och utbildningsnämnden yrkade i beslut på delårsrapport 2018 (201809-19, § 131) att en översyn av resursfördelningen för förskolan ska
genomföras.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun ska enligt Skollagen (8 kap, 21 §) lämna bidrag för
varje barn inskrivet på en förskoleenhet. Kommunen ska även fördela
resurser efter barnens olika förutsättningar och behov (Skollagen 2 kap, 8b
§), vilket förutsätter en differentierad resursfördelning. Genom att justera
timspannen i resursfördelningen ges förskoleenheterna förutsättningar att ha
personalbemanning i förhållande till barnens vistelsetid.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi på helheten, eftersom det handlar
om en omfördelning av befintlig budgetram. Förskoleenheter, såväl
kommunala som enskilda, kan behöva anpassa organisationen för att få
balans i ekonomin med den nya fördelningen. Detta kan skapa avvikelser
mot budget under en övergångsperiod.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-14
Tjänsteskrivelse resursfördelning förskolan 2019
Simulering beslutsunderlag
Yrkande
Anna Andersson (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden antar ny
resursfördelningsmodell för förskolan, med start 2019-08-01.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barnoch utbildningsförvaltningens förslag eller Anna Anderssons (C) yrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Anna Anderssons yrkande.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 156
Ekonomisk månadsuppföljning 2018, BUN 2018/6
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. efterfråga fördjupad analys av resultat för verksamhetsområde
grundskola 2019 samt förslag på eventuell justering av resursfördelning
inför 2020. Uppdraget redovisas i mars 2019.
2. godkänna ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari till
oktober 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari till
oktober 2018.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en avvikelse för perioden januari
till oktober på -13 570 tkr. Resultatet beror främst på att lönerevisionen inte
är färdig och nämndens budgetram inte har justerats.
Motivering av beslut
Periodresultatet anger avvikelsen mellan periodens ekonomiska utfall och
den periodiserade budgeten. Prognosresultatet anger beräknad avvikelse
mellan ackumulerat utfall per den sista december och årsbudgeten.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-11-14
Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2018
Yrkanden
Kerstin Angel (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
1. efterfråga fördjupad analys av resultat för verksamhetsområde grundskola
2019 samt förslag på eventuell justering av resursfördelning inför 2020.
Uppdraget redovisas i mars 2019.
2. godkänna ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari till oktober
2018.
Peter Dygården (S) yrkar bifall till Kerstin Angels (C) yrkande.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barnoch utbildningsförvaltningens förslag eller Kerstin Angels (C) yrkande och
finner att nämnden beslutar enligt Kerstin Angels yrkande.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 157
Riktlinjer för resultatreglering, BUN 2018/313
Ärendet stryks från dagens ärendelista.

Utdragsbestyrkande

1 (1)

10

Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden 2018-11-14

§ 158
Medborgarförslag utöka öppettiderna på de
kommunala barnomsorg- och fritidshemmen,
BUN 2018/243
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Avslå medborgarförslaget om att utöka öppettiderna på de kommunala
barnsomsorgs- och fritidshemmen.
Beskrivning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Susan Mack 2018-05-30 om att
förlänga öppettiderna på kommunens förskolor/pedagogisk omsorg och
fritidshem. Förslagslämnaren framhåller att hen och hens arbetskamrater
ofta känner mycket stress i samband med lämning och hämtning och att
förskola och fritidshem måste vara tillgängliga för föräldrar som har en
längre restid än 30 minuter till arbetet. Medborgarförslaget föreslår att alla
kommunala förskolor/pedagogisk omsorg och fritidshem ska ha öppettider
som baseras på föräldrarnas behov, mellan klockan 06-19. Detta bör enligt
medborgarförslaget minska stressen för småbarnsfamiljer, öka
jämställdheten mellan kvinnor och män samt öka tillgången på arbetskraft
vilket kan leda till ökade skatteintäkter för kommunen. Barn- och
utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Motivering av beslut
Kommunen ska erbjuda förskola till barn som är bosatta i Sverige och som
inte har börjat i förskoleklassen eller grundskolan. Normalt ska barn
erbjudas förskola från och med ett års ålder. De ska få gå i förskolan så
mycket de behöver med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.
Även plats på fritidshem ska erbjudas så mycket som behövs med hänsyn
till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier.
Kommunen behöver inte erbjuda förskola eller fritidshem under kvällar,
nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Däremot ska kommunen
sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid de inte erbjuder
förskola så mycket som det behövs utifrån föräldrarnas förvärvsarbete och
familjens situation i övrigt.
Förskolor och fritidshem i Falkenbergs kommun har generella öppettider
mellan 06.30 och 18.30.
Om omsorg för barn på förskola behövs under tidig morgon och kväll
06.00-21.00 erbjuds detta på Tallkottens förskola och Äppelbackens
förskola i mån av plats. Om en vårdnadshavare behöver omsorg för sitt barn
på förskola eller fritids under kvällar, nätter och helger erbjuds förskolan
Nattugglan i mån av plats.
Det finns ingen kommunal statistik att tillgå vad gäller antal personer med
arbete på obekväm arbetstid. Inte heller finns det statistik kring behov av
Utdragsbestyrkande
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omsorg på obekväm tid eller behov av förlängda öppettider vid hämtning
och lämning, förutom befintlig köstatistik på de enheter med förlängda
öppettider. Däremot har förskolechefer och rektorer dialog med
vårdnadshavare kring deras behov. Det finns i nuläget några barn på
Tallkotten med behov av förlängda öppettider. På Äppelbacken finns inga
barn inskrivna med behov av förlängda öppettider.
Utifrån den befintliga situationen i kommunen samt tillgång till omsorg på
obekväm tid på Nattugglan och Äppelbackens förskolor gör barn- och
utbildningsförvaltningen bedömningen att Falkenbergs kommun erbjuder
goda och behovsanpassade öppettider.
Ekonomi
Beslutsförslaget påverkar inte nämndens ekonomi. Ytterligare utökade
öppettider på förskola och fritidshem skulle innebära ökade kostnader för
nämnden.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-01
Medborgarförslag, inkommet 2018-05-30

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 159
Utredning engelskspråkigt spår i grundskolan,
BUN 2018/299
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av utredningen och lägger
den till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Efter en motion inkommen från Susan Pettersson (KD) om att på en
kommunal skola i kommunen erbjuda ett engelskspråkigt spår beslutade
barn- och utbildningsnämnden (BUN 2016 §165) att ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
införandet av ett engelskspråkigt spår på en kommunal grundskola i
Falkenbergs kommun.
Enligt Skolförordningen (2011:185) 9 kap 18-19§ får en huvudman anordna
delar av undervisningen på engelska om undervisningens innehåll och
utformning säkerställer att eleverna får tillräckliga kunskaper i svenska för
att nå kunskapskraven i samtliga ämnen, lärarna som undervisar på engelska
uppfyller skollagens krav på behörighet och utbildningen håller god kvalitet.
Motivering av beslut
Argument för införandet av engelskspråkig undervisning vilar främst på
utgångspunkter kring ökad konkurrenskraft för skolor liksom att skapa
miljöer för studiemotiverade elever. Det finns färre argument som stödjer
elevers lärande och kunskapsutveckling. Erfarenheter i andra kommuner
liksom bedömning av situationen i Falkenbergs kommun visar vidare att det
är svårt att rekrytera lärare som har tillräcklig kompetens i engelska för att
undervisa i ett urval av ämnen.
Utifrån samtal med rektorer i grundskolan framkommer att de till viss del
kan se konkurrensmässiga fördelar med införandet av ett engelskspråkigt
spår. Däremot lyfter de också att det finns en likvärdighetsproblematik och
risk för ökad segregation med att starta ett engelskspråkigt spår när studier
visar att dessa att ett sådant införande kan innebära social snedrekrytering.
Det framkommer också begränsade möjligheter att rekrytera personal för en
sådan undervisning liksom att det i nuläget inte finns intresse hos befintlig
personal. Denna uppfattning stöds av personalavdelningens bedömning samt
erfarenheter från andra kommuner/huvudmän.
Utifrån denna utredning för förutsättningar för införandet av ett
engelskspråkigt spår på grundskolan förespråkar inte barn- och
utbildningsförvaltningen ett specifikt införande. Däremot kan möjligheten
finnas för de skolor som utifrån analys och behov på skolan ser att detta
skulle kunna leda till ökad progression i elevernas lärande och
kunskapsutveckling. Detta förutsätter att skolan har såväl pedagogiska som
organisatoriska förutsättningar att garantera en god kvalitet på
Utdragsbestyrkande
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undervisningens innehåll och utformning utifrån Skolinspektionens krav för
engelskspråkig undervisning.
Ekonomi
Utredningen påverkar inte nämndens ekonomi. Införandet av ett
engelskspråkigt spår får ekonomiska konsekvenser. Dessa kommer se olika
ut beroende på hur en skola väljer att organisera undervisningen och hur stor
del av undervisningen som ska bedrivas på engelska.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-17
Tjänsteskrivelse, 2018-10-17
BUN 2016 §165
Tjänsteskrivelse, 2016-10-24
Protokollsanteckning
Emily Crowe (KD) lämnar följande anteckning till protokollet:
Kristdemokraterna påpekar att utredningen missade att lägga fokus på syftet
med motionen och därmed mestadels fokuserade på eventuella problem som
kan uppstå om man försöker införa ett engelskspråkigt spår. Vi i KD menar
att man bör lägga mer vikt på de stora fördelar det innebär för kommunens
elever att ha tillgång till ett engelskspråkigt spår.

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Motion låt äldre och unga mötas på lunchen,
BUN 2018/285
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta
1. Avslå motionen.
Beskrivning av ärendet
En motion har inkommit från Socialdemokraterna till kommunfullmäktige
angående användande av skolmatsalar i grundskola. I motionen beskrivs att
det finns många äldre personer på samma orter som får sin mat hemkörd av
hemtjänsten. De undrar över möjligheterna för äldre att kunna äta lunch
under tider när det eventuellt kan finnas plats i matsalen. Kommunen skulle
på så vis kunna använda sina matsalar i grundskolorna mer effektivt.
Motivering för motionen är att många äldre efterfrågar ett större socialt
nätverk och att det skapar kontakter mellan barn och äldre. De äldre
kommer ut och träffar bekanta.
Socialdemokraterna yrkar att ge servicenämnden i uppdrag att starta en
testverksamhet med mer öppna skolmatsalar på någon eller några skolor i
samarbete med berörda nämnder med start hösten 2019.
Motivering av beslut
Denna typ av verksamhet och insatser pågår och Socialförvaltningen har
satsat på att forma seniorkvarter och träffpunkter/mötesplatser för äldre i
Falkenbergs kommun. Där kan äldre med matleverans via hemtjänsten
istället välja att inta sin lunch om de har möjlighet till det.
Socialförvaltningen vill på detta sätt satsa på äldres hälsa och välbefinnande.
Idag finns 5 träffpunkter i olika närområden där trygghetsboende och
trygghetsboende+ planeras eller redan finns.
Grundskolans mat är anpassad för barn i växande åldrar. Skolan ska vara en
säker plats att vistas på och skolan har utdrag ur belastningsregistret på
samtliga anställda. Träffpunkterna har anställd personal och
frivilligarbetare.
För att unga och äldre ska kunna mötas föreslås istället samverkan mellan
grundskola och träffpunkt i kommunen.
Ekonomi
Nämndens ekonomi påverkas inte.

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-18
Motion: Låt äldre och unga mötas på lunchen 2018-08-19
Remiss: Referens KS 2018/451 2018-09-20
Tjänsteskrivelse Motion – Låt äldre och unga mötas på lunchen 2018-10-19

Utdragsbestyrkande
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§ 161
Digital agenda för barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2018/298
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

Anta Program för skolförbättring. Digital agenda för barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter.

Beskrivning av ärendet
Avsikten är att med ett verksamhetsgemensamt dokument fastslå ett
program för skolförbättring som har ett digitalt fokus och där tydliggöra den
gemensamma målbilden samt svara upp till de nationella styrdokumenten,
visa på vilka förväntningar som finns på verksamheten och skapa
förutsättningar för barn och elever att utvecklas i en digital lärmiljö i
Falkenbergs skolor.
Motivering av beslut
Barn och elever ska ges förutsättningar att utveckla sin digitala kompetens.
Det slås tydligt fast i den nya nationella digitaliseringsstrategin vilken
började gälla 2017. Då krävs en likvärdig tillgång till och ett likvärdigt
användande av digitala verktyg i undervisningen. Falkenbergs digitala
agenda ska vara ett verktyg och styrmedel för huvudmannen att nå detta.
Den ska också vara ett stöd till varje enhets analys av sitt nuläge beträffande
digitaliseringen.
Syftet med denna digitala agenda är också att vara ett stöd för Falkenbergs
förskolor och skolor så att undervisningen går i linje med den nationella
digitaliseringsstrategin och i enlighet med de förändringar i styrdokumenten
som trädde i kraft i 1 juli 2018. Dessa förändringar ska bland annat bidra till
att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar
individen och samhället, utveckla förmågan att förhålla sig till medier och
information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt stärka förmågan att lösa
problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av
digitala verktyg.
Ekonomi
Strategin för att skapa en likvärdig och adekvat digital miljö enligt de
nationella styrdokumenten innebär att resurser satsas på både
kompetensutveckling hos personalen, digitala verktyg och resurser, samt
infrastruktur. När det gäller kompetensutveckling ligger en del av kostnaden
för detta inbakat i leasingkostnaden för de digitala verktygen. Enligt
nuvarande avtal avsätts 10 min/verktyg till en timpott för
kompetensutveckling. Barn- och utbildningsnämnden har äskat extra medel
i budget för 2019. I övrigt kommer resurser från nämndens egen budget att
komma användas.

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-10-22
Program för skolförbättring. Digital agenda för barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter. 2018-10-22

Utdragsbestyrkande
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§ 162
Budget för 2019-2021 - kulturpedagoger, BUN 2018/183
Ärendet stryks från dagens ärendelista.
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§ 163
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2018/21
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna anmälda meddelanden för perioden 2018-10-18 –
2018-11-05.
Beskrivning av ärendet
Avsändare/Mottagare
Ärendet
Miljö- och
Beslut tillsyn Årstads gymnastiksal
hälsoskyddsförvaltningen
Skolverket
Beslut om statsbidrag för stärkt
likvärdighet och kunskapsutveckling för
2018
Kommunfullmäktige
Beslut § 234
Kommunfullmäktige
Beslut § 238
Kommunfullmäktige
Beslut § 236
Barn- och
Sammanställning beslut om avstängningar
utbildningsförvaltningen
november
Barn- och
Samverkansprotokoll
utbildningsförvaltningen

Datum
2018-10-19
2018-10-23

2018-10-30
2018-10-30
2018-10-30
2018-11-06
2018-11-06

Utdragsbestyrkande
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§ 164
Redovisning av delegationsbeslut, BUN 2018/22
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden.
2. Välja ett likabehandlingsärende för fördjupad redogörelse vid nämndens
nästa möte.

Beskrivning av ärendet
Beslutsdatum
2018-10-12 –
2018-11-01
2018-11-05
2018-10
2018-10-18 –
2018-11-06
2018-10-18 –
2018-11-05

Beslut
Delegat
Delegationsbeslut
Planerare
skolskjuts
Delegationsbeslut
Förvaltningschef
mottagande i
grundsärskola
Delegationsbeslut
nyanställningar oktober
Delegationsbeslut diariet

Delegationsordning
5.1-5.4
8.1
3 kap.

Mottagande anmälan om Nämndsekreterare 1.3
kränkande behandling

Underlag för beslut
Delegationsbeslut skolskjuts 2018-10-12 - 2018-11-01
Delegationsbeslut nyanställningar oktober
Delegationsbeslut diariet 2018-10-18 – 2018-11-06
Sammanställning anmälan om kränkande behandling 2018-10-18 –
2018-11-05

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 165
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2018/20

Beskrivning av ärendet
Inga övriga ärenden på mötet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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