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§ 69
Val av justerare. BUN 2017/18
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Utse Gejbert Strömdahl (SD) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C)
justera protokollet.
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§ 70
Information till barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/19
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar
- Chef för kvalitet och utveckling rekryterad
- Kvalitetsstrategstjänster
- Dataskyddsförordningen som träder i kraft 2018
- Upphandling med Lin Education inom IT – nya priser på datorer, andra
leverantörer än tidigare
- Statsbidrag för ökad undervisning för nyanlända elever
Information från rektorerna på Skogstorpsskolan – 13:15 Olle S och Ann-Charlotte R
Information enligt årshjul
- Fritidshem – 14:30 Anette K-J, Heléne M, Madeleine H
- Gymnasieskolan: platser och program (preliminärt) – 16:30 Ulf O
- Fördjupad analys uppföljning sjukfrånvaro och vikarietillsättning – 15:00 Anna H
Övrig information
- Revisionsplanen 2017 – 15:20 revisorerna Jan Johansson, Gösta Svensson och Lars
Agbrant
- Bråk mellan två elever på Falkenbergs gymnasieskola
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§ 71
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. BUN 2017/51
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-16
Tjänsteskrivelse 2017-03-16
Sammanfattning av ärendet
Flertalet av de barn och elever som flyttar i och med Migrationsverkets stängning av
boendet i Olofsbo, kommer att finnas kvar på våra förskolor och skolor i Falkenbergs
kommun. De flyttas dock till adresser som gör att det i många fall blir fråga om skolbyte.
Av de familjer som nu bott i Olofsbo vet vi att ett tiotal familjer flyttas till
Ullaredsområdet.
Utöver kringflyttandet från Olofsbo har det skett en inflyttning av fyra familjer till Slöinge
och två familjer till Ätran. Dessa har kommit från asylboenden i andra kommuner.
Samtidigt kommer det kontinuerlig inflyttning av barn till föräldrar eller syskon som
kommit tidigare och nu fått uppehållstillstånd.
Från och med den 14 mars låter vi (i enlighet med Skolverkets bedömning) asylsökande
elever som fyllt 18 år och flyttats till Falkenbergs kommun, fortsätta sina gymnasiestudier
här. Elever med uppehållstillstånd har redan haft en 20-årsgräns att förhålla sig till, medan
de asylsökande ska påbörja innan 18 års ålder. Vi har haft riktlinjen att om de flyttas hit
efter 18 år fyllda, har de inte möjlighet att studera på språkintroduktion, men från och med
nu får de göra det om de påbörjat sina studier i en annan kommun innan de flyttades till ett
boende hos oss.

Beslutet expedieras till:
BUF-kansli
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§ 72
Ekonomisk månadsuppföljning februari 2017. BUN 2017/5
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Godkänna barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning för perioden januari till
februari 2017.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-14
Månadsuppföljning 2017-03-13
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse för januari till februari på
3 205 tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på ofördelade medel som kommer att tas i
anspråk till hösten. Förskolan och fritidshemmen redovisar negativa avvikelser som beror
på fler barn inskrivna i verksamheten än budgeterat. Grundskolans negativa avvikelse
hänförs främst till ett antal enheter som håller på att anpassa organisationen till budget.
Avvikelsen på gymnasiet beror på att verksamheten har färre elever inskrivna än
budgeterat.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 73
Plan för förskola och grundskola – justerad stadieindelning av
Falkenbergs grundskolor BUN 2015/165
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
beslut enligt kommunstyrelsens förslag i frågan (KS 2017-03-14 §§ 77, 79, 80, 81, 82)
1

införa f-6 eller f-9 i samtliga grundskolor i Falkenbergs kommun

2

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att revidera plan för förskola och
grundskola utifrån stadieindelningen f-6 eller f-9.

3

göra en förfrågan om förstudie till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende
revidering av lokalplan som innefattar samtliga skolformer.

Beslutsunderlag
BUN, 2016-09-21, § 106; Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun.
KSAU, 2017-02-28, § 39; Medborgarförslag om f-6-skola i Okome.
BUN, 2016-10-26, § 129; Förskole- och grundskoleplan, tidplan.
Sammanfattning av ärendet
Enligt det beslut som togs i barn- och utbildningsnämnden 2016-09-21 § 106, skulle
merparten av Falkenbergs kommuns grundskolor bli f-6-skolor med undantag för
Årstadskolan, Älvseredskolan, Fageredskolan och Okomeskolan. Dessa skolor beslutades
bli f-3-skolor.
Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-28 § 39 ska samtliga grundskolor
bli f-6-skolor eller f-9-skolor. Det innebär att samtliga skolor måste anpassas för att kunna
ta emot en sjätte årskurs samt kompletteras med specialsalar för att eleverna ska ha
möjlighet att nå målen i alla ämnen.
Motivering av beslut
Barn- och utbildningsnämnden bör utifrån tidigare fattade beslut i ärendet, BUN 2016-0921 § 106, BUN 2016-10-26 § 129 samt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-0228 § 39, begära få genomföra en förstudie av de nytillkomna enheter som skall anpassas till
f-6-enheter. Syftet med en förstudie är också att på ett mer detaljerat sätt identifiera de
behov som en f-6 eller f-9-organisation kräver i form av verksamhetsanpassningar på
samtliga grundskoleenheter. Anledningen till detta ställningstagande är att ombyggnationer
och anpassningar är kostsamma och en mer genomarbetad förstudie ger ett bättre underlag
för kommande beslut i budgetprocessen.
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Ekonomi
En förstudie kostar olika mycket beroende på omfattning varför det är svårt att ge någon
exakt kostnad. För att få ett bra budgetarbete är det dock viktigt att ge en uppfattning om
kostnadsstorleken på de olika projekten. Realiseras projekten kommer kostnaden att vara
en del av respektive investering. Vid de fall som projekten inte genomförs tillfaller
kostnaderna barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar
1

införa f-6 eller f-9 i samtliga grundskolor i Falkenbergs kommun

2

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att revidera plan för förskola och
grundskola utifrån stadieindelningen f-6 eller f-9.

3

göra en förfrågan om förstudie till kommunstyrelsens arbetsutskott avseende
revidering av lokalplan som innefattar samtliga skolformer.

Yrkande
Kerstin Angel (C) lämnar tilläggsyrkandet att beslutsmeningen formuleras om till:
”Barn-och utbildningsnämnden beslutar under förutsättning att kommunfullmäktige fattar
beslut enligt kommunstyrelsens förslag i frågan (KS 2017-03-14 §§ 77, 79, 80, 81, 82).”
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämnden bifaller eller avslår Kerstin Angels (C) tilläggsyrkande
och finner att nämnden bifaller yrkandet.

Beslutet expedieras till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Irene Wigroth
Angelica Forsaeus

9 (16)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22

§ 74
Yttrande motion kring information, rekrytering och etablering av
pedagogisk omsorg. BUN 2014/178

Ärendet stryks från ärendelistan och flyttas till nämndens nästa möte.
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§ 75
Anvisningar för besök i barn- och utbildningsnämndens
verksamheter BUN 2017/69

Ärendet stryks från ärendelistan och flyttas till nämndens nästa möte.
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§ 76
Utbildning i svenska för invandrare (SFI) för personer med
uppehållstillstånd som bor på anläggningsboenden BUN 2017/90
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 att personer som har uppehållstillstånd och som bor i anläggningsboende, har tillgång
till SFI-utbildning i mån av plats.
2 att de berörda elever som redan påbörjat SFI före 2017-02-01 får fullfölja utbildningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-21
Sammanfattning av ärendet
Förordningen 2014:946 om ersättning för SFI-utbildning som ges till vissa utlänningar i
Migrationsverkets anläggningsboende, upphävdes i december 2016. Från 1 februari 2017
har kommuner inte längre rätt till ersättning för SFI-utbildning för invandrare som har
uppehållstillstånd och som bor i anläggningsboende.
Motivering av beslut
Ansvaret för SFI för personer med uppehållstillstånd boende på Migrationsverkets
anläggningsboende åvilar nu Länsstyrelsen. De medel som Länsstyrelsen förfogar över ska
i första hand sökas av organisationer inom civilsamhället. Kommuner kan beviljas medel,
men endast i de fall då behovet av verksamhet inte kan tillgodoses av andra organisationer
Ekonomi
Beslutet påverkar ej kommunens ekonomi.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef för frivilliga skolformer
Rektor för Kompetenscentrum/SFI
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§ 77

Information kostnader för flytt av särskolan till Söderskolan.
BUN 2015/165

Ärendet stryks från ärendelistan och flyttas till nämndens nästa möte.
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§ 78
Delegationsbeslut februari Dnr BUN 2017/22
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av de anmälda delegationsbesluten för perioden.
Beslutsunderlag
Sammanställning likabehandlingsärenden 2017-03-16
Delegeringsbeslut diariet 2017-02-24-2017-03-15
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum
Beslut
2017-02-24-2017Delegationsbeslut
03-15
diariet
2017-03-16
Mottagande
likabehandlingsärenden
2016-12-28 - 2017- Beslut om skolskjuts
03-14

Delegat

Delegationsordning

Nämndsekreterare

1.3

Planerare

5.1-5.4
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§ 79
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden BUN 2017/20

Ärendet stryks från ärendelistan och flyttas till nämndens nästa möte
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§ 80
Övriga ärenden. BUN 2017/21
Sammanfattning
Ordförande informerar om att vuxenutbildningen kommer lyftas som ett prioriterat område
på planeringsdag med kommunstyrelsen 27 mars.
Kommande avsägelse från ledamot .
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