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Utdragsbestyrkande

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef Eva Liljekvist Borg informerar nämnden om det möte förvaltningschef,
nämndsekreterare samt två rektorer var kallade till på Skolinspektionen i Göteborg. Mötet
handlade om tre elevärenden på en skola i kommunen, vilket bland annat handlar om ett
vitesföreläggande om elevs rätt till utbildning och kränkande behandling. Mötet förlöpte väl
och det finns en strategi för hur hanteringen av dessa ärenden ska skötas fortsättningsvis.
Vidare informerar förvaltningschefen om det elevärende hos Skolinspektionen som resulterat
i ett skadeståndsbeslut om 45 000 kr från Barn- och elevombudet rörande kränkande
behandling. Falkenbergs kommun har som ambition att förlika sig med beslutet.
Förvaltningschefen informerar om ett återbesök från Arbetsmiljöverket efter de inspektioner
som genomfördes under den tidiga hösten på sju kommunala skolor. Återkopplingen var av
positiv karaktör och rapporten lyfter det systematiska kvalitetsarbetet och rutiner på skolorna.
Rekryteringen av ny verksamhetschef för förskolan pågår. Under december månad sker
intervjuer med kandidater till tjänsten. Rekryteringen av tre nya förskolechefer är klar. De nya
cheferna är Karin Malmsten, förskoleområde Centrum-Syd, Daniel Grangeus, förskoleområde
Centrum-Öst, samt Maria Carlsson, Centrum-Nord. Även rekrytering till en ny tjänst som
biträdande rektor på Kompetenscentrum pågår.
Köerna till förskoleplats är för tillfället långa, men det pågår arbete med hur det ska hanteras
för att Falkenbergs kommun inte överstiger lagkravet att erbjuda förskoleplats inom fyra
månader från ansökningsdatum. Dels krävs en kortsiktig lösning för att hantera brådskande
fall i januari, men även en långsiktig plan för hur år 2016 ska förlöpa på ett bra sätt.

Utdragsbestyrkande

§ 100
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. Dnr 2015.339/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga månadsuppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag 2015-12-15

Sammanfattning av ärendet
Förskoleverksamhet
I början av december månad kom rapportering om att det finns 45 nyanlända barn i åldrarna
3-5 år i verksamheterna. I föregående rapport framgick det att 80 barn fanns inskrivna i
verksamheterna, men då i åldrarna 1-6 år. Från 3 års ålder är den allmänna
förskoleverksamheten avgiftsfri, men mellan 1-3 år är förskolan avgiftsbelagd.
Grundskoleverksamhet
Antalet nyanlända barn och ungdomar i grundskoleverksamheten ökar över tid och uppnår
294 elever per 2015-12-15. Det är en ökning med 57 elever sedan förra avstämningen
föregående månad och en ökning med 118 elever sedan avstämningen vid terminsstart i
augusti.
Falkenbergs gymnasieskola har tidigare vårterminer skrivit in nyanlända som innehaft åldern
för att börja gymnasiet kommande hösttermin. Syftet med detta förfarande har varit att
undvika skolbyten efter ett par månader i skolan. På grund av platsbrist på gymnasiet kommer
dock detta förfarande inte att vara möjligt till våren och dessa elever kommer istället att börja
i årskurs nio på grundskolorna. Detta innebär ett högre tryck inom årskurs nio och det pågår
samtal kring hur detta skall kunna hanteras på ett bra sätt.
IM och språkintroduktionen
Elevantal SFI
Datum
Elevantal

13-09-26
135

14-10-28
171

15-08-31
178

15-09-30 15-10-31 15-11-13 15-12-15
196
223
237
273

Antalet elever i IM och språkintroduktionen har över tid planat ut, vilket dels beror på att
Migrationsverket inte längre skriver ut uppehållstillstånd i lika hög omfattning som tidigare
och dels att köerna till förskoleplatser i kommunen är långa. För att studera på IM krävs ett
uppehållstillstånd, och för att få möjlighet till studier finns det många nyanlända som är i
behov av barnomsorg för sina barn. Då köerna är långa för barnomsorgsplats tar det
följaktligen också tid för föräldrarna att komma i utbildning.

Utdragsbestyrkande

Prognos
15-12-31
245

Elevantal
IMSPR
Datum
Elevantal

I kö
nov-13
66

nov-14
87

aug-15
100

sep-15
110

okt-15
124

nov-15 dec-15
139
181

Köerna till språkintroduktion fylls på med fem till tio personer för varje vecka.

Beslutet expedieras till:
BUF-kansli

Utdragsbestyrkande

dec-15
45

§ 101
Mål och vision. Dnr 2015.370/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Fastställa kritiska kvalitetsfaktorer för verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen
2 Fastställa mål för barn- och utbildningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kritiska kvalitetsfaktorer för barn- och utbildningsnämnden, 2015-11-26
Tjänsteskrivelse Mål för barn- och utbildningsnämnden 2016, 2015-11-26
Sammanfattning av ärendet
En ny styrmodell har tagits fram för Falkenbergs kommun. Denna styrmodell innebär att
nämnderna och de kommunala bolagen ska besluta om mål för respektive nämnd. En viktig
förändring jämfört med den tidigare målstrukturen som använts i kommunen är att målen ska
formuleras utifrån den organisatoriska nivå man bifinner sig på och inte brytas ned ifrån
fullmäktiges mål.
De mål som formuleras ska röra utvecklingsområden där man vill åstadkomma någon slags
förändring. Uppföljning av basverksamheten ska ske genom kvalitetsindikatorer, som speglar
hur väl nämnden uppfyller de framtagna kvalitetsfaktorerna och målen.
Ekonomi
Förslagen i sig påverkar inte barn- och utbildningsnämndens ekonomi.
Övervägande
Kritiska kvalitetsfaktorer
Förskolechefer, rektorer och förvaltningsledning har tillsammans tagit fram och formulerat
kvalitetsfaktorer, som i sin tur kommer att följas upp genom ett antal kvalitetsindikatorer.
Följande sju kvalitetsfaktorer är gemensamma för hela förvaltningen, men indikatorerna
skiljer sig åt beroende på vilken skolform det gäller:

• Varje verksamhets utveckling
• Normer och värden
• Inflytande, delaktighet och ansvar
• Kunskaper, utveckling och lärande
• Samverkan
• Kommunens som arbetsplats (kommungemensam)
• God ekonomisk hushållning (kommungemensam)

Utdragsbestyrkande

Mål 2016
Genom analys av verksamhet och resultat har två centrala mål identifierats:
1. Måluppfyllelsen ska öka
2. Lärandet ska synliggöras i förskola och fritidshem
Det är sedan upp till respektive verksamhetsnivå att identifiera sina mål utifrån uppföljning och
analys.

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef gymnasiet
Administrativ chef barn- och utbilningsförvaltningen
Skolledare samtliga skolformer
Kommunstyrelseförvaltningen

Utdragsbestyrkande

§ 102
Grundbidrag 2016. Dnr. 2015.372/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Anta förslag till bidragsbelopp för förskolor, fritidshem, grundskolor och
gymnasieprogram.
Beslutsunderlag
Förslag till bidragsbelopp förskola
Förslag till bidragsbelopp fritidshem
Förslag till bidragsbelopp grundskola
Förslag till bidragsbelopp gymnasieprogram

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens fördelning av bidragsbelopp enligt
skollagen. Det innebär att för varje barn eller elev på en enhet utgår en ersättning till
huvudmannen. I november fastställer kommunfullmäktige nämndens rambudget och därefter
räknas bidragsbeloppen fram utifrån nämndens internbudget. Utöver detta kan även
tilläggsbelopp utbetalas efter ansökan från huvudman/skola.
Grundbelopp och tilläggsbelopp
Grundbeloppet till fristående och kommunala huvudmän räknas fram på samma principer.
Skillnader är att för fristående huvudmän utgår även en ersättning för moms på 6 %.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i december om bidragsbelopp för respektive
skolform. Bidragsbeloppen justeras sedan för gällande beslutade indexeringar,
omfördelningar inom verksamheten och i vissa fall lokalersättning for nybyggda fristående
enheter enligt fastställda principer. Därefter har förvaltningschefen delegation på att för
respektive huvudman ta ett beslut om grundbidragsbelopp.
Grundbeloppet ska avse ersättning för:
• Undervisning (omsorg och pedagogisk verksamhet för förskola och fritidshem).
• Läromedel och utrustning (pedagogiskt material och utrustning, lek och lärverktyg för
förskola och fritidshem).
• Elevvård och hälsovård (gäller ej förskola, fritidshem)
• Måltider
• Lokalkostnader som baseras på kommunens genomsnittskostnad för lokaler för
respektive skolform/gymnasieprogram, eller i undantagsfall den fristående skolans
faktiska kostnader. År 2010 kom ett tillägg i lagen som innebar att ersättning för
lokalhyra kan medges till faktisk lokalkostnad så länge den kan anses skälig. Utifrån
detta har kommunen fastställt principer för vilka nyetableringar som kan få en högre
ersättning, hur stor ersättningen ska vara och under hur lång tid som den extra
ersättningen kommer att gälla.
• Administration (en schablon enligt lag på 3 % av grundbidraget)
• Moms ersätts med en schablon om 6 % på kostnaderna i punkterna ovan.

Utdragsbestyrkande

Om justeringar görs i nämndens budget under året ska denna även påverka bidraget till de
fristående enheterna. Kompensation för löneökningar under året ska följa resultatet av de
kommunala löneförhandlingarna för aktuella yrkeskategorier.
Bidragsbelopp förskola
Grundbidraget till förskolan fördelas enligt kommunens resursfördelningsmodell. Den del av
bidragsbeloppet som avser omsorg och pedagogisk verksamhet viktas utifrån barnets ålder
och antal schematimmar. Vid utbetalning till fristående huvudmän beaktas även de rutiner och
riktlinjer som finns i dokumentet "Riktlinjer för barnomsorg i fristående regi".
Bidragsbelopp fritidshem
Grundbidraget till fritidshem fördelas enligt kommunens resursfördelningsmodell, där den del
av bidragsbeloppet som avser undervisning och läromedel viktas baserat på barnets ålder. För
barn i åldern 6-9 år viktas grundbidraget med faktorn 1,14 och för barn i åldern 10-12 med
faktorn 0,85.
Bidragsbelopp förskoleklass och grundskola
Den fördelningsmodell som tillämpas för grundskolan fördelar om resurser från den
pedagogiska delen av grundbidraget, vilken består av posterna undervisning och läromedel.
Denna fördelning gäller för både kommunala och fristående enheter utifrån
likvärdighetsprincipen. Övriga poster i grundbidraget (måltider, elevvård, lokaler och
administration) ingår inte i omfördelningen, utan fördelas ut med samma belopp per elev.
Barn- och utbildningsnämnden tillämpar två olika bidragsbelopp för årskurserna F-5 och 6-9.
Det innebär att ett bidragsbelopp för F-9 först räknas ut som därefter viktas med en faktor på
0,94 till elever i F-5 och 1,08 till elever i 6-9. Faktorn innebär en något större tilldelning för
de äldre eleverna utifrån att äldre elever har fler undervisningstimmar.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att ett socioekonomiskt index ska
användas vid resursfördelning för elever i skolåren F-9 samt en omfördelning av resurser till
skolor med nyanlända elever. 20 % av den pedagogiska delen viktas med ett socioekonomiskt
index som SCB på uppdrag av kommunen räknar fram genom en regressionsanalys. Modellen
resulterar i ett index för alla grundskolor i kommunen, både kommunala och fristående. En
skola med en lägre andel elever som riskerar att inte klara målen än genomsnittet får ett index
lägre än 100 och en skola med en högre beräknad andel som riskerar att inte klara målen får
ett index som är högre än 100.
I december 2014 beslutade nämnden att från och med 1 juli 2015 införa en riktad satsning av
resurser till skolor med nyanlända elever där 3,5 % av den pedagogiska delen av
grundbidraget avsätts för att omfördelas till grundskolor som har nyanlända elever inskrivna.
Bidrag per program för gymnasieskola
För gymnasieskolan beräknas bidragsbeloppet på program och inriktningsnivå.
Tilläggsbelopp
Enheter med barn och elever med omfattande stödbehov som inte har koppling till den
vanliga undervisningen kan söka tilläggsbelopp av kommunen. Modersmålsundervisning
ingår i tilläggsbeloppet. Verksamhetschef för respektive skolform har delegation att besluta
om dessa. I Falkenberg söker både kommunala och fristående enheter om tilläggsbelopp och
vid bedömning prövas ansökan likvärdigt oavsett huvudman. En individuell prövning görs av
varje ansökan. Rutiner för hur och när ansökan görs hanteras av förvaltningen.

Utdragsbestyrkande

Utbetalning av grundbidrag
Bidraget avser kalenderår och betalas ut med en tolftedel varje månad.
Budget utöver grundbidrag och tilläggsbelopp
Det finns delar i barn- och utbildningsnämndens budget som inte ingår i fördelningen av
bidragsbelopp. Dels handlar det om andra skolformer och verksamheter nämnden ansvarar för
som exempelvis kulturskola, och dels om verksamheter knutna till det kommunala
myndighetsuppdraget.
Ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna för nämnden beror på hur stor andel av bidragsbeloppen
som går till annan huvudman och om verksamheten kan anpassa sig till eventuella barn- och
elevminskningar.
Övervägande
Framtagandet av bidragsbeloppets storlek sker utifrån kraven i Skollagen. Bidraget ska följa
eleven som ska kunna välja skola och förskola.

Beslutet expedieras till:
Verksamhetsekonomer

Utdragsbestyrkande

§ 103
Ekonomisk månadsuppföljning. Dnr 2015.124/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga månadsuppföljningen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning 2015-12-07

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse efter elva månader på 5 006 tkr.
Den positiva avvikelsen förklaras av en fortsatt eftersläpning i kostnaderna för elever under
annan huvudman på gymnasieskolan.
Vuxenutbildningen redovisar ett större överskott än förväntat för perioden till följd av
ytterligare beviljade statsbidrag till Yrkesvux. Förskolan och grundskolan redovisar
underskott som till största delen förklaras av volymökningar. För förskolan har de nya
tillfälliga avdelningarna på Skrea vandrarhem och Björkskolan inneburit extra kostnader
utöver budget. Grundskolan har belastats med en extra kostnad motsvarande 476 tkr, till följd
av att ett nytt grundbidrag till fristående grundskolor för 2014 har beslutats av nämnden.
Resultatet för förvaltningen vägs upp av överskott på statsbidragen från Migrationsverket
inom förskolan och grundskolan.
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett negativt resultat för helåret
på -11 300 tkr, varav 13 000 tkr härleds till volymökningar i förskolan, grundskolan och
gymnasiet. Prognostiserat resultat för förvaltningen efter bokslutsjusteringar är följaktligen 1
700 tkr, vilket innebär en procentuell avvikelse på 0,2 % mot årsbudgeten. Överskottet på
intäkterna från Migrationsverket inom förskolan interimsbokas till 2016 för att kunna
användas när antalet förskoleplatser utökas och antalet nyanlända barn i verksamheten blir
högre. De största enskilda anledningarna till den positiva prognosen är ökade intäkter på
gymnasieskolan, samt överskott inom ordinarie budget på särskolorna.

Utdragsbestyrkande

§ 104
Kvalitetspriset Stjärnan. Dnr 2015.359/60
Som en del i barn- och utbildningsnämndens satsning på utveckling för högre måluppfyllelse
för barn, elever och studerande har BUN instiftat kvalitetspriset Stjärnan. Kvalitetspriset
Stjärnan vänder sig till framgångsrika pedagoger, ”en stjärna”, inom utbildningsväsendet i
Falkenbergs kommun i syfte att alla ska lyckas.
Personal inom barn- och utbildningsförvaltningen samt föräldrar och elever kan nominera en
pedagog eller arbetslag inom förvaltningen till kvalitetspriset. Barn- och utbildningsnämndes
presidium tillsammans med förvaltningschef har beslutat att årets Kvalitetspris Stjärnan ska
gå till Stubbens avdelning och pedagogerna Ann, Hélen och Anne. Prissumman är på 20 000
kronor och ska användas till kompetensutveckling.
Motiveringen lyder:
För deras sätt att se att lärande handlar om ett samspel mellan det som erbjuds och den
möjlighet man ges att förstå sin omvärld, sig själv och den människa man blir i en lärande
organisation.
På Stubben bjuds barnen:
- Ett genomtänkt innehåll i olika väskor som tas med ut i omvärlden utanför skolans
fysiska ramar
- Samtidigt ges barnen möjlighet att ta med sig dagens upplevelser, upptäckter och
utforskande tillbaka för eftertanke och reflektion och skapandet av nya hypoteser
Ord som medforskande och medupptäckande är för Ann, Hélen och Anne en självklarhet. På
Stubben möts människor i ett gemensamt lärande stora som små med kommunikationen som
medel. Det som de gör när de lyssnar in och dokumenterar det som barnen säger och gör för
att senare tillsammans med barnen kunna reflektera och följa upp skapar mening inte bara
för individen och gruppen, det ger även mening i förståelsen av vad en förskola i vår tid
skulle kunna bli.
Priset delas ut på barn- och utbildningsnämndens sammanträde av ordförande och
förvaltningschef och vinnarna gratuleras i övrigt med blommor och en minnesplakett.

Utdragsbestyrkande

§ 105
Utdelning av Falkenbergs skolfond. Dnr 2015. 334/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Att för Falkenbergs skolfond utdela 100 000kr, vardera 2500 kr till 40 elever, varav
sju elever vid individuella programmet vid Falkenbergs gymnasieskola, elva elever vid
humanistiska programmet vid Falkenbergs gymnasieskola samt 16 elever vid
introduktionsprogrammet vid Falkenbergs gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Sammanställning ansökningar
Ansökningar
Siftelsestatuter

Sammanfattning av ärendet
Medel disponibla för utdelning 2015:
För Falkenbergs skolfond finns 100 000 kronor disponibla för utdelning. Medel ska fördelas
till elever vid skolväsendet i kommunen, företrädesvis för belöning eller uppmuntran åt elev
som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt teater
eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott, hjälp åt
elev för studier eller studieresa utomlands.
Fonden har marknadsförts via kommunens hemsida samt med annons i lokalpressen.
Ekonomi
Fördelning av medel från Falkenbergs skolfond görs utifrån beslut om avveckling av fonden
där fondens kapital delas ut under fyra år.
Överväganden
Medel ur Skolfonden delas ut till fyrtio elever vid skolväsendet i kommunen som
belöning/uppmuntran för kamratanda, flit, idrott, eller kulturell verksamhet samt som hjälp
vid studieresa och studiebesök.
Expedieras till
Sökande

Utdragsbestyrkande

§ 106
Utdelning av Peter Svenssons donation. Dnr 2015.320/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Att för Per Svenssons donation utdela 20 000 kr, vardera 10 000 kr till de två sökande.
Beslutsunderlag
Sammanställning ansökningar
Ansökningar
Siftelsestatuter

Sammanfattning av ärendet
Medel disponibla för utdelning 2015;
För Per Svenssons donation finns 20 484 kronor. Medel ska fördelas till i första hand studiehjälp
åt obemedlade och mindre bemedlade skötsamma ungdomar från Okome socken för studier vid
högre skolor.

Ekonomi
Fördelning av medel från Per Svenssons donation görs utifrån storleken på fondens
avkastning och de riktlinjer som finns i stiftelsens statuter. Medel som inte delas ut överförs
för utdelning nästkommande år.
Överväganden
Medel ur Per Svenssons donation delas ut till två boende i Okome socken för studier vid
eftergymnasial utbildning, UPH/utbildningscentrum i Älvsered respektive högskoleutbildning
vid Högskolan i Halmstad.
Expedieras till
Sökande

Utdragsbestyrkande

§ 107
Årshjulet: Fritidshem
Kvalitetsstrateg Anette Klang Jensen presenterar en nulägesbeskrivning av hur
fritidshemsverksamheten bedrivs idag mot hur det föreföll tidigare. I presentationen lades vikt
vid huvudmannens uppdrag att bland annat arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet och
utforma kompetensutvecklingsinsatser. Även en redogörelse av fritidshemsturnén Klang
Jensen genomförde i juni 2015 gjordes, som hade till syfte att ge en överblick i
fritidshemmens förhållande till bemötande, lärmiljöer och IKT. År 2015 är 1738 barn
inskrivna i kommunens fritidshem.
Nämnden tackar för informationen.
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§ 108
Elevprognoser grundskolor. Dnr 2015.367/64
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga elevprognoserna till handlingarna.
Beslutsunderlag
Elevprognos grundskolan 2015-11-26

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens elevprognoser (Bilaga 1) grundas i var eleverna går i
skola och var elever i förskoleålder bor idag, samt hur elever valt skola tidigare.
Elevprognoserna är till för att ge ett preliminärtunderlag för hur elevströmmarna ser ut de
kommande åren på kommunens skolor. Osäkerhetsfaktorer i den framtagna prognosen är bland
annat fristående enheter och deras expansion, inflyttning/utflyttning, elevernas val av skola, elever
i särskolan och nyanlända.
Ekonomi
Beslutet i sig påverkar inte nämndens ekonomi.

Beslutet expedieras till
Verksamhetschef grundskola
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§ 109
Uppföljning av SkolFam. Dnr 2015.366/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna uppföljningen avseende SkolFam-arbetet som bedrivits under 2015.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2013-12-18 § 82

Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
I december 2013 fattade Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden beslut om att
Falkenberg, från och med januari 2014, skulle ansluta sig till det nationella
forskningsprojektet SkolFam. Syftet med SkolFam är att systematiskt stödja och följa
familjehemsplacerade barns skolgång. En lyckad skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn
inför vuxenlivet. Ett krav är att man tillämpar arbetet utifrån den givna manualen samt att
medverkan ska innebära ett långsiktigt ansvarstagande om minst tre år.
Innan beslutet 2013 fanns sedan tidigare ett etablerat samarbete mellan barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen för att stödja familjehemsplacerade barns
skolgång, vilket gick under benämningen SkolPrev.
Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att redovisning av
verksamheten inom SkolFam i Falkenberg skall ske till respektive nämnds
decembersammanträde.
Arbete under 2015
Målgruppen består idag av 12 familjehemsplacerade och vårdnadsöverflyttade barn i åldrarna
9-14 år som är placerade i Falkenberg, Varberg och Halmstad.
Teamet som arbetar kring barnen i uppdraget SkolFam består av specialpedagog,
skolpsykolog, familjehemssekreterare och socialsekreterare. Arbetet är strukturerat och
manualbaserat utifrån SkolFams arbetsmodell.
Avsikten är att teamet träffas regelbundet, både på skolbesök och vid planeringar. Vid ett par
tillfällen per termin träffar teamet styrgruppen, som består av enhetschef för
socialförvaltningens familjehemsenhet och barn- och utbildningsförvaltningens
nämndsekreterare/administrativa chef.
I februari var Falkenberg värd för Region Syds nationella nätverk med högt deltagande och
intressant utbyte. Under oktober var Helsingborg värd för Region Syds nationella nätverket
och några representanter från teamet deltog. Den nationella årskonferensen 2015 hölls i
Stockholm och även där deltog representanter från teamet.
Det nationella nätverket SkolFam har vuxit snabbt i landet och ca 25 kommuner deltar för
närvarande i arbetet. SkolFam i Falkenberg tillhör sedan september 2014 Region Syd i det
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nationella nätverket.
Under 2015 har arbetet fortsatt enligt arbetsmodellen. Familjehemssekreterarnas
arbetsbelastning har ökad markant under året, på grund av ett stort antal ensamkommande
barn och ungdomar, vilket har resulterat i att familjehemssekreterarna inte har haft möjlighet
att delta i de uppföljningsmöten på skolorna som teamet gör. Familjehemssekreterarna har
dock kunnat delta i möten med övriga teamet samt möten med styrgruppen. På grund av den
stora arbetsbelastningen har teamet inte haft möjlighet att utveckla SkolFams arbetsmodell
under 2015.
SkolFam har idag en nationell samordnare på heltid som finansieras av Stiftelsen Allmänna
Barnahuset. Under 2016 kommer Stiftelsen Allmänna Barnahuset att finansiera en nationell
samordningstjänst tjänst om 50%. Utöver detta kommer det att inrättas fyra regionala
samordningstjänster om 25%. Inom region syd, dit Falkenberg tillhör, föreslås
samordningstjänsten ligga på Malmö och Falkenbergs kommun kommer att medfinansiera
denna tjänst med 28 200 kronor. Den regionala samordningstjänsten skall bland annat
förbereda och genomföra möten inom regionen, vara regionens kontaktyta gentemot andra
verksamheter och organisationer och fungera som support till regionens medarbetare.
Ekonomi
Socialnämnden finansierar sedan tidigare beslut, 50% av en psykologtjänst samt ytterligare
20% med riktade PRIO-medel från SKL. Barn- och utbildningsnämnden avsätter 50 % av
specialpedagogtjänst till SkolFam-projektet.

Beslutet expedieras till:
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 110
Förändring av taxor och avgifter. Dnr 2015.364/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa
1 Taxa för barnomsorgen
2 Att barn- och utbildningsnämnden fortsättningsvis följer de schablonuppräkningar a
taxor för barnomsorg som fastställs av Skolverket och där lovdagsomsorgen följer
maxtaxan för barn 1 för fritidshem/skolbarnomsorg.
Förskola/ dagbarnvårdare

Inkomst

Barn

Omsorg under 20
timmar/vecka

Omsorg 20
timmar/vecka eller mer

Hushållets
inkomst/månad under
43 760 kr

1
2
3

2,6 %
1,6 %
0,6 %

3%
2%
1%

Hushållets
inkomst/månad
43 760 kr eller mer

1
2
3

1 138 kr
700 kr
263 kr

1 313 kr
875 kr
438 kr

40 %

20 %

För barn i allmän
förskola med vistelsetid
mer än 15 timmar
minskas avgiften med
…
Reduktionen gäller även
barn i familjedaghem.

För barn i allmän förskola (3-5 år) med vistelsetid på upp till15 timmar gäller
avgiftsbefrielse.
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Fritidshem/ skolbarnomsorg

Hushållets inkomst/månad under
43 760 kr
Hushållets inkomst/månad under
43 760 kr eller mer

Barn
1
2
3
1
2
3

Taxa
2,0 %
1,0 %
1,0 %
875 kr
438 kr
438 kr

Lovdagsomsorg
1 september - 28 februari
1 mars – 31 augusti

875 kr
875 kr

Beslutsunderlag
Avgiftsnivåer skoltaxa 2016, Skolverket
Nuvarande Taxa i förskola och skolbarnomsorg i Falkenbergs kommun, reviderad KF 200508-25 § 126
Förslag reviderad Taxa i förskola och skolbarnomsorg i Falkenbergs kommun

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige är det kommunala beslutsorgan som beslutar om taxor och avgifter.
Övervägande
Falkenbergs kommun tillämpar maxtaxa avseende avgifterna för barnomsorgen. Skolverket
höjer från och med 2016-01-01 sin maxtaxa till 43 760 kr. Förslaget är en justering i enlighet
med Skolverkets beslut.
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 111
Motion om avgiftsfri skola. Dnr 2015.287/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Motionen anses besvarad i sin helhet
2 Anta förvaltningens förslag som beslutsförslag som sitt eget
3 Översända beslutsförslaget till kanslienheten
Yrkanden
Peter Dygården (S) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition mellan förvaltningens beslutsförslag och Peter Dygårdens (S)
yrkande och finner genom acklamation att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
beslutsförslag.
Reservation
Peter Dygården (S), Åsa Norberg (S), Gabriella Geertinger (S) och Björn Jönsson (S)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Dygårdens (S) yrkande.
Protokollsanteckning
Lennart Johnsson (V) anmäler avvikande mening.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-11-18
Motion om avgiftsfri förskola och skola, 2015-10-06

Sammanfattning av ärendet
Peter Dygården (S), Björn Jönsson (S) och Gabriella Geertinger (S) har inkommit med en
motion avseende att förskolan och skolan i Falkenbergs kommun ska vara avgiftsfri.
Motionärerna skriver att Falkenbergs kommuns förskolor och skolor tar ut ekonomiska
avgifter i varierande summor flera gånger per år för exempelvis medhavd matsäck och
olika aktiviteter. Vidare menar motionärerna att det inte är säkerställt att kommunen gör
korrekta bedömningar om det varierar i antalet avgifter som tas ut på de olika enheterna i
verksamheterna, vilket riskerar att leda till exkludering av elever som inte har råd.
För motionärerna är det en självklarhet att skolan ska vara avgiftsfri utan kostnader för
aktiviteter i skolans regi.
Övervägande
Förskolorna och skolorna i Falkenbergs kommun följer Skollagen, vilket innebär att dessa
verksamheter är avgiftsfria i de avseende motionärerna hänvisar till i Skollagen kap 10 §
10. Grundskolorna har lagstöd enligt Skollagen kap 10 § 11 att ibland be om avgifter från
elever eller vårdnadshavare vid enstaka tillfällen av sådan karaktär att det kan anses vara
obetydliga kostnader. Förvaltningen är väl medveten om att belopp som var för sig kan
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bedömas som obetydliga kan tillsammans strida mot bestämmelserna om en avgiftsfri
skola. Därför ska det för varje läsår göras en helhetsbedömning av kostnaderna per elev.
Barn- och utbildningsnämnden understryker att det är av vikt att skolan står för kostnader,
men det ska finnas möjlighet att exempelvis ta med egen frukt om så önskas. Skolan ska dock
inte uppmana vårdnadshavarna att ta med exempelvis mat vid utflykter och frukt vid
fruktstunder. Om det finns elever eller vårdnadshavare som inte har möjlighet att betala
kostnaderna vid enstaka tillfällen erbjuder respektive skola att finansiera kostnaderna för att
säkerställa elevens studiegång och inkludering.
Då svensk förskola och skola ska vara avgiftsfri, bortsett från den ordinarie
barnomsorgstaxan, förhåller sig Falkenbergs kommun till de gällande lagarna. Det innebär att
kommunens samtliga skolor förutsätts tolka lagen på liknande sätt. Om det förekommer
synpunkter på verksamheternas hantering i denna eller andra spörsmål rekommenderas det att
ärendena anmäls till huvudmannen (exempelvis genom rutinen för synpunktshantering på
kommunens hemsida) som därefter hanterar problematiken. Uppföljning av de synpunkter
som eventuellt inkommer ska stämmas av årligen.
Mot den bakgrunden föreslår barn- och utbildningsförvaltningen barn- och
utbildningsnämnden besluta om att motionen ska anses besvarad i sin helhet.
Beslutet expedieras till:
Kommunkansliet
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§ 112
Årshjul för tematiska inslag 2016. Dnr 2015.355/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Fastslå årshjulets tematiska inslag för 2016
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-11-24

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens årshjul med tematiska inslag är till för att nämnden ska få en
kontinuitet och regelbunden avstämning av verksamheternas resultat. Årshjulet är en del i
kvalitetsarbetet och varje presentationstillfälle ger möjlighet för verksamheternas företrädare
att presentera verksamhetens syfte, mål, det förväntade resultatet och det faktiska resultatet
med tillhörande förklaringsmodeller till varför resultaten ser ut på ett särskilt sätt.
2016-01-27
2016-03-02
2016-03-23
2016-04-27
2016-05-25
2016-06-22
2016-08-24
2016-09-21
2016-10-26
2016-11-23
2016-12-14

Kulturskolan
Öppna förskolan och familjecentraler
Samverkan skola-näringsliv
Likabehandlingsdag
PRIO och utvecklarna för IT och lärande
SYV
Rodret
Kompetenscentrum
Särskolan
Fritidshem och Komtek

Ekonomi
Beslutet ligger inom ramarna för nämndens budget.

Övervägande
Årshjulet skapar möjligheter för de förtroendevalda i nämnden att ställa verksamhetskopplade
spörsmål direkt till verksamheternas företrädare. På så sätt säkerställs dels utförliga och
precisa svar, men också en tydlighet i nämndens tillfälliga fokusområde.

Beslutet expedieras till:
Ledningsgruppen
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§ 113
Delgivning av vitesföreläggande till vårdnadshavare.
Dnr 2015.356/67

Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

§ 114
Årshjulet: Kompetenscentrum
Dan Randelid, rektor Kompetenscentrum, redogör för verksamheten som växer för varje
vecka. I oktober 2015 var 895 elever inskrivna på Kompetenscentrum. Lärvux, SFI och
vuxenutbildningen är de former som växer i högst utsträckning. 273 elever är inskrivna i SFIundervisningen, vilket är en ökning med 57 % mot samma period föregående år.
Nämnden tackar för informationen.
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§ 115
Meddelande för kännedom. Dnr 2015.17/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2015-11-12 till och med 201512-09.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-09

Avsändare/Mottagare
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Ärendet
Resultat av
livsmedelsinspektion vid
Morups förskola
Bekräftelse på anmälan att
verksamheten upphört vid
Hjortbergsskolans
fritidshem
Statsbidrag för gymnasial
lärlingsutbildning för hösten
2015
Detaljplan kv. Krispeln

Datum
2015-11-12

Bekräftelse på uthyrning till
skolan våren 2016
Kommunstyrelseförvaltningen Motion om öppen
redovisning av
invandringens kostnader och
konsekvenser för
Falkenbergs kommun
Kommunstyrelseförvaltningen Motion om utdrag ur
belastningsregistret.
Skolverket
Statsbidrag för omsorg på
obekväm tid 2:a halvåret
2015
Kommunstyrelseförvaltningen Avsägelse från kommunala
uppdrag
Miljö- och
Föreläggande om att
hälsoskyddsnämnden
anpassa verksamheten efter
uteluftsflödet och redovisa
uteluftsflödet i
undervisningssalar samt
upprätta vädringsrutiner på
Vessigebroskolan

2015-11-24

Miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Skolverket

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
IOGT-NTO
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2015-11-17

2015-11-19

2015-11-23

2015-11-24

2015-11-24
2015-11-27

2015-11-30
2015-11-30

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Skolverket
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Budget för 2016,
budgetramar för 2017 och
kommunplan för 2018
Detaljplan för del av Ullared
2:205
Kunskaps- och
kulturcentrum –
verkställighet av
investeringsprojekt
Statsbidrag för
skolhuvudmän som inrättar
karriärsteg för lärare
2015/2016

2015-12-01

2015-12-01
2015-12-01

2015-12-04

§ 116
Delegationsbeslut för perioden 2015-11-12 till och med 2015-12-09.
Dnr 2015.18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2015-11-12 till
och med 2015-12-09
2 Nämndsekreteraren väljer två skolor som får i uppdrag att redovisa hur
likabehandlingsarbetet pågår vid nästa nämndssammanträde
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-12-09

Beslutsdatum
2015-11-12-201512-09
2015-11-17
2015-11-13
2015-12-01
2015-11-30

2015-11-30
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Beslut
Delegat
Likabehandlingsärenden Nämndsekreterare

Delegationsordning
12.13

Förskolechefs/rektors
beslut om delegering
Tecknande av
hyresavtal
Tecknande av
hyresavtal
Uppsägning av
barnomsorg på grund av
ej betald avgift
Beslut om
tilläggsbelopp till
fristående grundskola

Rektor

SL kap 7 § 18

Förvaltningschef

10.2

Förvaltningschef

10.2

Kvalitetsstrateg

11.4

Verksamhetschef
grundskola

8.2

Övrigt
Elisabet Nord, avgående verksamhetschef för förskolan, avtackas av nämnden efter
förtjänstfulla insatser under sina år som anställd i Falkenbergs kommun. Ordförande beskriver
Nord som ambitiös, duktig och lojal då hon bedrivit ett framgångsrikt arbete med
förskoleverksamheten. Elisabet Nord tillträder i januari 2016 tjänsten som förvaltningschef på
barn- och utbildningsförvaltningen i Värnamo kommun.
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