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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen informerar om att det numera finns en beskrivande text på Falkenbergs
kommuns hemsida om att kommunens skolor är avgiftsfria och att Skolverkets regler
tillämpas. Med stöd i Skollagen kap 10 § 10 är grundskolan i Falkenbergs kommun
avgiftsfri. Det innebär att skolan inte har rätt att kräva betalning från varken elever eller
föräldrar för exempelvis måltider.
Vidare informerar förvaltningschefen att åtgärdsprogram som skapas för att elever ska
klara måluppfyllelsen ska följas. Om vårdnadshavarna har synpunkter på utformningen
eller efterlevandet av åtgärdsprogrammet ska det meddelas till ansvarig mentor eller rektor.
Information om åtgärdsprogram finns även det på kommunens hemsida.
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§ 76
Avstängning från gymnasieskolan. Dnr 2015.292/64
Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen.

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

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 77
Information angående situationen kring nyanlända samt
åtgärdsförslag. BUN 2015.302/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Informera kommunstyrelsen om det allvarliga nuläget gällande nyanlända inom barnoch utbildningsnämndens verksamheter.
2 Uppmana kommunstyrelsen att samordna, kartlägga och utveckla kommunens
organisering och hantering av nyanlända.
3 Komplettera med bilaga till kommunstyrelsen om konkreta problemområden som bör
lyftas förvaltningsövergripande.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-10-16
Sammanfattning av ärendet
Flera verksamheter, bland annat skola, vård och omsorg och socialtjänst, inom kommunen
är idag berörda av de nyanlända som anländer till Falkenberg. Barn- och
utbildningsnämndens verksamheter klarar idag av att hantera mottagandet även om det
börjar bli svårhanterligt. Fortsätter mottagandet att öka kraftigt under en längre tid kommer
situationen att bli ohållbar utifrån nuvarande organisation och resurser.
Inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter väntas trycket öka över tid. Den
direkta påverkan som upplevs är ett ökat tryck i form av elevplatser på förskolor och skolor
och den indirekta påverkan är fördelning av nyanlända på kommunens skolor och
skolområden, vilket i sin tur påverkar planering av verksamheten.
Då antalet nyanlända och ensamkommande barn ökar blir följaktligen efterfrågan stor av
språkintroduktionsplatser. Situationen har i snabb takt resulterat i att språkintroduktionen,
som ligger under introduktionsprogram (IM), har växt sig mer än dubbelt så stor som IM:s
verksamheter i övrigt. Det hårda trycket på språkintroduktionen är svårhanterlig och leder
till konsekvenser, bland annat behov av organisationsförändringar.
En effekt av det ökade mottagandet är att kommunens studie- och yrkesvägledning för
övriga målgrupper får minskade ekonomiska medel med hänsyn till språkintroduktionens
ökade behov. Då kommunen dels inte har haft möjlighet till någon längre ekonomisk
planering av det ökade mottagandet av nyanlända, och dels inte erhåller en elevpeng som

_______________________
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täcker upp hela kostnaden för utbildningstillfällena på språkintroduktionen är en
ekonomisk resursomvandling inom verksamheterna nödvändig.
Elevhälsan påverkas också av det ökade mottagandet i form av högre arbetsbelastning då
de nyanlända ungdomarna ofta är i behov av olika former av vård efter traumatiska
upplevelser. En ökad förståelse och kompetens krävs i kommunen för att kunna hantera
barn och unga med trauman.
Ur ett längre perspektiv krävs utbildningsinsatser av personal i verksamheterna, bland
annat utifrån språk och kulturella skillnader. Falkenbergs kommun har idag exempelvis
inte tillräckligt med resurser för att tillhandahålla tolkar som kan fungera i
skolverksamheten för nyanlända från olika länder.
Barn- och utbildningsnämnden ser vidare ett behov av utrymme för att arbeta med frågor
som exempelvis samhällsformer och normer och därmed integrera de nyanlända i dagens
skola och samhällsbygge. Ur ett längre perspektiv har kommunen inte möjligheter att
uppfylla sådana mål utan stöd, samarbete och vägledning.
Barn- och utbildningsnämnden ser behov av en samordnande funktion inom
kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens olika
insatser och resurser. En sådan funktion skapar tydlighet inom organisationen. Till stöd för
den centrala funktionen krävs tydliga ingångar till respektive förvaltning där
handlingsfrihet att möta krav på snabba beslut och ökade behov finns.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 78
Yttrande – utredning gemensam bemanningsenhet. BUN 2015-250
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Föreslå avvaktan av beslut om införandet av gemensam bemanningsenhet i väntan på att
tjänsterna som förvaltningschef inom barn- och utbildningsförvaltningen och
socialförvaltningen samt kommunchef är tillsatta.
2 Föreslå att ärendet åter skickas på remiss efter det att chefstjänsterna är tillsatta.

Beslutsunderlag
Rapport – utredning gemensam bemanningsenhet 2015-08-05; KS 2015-270
Yttrande från fackliga organisationer angående en gemensam bemanningsenhet i
Falkenbergs kommun 2015-08-26; KS 2015-270
Sammanfattning av ärendet
Kommunledningen för Falkenbergs kommun har, i linje med att vara en attraktiv
arbetsgivare, beslutat utreda möjligheten att införa en gemensam bemanningsenhet.
Utredningens syfte är att belysa för- och nackdelar med en gemensam bemanningsenhet
liksom förslag på organisatorisk tillhörighet. Fördelar som lyfts fram i rapporten är bland
annat samordningsvinster, erfarenhetsutbyte, gemensamt regelverk, gemensamt systemstöd
och att vara en attraktiv arbetsgivare. Nackdelar som belyses är farhågor kring
centralisering, bristande kontinuitet och ökade kostnader. Den gemensamma
bemanningsenheten föreslås organiseras av Serviceförvaltningen. Uppstart av enheten,
med bland annat övertagande av barn- och utbildningsförvaltningens nuvarande
vikariepool, föreslås till början av år 2016.
I rapporten ställer barn- och utbildningsförvaltningens intervjupersoner sig positiva till att
ingå i en central bemanningsenhet.
Ett flertal fackliga organisationer har yttrat sig om utredningen. Majoriteten av dessa
organisationer anser att det finns ett behov eller ställer sig positiva till förslaget och en
facklig organisation tar vare sig ställning för eller emot en central bemanningsenhet.
I yttrandet till arbetsgivarenhetens remiss skall framgå vilken strategisk inriktning som
nämnden vill ta vad gäller en kommungemensam bemanningsenhet, för eller emot.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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Ekonomi
Enligt rapporten innebär en gemensam bemanningsenhet en omfördelning av resurser inom
kommunen. Förslaget beräknas inte innebära några ökade kostnader, utan snarare
besparingar genom samordningsvinster och bättre resursutnyttjande.
I dagsläget finns inga beräkningar av de ekonomiska effekterna för ingående nämnder vid
införandet av en gemensam bemanningsenhet. De besparingar som förutsätts baseras på
uppskattningar.
Övervägande
I dagsläget sker förändringar på flera centrala chefstjänster inom Falkenbergs kommun,
förvaltingschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen samt
kommunchef. Barn- och utbildningsnämnden anser att det är av vikt med en samsyn från
kommunledningen, kommunchef och förvaltningschefer, för att framgångsrikt organisera
och driva arbetet med en gemensam bemanningsenhet. Därför föreslår barn- och
utbildningsnämnden att avvakta med införandet av en gemensam bemanningsenhet tills
dess att aktuella chefstjänster är tillsatta och därefter åter skicka ärendet på remiss.
Beslutet expedieras till
Arbetsgivarenheten

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 79
Information om lärmiljöer
Heléne Malmströ, verksamhetschef för grundskolan, presenterar satsningen på utvecklande
lärmiljöer på kommunens skolor från 2014 och framöver.
Nämnden tackar för informationen.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 80
Information om sjuktal
Gunilla Johansson, personalsekreterare, informerar nämnden om att antalet sjukskrivningar
i förskolan och grundskolan ökar. I övrigt har verksamheterna utmaningar i form av
vikariebrist samt behov av behörig personal på förskolorna, grundskolorna och gymnasiet.
Nämnden tackar för informationen.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 81
Resultatuppföljning av Rodrets verksamhet
Maria Nebel, enhetschef för elevhälsan (Rodret) och med ansvar för särskilda
undervisningsgrupper för elever i grundskolan med särskilda behov, presenterar
verksamheternas resultat och kvalitetsarbete.
Nämnden tackar för informationen.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 82
Information om Montessoriförskolan
Cecilia Kjellgren, utredare, informera nämnden om Skolinspektionens synpunkter om
Montessoriförskolans uteblivna lunch på fredagar. I samråd mellan företrädare från barnoch utbildningsförvaltningen och representanter från Montessoriförskolan blev resultatet
att lunch ska serveras på fredagar och en handlingsplan upprättas i ärendet.
Montessoriförskolans styrelse har dock senare angett att det är ett politiskt beslut som legat
bakom beslutet om lunch på fredagar, vilket är en direkt felaktighet. Beslutet om lunch på
fredagar på förskolan har kommit fram i samråd mellan barn- och utbildningsförvaltningen
och Montessoriskolan mot bakgrund av Skolinspektionens synpunkt.
Nämnden tackar för informationen och önskar återkoppling i ärendet.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 83
Planärende
Martin Lövström, planerare, informerar om de planerade bostäderna på Skrea 2:39, vilket
är ute på remiss. Trafiksituationen och behov av skola och barnomsorg är punkter som ska
tas i beaktande enligt barn- och utbildningsförvaltningen remissvar.
Nämnden tackar för informationen.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 84
Ekonomisk månadsuppföljning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Med ett godkännande lägga månadsuppföljningen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Månadsuppföljning 2015-10-12

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse efter nio månader på 111 tkr.
Gymnasieskolan har en positiv avvikelse för perioden till följd av att intäkter för elever
under annan huvudman redovisats, men inte kostnader. 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. Efterkontroll av barnomsorgsavgifterna för 2013 har resulterat i
en extra intäkt för förskolan på cirka 200 tkr. 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.
Barn- och utbildningsnämndens verksamheter prognostiserar ett negativt resultat för
helåret på -11 450 tkr, varav 11 500 tkr förklaras av volymökningar i förskolan,
grundskolan och gymnasiet. Prognostiserat resultat för förvaltningen efter
bokslutsjusteringar är följaktligen 50 tkr.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 85
Resultatuppföljning av särskolan
Vladimir Tolevski, rektor grund- och gymnasiesärskolan, informerar om verksamheten och
nämner bland annat Skolinspektionens besök samt framgångar och utmaningar på
särskolan.
Nämnden tackar för informationen.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 86
Delegationsbeslut för perioden 2015-09-17 till och med 2015-1013. Dnr 2015.18/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Med ett godkännande lägga redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden
2015-09-21 till och med 2015-10-13 till handlingarna.

2

Välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nästa
nämndssammanträde.

Beslutsdatum
2015-09-21 – 201510-13
2015-09-21 – 201510-13
2015-09-02
2015-10-08
2015-10-09
2015-10-13

Beslut
Skolskjutsbeslut*

Delegat
Planerare

Delegationsordning
9.2

Likabehandlingsärenden Nämndsekreterare

12.13

Mottagande i
grundsärskolan
Remiss Skrea 2:39
Beslut om
tilläggsbelopp
Läsårstider för
gymnasiet 2016/2017

3.1

Rektor
grundsärskolan
Planerare
Verksamhetschef
gymnasiet
Verksamhetschef
gymnasiet

* Lista tillgänglig på nämnden

_______________________
Utdragsbestyrkande
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§ 87
Meddelanden för kännedom för perioden 2015-09-17 till och med
2015-10-13. Dnr 2015.17/60
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1

Med ett godkännande lägga redovisningen av meddelanden för perioden 2015-0917 till och med 2015-10-13 till handlingarna.

Avsändare/Mottagare

Ärendet

Arbetsmiljöverket

Föranmälan av inspektion

Arbetsmiljöverket
Ekonomifunktionen

Föranmälan av inspektion
Försenad leverans av SCB –
analys för socioekonomiskt index
Nödvattenplan på remiss
Anmälan om kränkande
behandling vid Skogstorpsskolan
Avgiftsgrundande inkomst och
avgiftsbelopp från 160101
Anmälan om elevens rätt till stöd
och särskilt stöd vid Apelskolan
Revidering av policy för resor,
fordon och trafiksäkerhet
Uppdrag i budget – God
ekonomisk hushållning
Medborgarförslag om cykelväg
och gatubelysning utmed
Okomevägen från skolan till
Ullared
Småskola i centrum
Tillsättning av ny
förvaltningschef
Tillsyn på Kulturskolan
Elolycka vid Falkenbergs
gymnasium
Avtal om notkopiering inom de
kommunala musik/kulturskolorna
läsåret 2015/2016

Vatten och miljö i Väst AB
Skolinspektionen
Skolverket
Skolinspektionen
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Malin Axelsson
Kommunstyrelsen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Elsäkerhetsverket
Sveriges kommuner och landsting

_______________________
Utdragsbestyrkande
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Datum
2015-09-23
2015-09-23
2015-09-23
2015-09-24
2015-09-28
2015-09-28
2015-09-29
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06

2015-10-09
2015-10-12
2015-10-12
2015-10-13
2015-10-13
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§ 88
Samverkansprotokoll
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Information ges från samverkansmöten på flera av barn- och utbildningsnämndens
verksamheter.

_______________________
Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Inga övriga frågor.
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