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§ 134
Val av justerare. BUN 2017/18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Utse Sara Grimpe Wernersson (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C)
justera protokollet.
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§ 135
Information till barn- och utbildningsnämnden augusti.
BUN 2017/19
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Punkter enligt årshjul
- Studie- och yrkesvägledning – 13:15 Sven-Åke Bengtsson
- Bemanningssituationen och lärarbehörigheter i förskolan, grundskolan, fritidshem,
gymnasiet – uppföljning inför terminsstart – 13:45 Anna H
Förvaltningschefen informerar 14:00
- Skolstarten – rekrytering och uppstart på skolorna
- Uppstartsdagen 2017-08-08
- Tillsatta tjänster: verksamhetschef för kvalitet och utveckling, kvalitetsstrateg
- Förändringar i tjänster: verksamhetsekonom, PA-konsult, planerare/ utredare,
systemutvecklare, jurist
- Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Falkenbergs kommun 2017
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§ 136
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. BUN 2017/51
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-15
Tjänsteskrivelse 2017-08-15
Sammanfattning av ärendet
Många nyanlända barn och elever har kommit till Falkenberg under sommaren och det rör
sig då mestadels om anhöriginvandring, men även en del arbetskraftsinvandring. Under
augusti månad har totalt 41 helt nya barn och elever skrivits in i Falkenbergs förskolor,
grundskolor och grundsärskola.
För familjer som kommer hit på anknytning råder det fortsatt en svår bostadssituation i
dagsläget handlar det om ca 25 barn som har inte har någon fast bostad i Falkenberg.
Antalet elever på IMs språkintroduktion sjunker, men alla nyinskrivningar är inte gjorda
och säkrare avstämning kan göras per september månad. När det gäller SFI kommer den
lagstadgade väntetiden hållas fullt ut från och med september månad.
Under sommaren har lovskola för elever som är nyanlända anordnats under fyra veckor.
Drygt 100 elever har deltagit i lovskolorna. Rapport och utvärdering av lovskolan
rapporteras i barn- och utbildningsnämnden i september eller oktober.
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§ 137
Tillsyn fristående förskolor vårterminen 2017. BUN 2017/172
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-14
Tjänsteskrivelse 2017-06-14
Sammanfattning av ärendet
Tillsyn av fristående förskolor ska ske kontinuerligt och systematiskt genom att samtliga
verksamheter granskas under en treårscykel. Under vårterminen har fyra fristående
förskolor i kommunen haft tillsyn. De fristående förskolorna i kommunen som har haft
tillsyn under terminen håller hög nivå och bristerna är av ringa karaktär.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi
Övervägande
Tillsynen sker kontinuerligt under året av förvaltningen och en sammanställning av dessa
tillsyner redovisas för barn- och utbildningsnämnden för att nämnden ska få en samlad bild
av kvalitén och eventuella brister på förskolorna i kommunen.
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§ 138
Ekonomisk månadsuppföljning juli 2017 BUN 2017/5
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

godkänna barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning för perioden januari till
juli 2017.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-23
Månadsuppföljning 2017-08-14
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse för januari till juli på -1 259
tkr. Den negativa avvikelsen beror främst på att nämnden inte kompenserats för
löneökningar under perioden. 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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§ 139
Budget för 2018 och investeringsplan 2018-2022. BUN 2017/125
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 till budgetberedningen överlämna uppdragsredovisning enligt planeringsförutsättningar
om hur vuxenutbildningen kan utvecklas.
2 till budgetberedningen överlämna budgetunderlag 2018-2020, volymjusteringar och
driftsförändringar till följd av förändrade lagar/regler eller lokala/nationella beslut.
3 till budgetberedningen överlämna investeringsäskanden för åren 2018-2022.
Beslutsunderlag
Vuxenutbildningen Falkenberg – målsättning och strategier 2017-07-31
Budgetunderlag 2018-2020, volymjusteringar och driftsförändringar till följd av
förändrade lagar/regler eller lokala/nationella beslut. 2017-07-05
Budgetunderlag investeringsplan 2018-2022. 2017-07-04
Lärarförbundets yttrande över budget 2018
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med Falkenberg kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser inför höstens
budgetprocess inkomma med följande underlag: uppdragsredovisning enligt
planeringsförutsättningar, volymförändringar, driftsförändringar och
investeringssammanställning.
Uppdragsredovisning enligt planeringsförutsättningar är ett specifikt uppdrag som
nämnden tilldelats utifrån beslut i kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har
fått i uppdrag att redogöra för hur vuxenutbildningen kan utvecklas. Vidare ska nämndens
prognostiserade volymförändringar för de kommande tre åren redovisas. Förändringar som
är följden av ändrade lagar/regler eller lokala/nationella beslut och medför ökade
driftskostnader ska också redovisas till kommunstyrelseförvaltningen. Dessutom ska nya
investeringsäskanden för nämnden lämnas in.
Protokollsanteckning
Peter Dygården (S), Åsa Norberg (S), Sara Grimpe Wernersson (S) och Björn Jönsson (S)
lämnar följande anteckning till protokollet:
”Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat att elevhälsan inom förvaltningen är i
behov av resursförstärkning beträffande á-priser med 14 miljoner kronor. Vi
socialdemokrater vill se en stärkt elevhälsa vilket inte är möjligt under nuvarande
budgetprocess.”
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Lennart Johnson (V) stödjer protokollsanteckningen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen

10 (26)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23

§ 140
Fördelning av fondmedel ur CA Bergströms kulturfond.
Dnr BUN 2017/198
Ärendet stryks från dagens ärendelista.
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§ 141
Medborgarförslag barnakademien som en del av Kulturskolan.
BUN 2017/144
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
1 avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-27
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har fått in ett medborgarförslag om att Barnakademien ska bli en del
av kulturskolan.
Motivering av beslut
Medborgarförslaget anger att Barnakademin ska bli en del av Falkenbergs kulturskola
under två förutsättningar, dels att Barnakademien får fortsätta i nuvarande lokaler och dels
att behålla sin undervisning av samma höga kvalitet. Under förutsättning att kulturskolans
budget utökas med motsvarande kostnad för barnakademins lokaler och lärares löner kan
barnakademin bli en del av Falkenbergs kulturskola.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås då Falkenbergs
kulturskola inte har möjlighet att utöka kostnader för lokaler och lärarlöner utan att detta
minskar kulturskolans nuvarande verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden ser positivt
på Barnakademiens verksamhet, men ser inte att den ryms inom nämndens ram.
Ekonomi
Om medborgarförslaget beviljas innebär det en påverkan på nämndens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 142
Remissvar-Samling för skolan-Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet BUN 2017/150
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 godkänna yttrande över remiss Samling för skolan- Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet (SOU 2017:35) till Utbildningsdepartementet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-26
Yttrande 2017-06-26
Sammanfattning av ärendet
Remissvaret är inte obligatoriskt för Falkenbergs kommun men har efter inbjudan från
Utbildningsdepartementet valt att lämna synpunkter på slutbetänkandet av 2015 års
Skolkommission SOU 2017:35 kring förslag som syftar till höjda kunskapsresultat,
förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan.
I betänkandet av Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU
2017:35) ges förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i
undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Betänkande innehåller konkreta förslag
inom de utvecklingsområden som identifierades i delbetänkandet. Följande förslag finns i
betänkandet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stärkt huvudmannaskap genom statligt stöd och samverkan
kompetensförsörjning till skolväsendet
lärares och skolledares professionella utveckling
kärnuppgifterna undervisning och skolledarskap
ökat nationellt ansvar för skolan finansiering
en god miljö för lärande och utveckling
aktivt skolval och minskad skolsegregation
läroplansutveckling och utvärderingssystem och
ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet

I remissvaret till Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet (SOU
2017:35) lyfts bland annat följande synpunkter. En skolchef bör minst ha skolbakgrund
och helst med forskningsbakgrund eller master i utbildningskunskap. Regional planering
av gymnasieskola ses som negativt eftersom det innebär att andra bestämmer vilka
program som respektive kommun ska ha. Förstärk lärarutbildningen genom lön till
lärarstudenter under utbildningen. Inrätta ett fortlöpande system som bygger utifrån behov,
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systematik och där kompetensutveckling sker i vardagen genom att forskare jobbar
tillsammans med skolor. Ett professionsprogram för lärare och skolledare är negativt om
skolledare och lärares yrkesskicklighet ska standardiseras, externbedömas och sorteras.
Utveckla karriärsteg för lärare genom lektorstjänster i kombination lärar- och forskartjänst
inom högskolan. Med en stärkt och mer tillgänglig elevhälsa bör ett förtydligande ges på
ett professionsinriktat arbetssätt för eleven både när det gäller proaktiva och förebyggande
insatser både individ kontra grupp. Aktivt skolval där friskolor inkluderas är positivt och
eleverna placeras utifrån socioekonomisk fördelning men upptagningsområden,
närhetsprincipen och rimlighetsprincipen måste finnas kvar. Sammanhållet uppföljningsoch utvärderingssystem ses som ett komplement till progressionsbegreppet och
betygssystemet.
Ekonomi
Förslaget påverkar ej nämndens ekonomi.

Beslutet expedieras till:
Utbildningsdepartementet: u.registrator@regeringskansliet.se
Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm
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§ 143
Välfärdsutredningens slutbetänkande – Kvalitet i välfärden (SOU
2017:38). BUN 2016/423
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 överlämna yttrandet på remissen till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-27
Yttrande Välfärdsutredning 2017-06-27
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig i Remiss Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden – bättre upphandling och
uppföljning (SOU 2017:38). Förutom yttranden från Barn – och utbildningsnämnden och
socialnämnden skriver upphandlingsenheten en tjänsteskrivelse och ekonomiavdelning
kommer att skriva ett beslutsförslag till kommunstyrelsen.
Syftet med utredningen är att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat
utförda välfärdstjänster. Utredningen i sig är bred till sitt innehåll och fokuserar till stor del
på begreppet kvalitet inom välfärd. Många aspekter inom välfärd är svåra att kvalitetsmäta
då verksamheterna omfattar ett brett spektrum av tjänster och komplexa områden.
Det finns ett behov av att utveckla arbetet med register inom välfärden för att få bättre
statistik och kunskapsunderlag. Det finns idag flera olika informationskällor som
tillhandahåller statistik inom exempelvis nationella prov och betyg. Dessa databaser kan
dock förbättras och uppdateras snabbare. De forskare som lyfts kring att mäta
progressionsmått inom skolområdet i utredningen lyfter att fler prov behöver införas för att
kvalitetssäkra detta mått. Barn- och utbildingsförvaltningen ställer sig mycket tveksamma
till att detta är det enda sättet att ta fram value added-mått. Fler forskningsrapporter inom
området bör användas.
Utredningen lyfter vikten av vinstbegränsning ur ett kvalitetsperspektiv. Skrivelsen som
utredningen lyfter kring vinstreglering har förändrats sedan första delbetänkandet.
Utredningens förslag är dock otydliga och förvaltningen har därför svårt att uttala sig kring
detta. Dock skriver utredningen ”Genom en vinstreglering kommer dock resurser som
annars skulle ha gått till övervinster att användas i verksamheten”, detta ställer sig Barnoch utbildningsförvaltningen positiv till. Utredningen lyfter att insyn måste säkerställas
även hos privata utförare. Idag är det stor skillnad i hur kommunen har insyn i de
fristående förskolornas verksamhet där de har tillsynsansvar jämfört med fristående skolor
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i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på att få en större insyn i även
fristående skolor.
Ekonomi
Förslaget kommer att generera ekonomiska konsekvenser för staten, som är svåra att
överblicka utifrån ett kommunperspektiv i nuläge. Barn- och utbildningsnämnden gör
bedömningen att förslaget kommer att innebära kostnader för tillstånd, tillsyn och
eventuellt nya administrativa verktyg i form av statistiksystem.
Övervägande
Yttrandet lyfter de delar av remissen som påverkar utbildningsfrågorna bland annat
kvalitets- och statistiksystemen inom välfärden, insyn hos privata utförare samt fokus på
individen i centrum.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 144
Yttrande på motion: Havet blöder! BUN 2017/147
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1 anse punkt 3 i motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Motion: Havet blöder! 2017-04-04
Beslutsförslag 2017-05-15
Sammanfattning av ärendet
I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta om åtgärder för att på lokal nivå stoppa
inköp, användning och spridning av mikroplaster, vilka har en negativ påverkan på miljö,
djur samt människor. Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till följande:
-att bygga in filter i kommunens tvättmaskiner för att fånga upp textilfibrer.
Ekonomi
En inventering av befintlig maskinpark samt att därefter bygga in filter, alternativt köpa in
nya, är förenat med kostnader.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på initiativet från motionärerna att kommunen
ska arbeta för att minska användning och spridning av plaster i miljön. I nämndens
verksamheter används tvättmaskiner främst inom förskola och i gymnasiet. Det finns dock
ingen inventering över antal, modell eller inköpsår. Tvättmaskinernas förmåga att fånga
upp mikroplaster från textilier varierar sannolikt, precis som möjligheten att bygga in filter.
Detta innebär att resurser behöver tas i anspråk för utredning och åtgärd. Funktion med
filter för mikroplaster bör istället ställas som krav redan vi upphandling för kommande
inköp av tvättmaskiner.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 145
Motion om maxtak i elevhälsan. BUN 2017/145
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 föreslå att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-06-12
Kalkyl 2017-06-15
Motion maxtak i elevhälsan
Sammanfattning av ärendet
Marcus Dufwa (S) har lämnat in en motion om maxtak i elevhälsan. Barn- och
utbildningsnämnden ska lämna ett förslag till svar på motionen. I motionen föreslås att
Falkenbergs kommun inför ett maxtak om 300 elever per skolkurator och att nuvarande
fysiska hälsokontroller kompletteras med hälsosamtal hos skolkurator om den psykiska
hälsan.
Motivering av beslut
Motionären hänvisar till nationella siffror som anger att en kurator kan ha 1000 elever i sitt
upptagningsområde. I Falkenbergs kommun har skolkuratorerna över 500 elever per
kurator. En kurator i grundskolan ansvarar för 537 elever och en kurator i gymnasieskolan
ansvarar för 575 elever. Ett införande av ett maxtak om 300 elever per skolkurator skulle
möjliggöra för kuratorerna att möta elever i yngre åldrar i större utsträckning. Det skulle
också medföra att det finns bättre möjligheter att ge elever stöd direkt när behov uppstår.
I nuvarande organisation följer skolsköterskorna regelbundet upp fysisk och psykisk ohälsa
samt trivsel och situation för barn och elever genom hälsosamtal. Skolsköterskorna är en
del av elevhälsoteamet på skolan där även skolkurator ingår. I arbetet med att stödja barn
och elever är alla kompetenser inom elevhälsoteamen viktiga. Kuratorn kan gå in och
stödja en elev utifrån vad som har kommit fram i hälsosamtalen eller på elevens önskemål.
Om det fanns mer kuratorsresurser skulle de kunna genomföra kompletterande hälsosamtal
de år när det inte görs kompletta hälsoundersökningar av den medicinska insatsen inom
elevhälsan. Centrala barn- och elevhälsan ser att en större tillgänglighet till kuratorsstöd
skulle medföra att skolan i högre grad kan möta den psykiska ohälsan som finns bland
eleverna. Andra faktorer som kan ha betydelse är möjlighet till fortbildningar kring
bemötande och hantering av trauma- och ångesttillstånd samt stöd till kuratorerna av
seniora handledare. Det skulle också kunna ge effekter att förstärka inom fler
yrkesgrupper såsom psykologer och skolsköterskor.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår barn- och utbildningsnämnden att
kommunfullmäktige bifaller motionen.
Ekonomi
Införandet av ett maxtak på 300 elever per kurator skulle kräva ca 6,5 nya tjänster i
grundskolan och ca 2 i gymnasieskolan. Det innebär en ungefärlig kostnad på 4,5 miljoner
kronor per år. Barn- och utbildningsförvaltningen ser inga möjligheter att omfördela medel
för förslaget inom den egna organisationen. Om medel ska till delas nämnden föreslår
nämnden att det görs genom en höjning av den del av á-priset som är kopplad till
elevhälsan.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 146
Undertecknande av skrivelser och handlingar för barn- och
utbildningsnämnden. BUN 2017/155
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Skrivelser och handlingar som följer av beslut i barn- och utbildningsnämnden ska
undertecknas av nämndens ordförande Kerstin Angel med förste vice ordförande
Margareta Warnholtz som ersättare. Vid deras förhinder ersätter andre vice ordförande
Peter Dygården. Undertecknande ska göras med kontrasignation med någon av följande
tjänstemän: förvaltningschef Jörgen Frostlund eller administrativ chef Cia Hjortsberg
Vranjancu.
2 Handlingar som följer av delegationsbeslut till enskild förtroendevald eller tjänsteman
får undertecknas av delegaten ensam.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-19
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ovanstående personer ges rätt att
underteckna skrivelser och handlingar som följer av beslut i barn- och
utbildningsnämnden.
Motivering av beslut
I nämndens delegationsordning anges vem som har rätt att skriva under upphandling och
avtal av varor och tjänster inom nämndens verksamhetsområde. Det finns behov av att
nämnden tydliggör vem som har rätt att underteckna de skrivelser och handlingar som inte
anges i delegationsordningen. Detta underlättar handläggningen av ärenden och bidrar till
tydlighet inom organisationen.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.

Beslutet expedieras till
Förvaltningschef
Verksamhetschefer

20 (26)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-23

§ 147
Remiss riktlinjer för telefonanvändning. BUN 2017/209
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 överlämna yttrandet till servicenämnden.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-17
Förslag riktlinjer för telefonanvändning 2017-02-28
Sammanfattning av ärendet
Servicenämnden har tagit fram ett förslag på riktlinjer för telefonanvändning som barnoch utbildningsnämnden har fått på remiss. Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande
synpunkter
-

-

-

-

Det framgår inte vilken form av telefoni riktlinjerna omfattar, exempelvis fast
telefoni, mobiltelefoni eller alla former av telefoni. Om även mobiltelefoni omfattas
vore det bra att ha med hur hantering av sms ska se ut. Det framgår inte hur detta
dokument relaterar till de internt framtagna riktlinjerna för
mobiltelefonanvändning.
Det vore bra om det uppmärksammades att samtal, meddelanden i röstbrevlåda och
sms (om det gäller mobiltelefoni också) kan vara allmänna handlingar som behöver
diarieföras eller hanteras enligt andra gällande rutiner.
Det bör skrivas in att riktlinjerna gäller såväl anställda som förtroendevalda.
Det saknas vägledning om hur telefoner som är gemensamma på en arbetsplats ska
hänvisas. Exempelvis finns många gemensamma telefoner i förskolor och i lärares
arbetsrum på skolor.
Stycket om hur man ska svara bör skrivas på ett konsekvent sätt. Ska det vara
förvaltning eller avdelning? Ska namn eller förvaltning/ avdelning sägas först?
Riktlinjerna bör kompletteras med tillhörande anvisningar. Där kan detaljer tas upp
som t ex rutiner för när någon slutar. Eventuellt kan formerna för uppföljning också
passa in i anvisningarna. Det bör även övervägas om fler saker bör skrivas in i
anvisningarna istället för riktlinjerna för att följa strukturen för styrdokument som
är antagen av kommunfullmäktige.

Motivering av beslut
Det är bra med gemensamma bestämmelser för telefonanvändning i hela kommunen. Det
är viktigt att bestämmelserna är tydliga så att olika tolkningar av dem kan undvikas. Dock
bör man överväga hur detaljerade politiska styrdokument ska vara och vad som kan
regleras i styrdokument på förvaltningsnivå i enlighet med Falkenbergs kommuns struktur
för styrdokument.
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Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi i större utsträckning. Ett fördjupat arbete med
angivna förbättringsområden kan påverka ekonomin delvis.

Beslutet expedieras till
Servicenämnden
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§ 148
Delegationsbeslut augusti. BUN 2017/22
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 godkänna redovisningen av de anmälda delegationsbesluten för perioden.
2 välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nämndens nästa
möte.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut diariet 2017-08-17
Sammanställning likabehandlingsärenden 2017-08-17
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum
Beslut
2017-06-14 –
Delegationsbeslut
2017-08-17
diariet
2017-06-14 –
Mottagande
2017-08-17
likabehandlingsärenden

Delegat

Delegationsordning

Nämndsekreterare

1.3
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§ 149
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden BUN 2017/20
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2017-06-15 – 2017-08-18.
Avsändare/Mottagare
Skolinspektionen
Skolinspektionen
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Skolinspektionen

Barn- och
utbildningsförvaltningen
Länsstyrelsen i Jönköpings
län
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Skolverket
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Kommunfullmäktige
Skolverket

Ärendet
Beslut efter tillsyn Vesterhavsskolan
Uppföljningsbeslut Söderskolan 6-9
Protokollsutdrag § 182

Datum
2017-06-19
2017-06-26
2017-06-20

Protokollsutdrag § 183

2017-06-20

Protokollsutdrag § 184

2017-06-20

Beslut efter ansökan om
godkännande som huvudman för
grundskola årskurserna 7-9 vid
Falkskolan
Inbjudan UngDrive

2017-07-19

Beslut om ersättning för att stärka
och utveckla verksamheten med
flyktingguider och familjekontakter
Protokollsutdrag § 148
Protokollsutdrag § 165
Protokollsutdrag § 151
Beslut gällande ventilationen på
Falkenbergs gymnasieskola
Beslut statsbidrag för omsorg på
kvällar, nätter och helger 2016
Tillsynsärende gällande ventilationen
på Vinbergsskolan avslutas
Protokollsutdrag § 119
Beslut statsbidrag för
personalförstärkning i skolbibliotek
för 2017/2018

2017-06-14
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2017-06-13
2017-06-13
2017-06-13
2017-06-19
2017-06-27
2017-06-28
2017-06-27
2017-06-30
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Avsändare/Mottagare
Skolverket

Skolverket

Skolverket
Skolverket
Skolverket

Skolverket

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Ärendet
Beslut statsbidrag för kostnader för
samordnare av frågor som rör
utveckling av verksamhet för
nyanlända elever för 2017
Beslut stadsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan för bidragsår
2017/18
Beslut statsbidrag
Fritidshemssatsningen för 2017
Beslut statsbidrag lågstadiesatsningen
2017
Beslut statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning lärlingsvux+SFI för 2017
Beslut statsbidrag för hjälp med läxor
eller annat skolarbete 2016 för
huvudmän inom skolväsendet
Protokollsutdrag § 185
Protokollsutdrag § 189
Protokollsutdrag § 190
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Datum
2017-06-30

2017-07-05

2017-07-07
2017-07-07
2017-07-12

2017-07-17

2017-08-15
2017-08-15
2017-08-15
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§ 150
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/21
Sammanfattning
Fråga om brist på hemspråkslärare i engelska – vad kan göras? Enhetschef för
nyanländaorganisationen inbjuds att redovisa hur många modersmålslärare i engelska som
finns och vad som planeras framöver.

26 (26)

