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§ 134
Val av protokollsjusterare. Dnr BUN 2016/395
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Utse Margareta Gustavsson (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C)

justera protokollet.
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§ 135
Förvaltningschefen informerar. Dnr BUN 2016/394
Förvaltningschefen informerar om:
-

-

Planering av budget och organisationsförutsättningar för nästa år. Genomgång på
nästa beredning med nämnden.
Personalfrågor: Verksamhetschef kvalitet och utveckling, översyn av IT och ITutveckling, rekrytering av kvalitetsstrateg, ny jurist anställd, chef nyanlända och
modersmålsorganisation anställd.
Resultatuppföljningar fyra gånger om året med rektorerna: prognoser, planering av
insatser och uppföljning.
Pågående ventilationsbesiktningar i verksamhetens lokaler.
Grundsärskolans flytt till Söderskolan.
Statlig lönesatsning för lärare.
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§ 136
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. Dnr 2015.339/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-15
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens olika skolformer är fortfarande påverkade av den stora mängden nyanlända.
Förskoleverksamheten är fortsatt mest ansträngd i Ullared, där tio barn är i behov av plats.
Inom förskoleklass och grundskola har inga större förändringar skett sedan mätningen
förra månaden.
Samordnarna i förvaltningens organisation för nyanlända elever har under hösten 2016
totalt haft 141 inskrivningar i förskoleklass och grundskola. Det innebär att 141 nyanlända
elever fått hjälp med kontakt med skolan och språkstöd under den första tiden.
På gymnasiet börjar eleverna få avvisningsbeslut från Migrationsverket vilket påverkar
framför allt elevernas mående. Vissa elever får högre frånvaro, de har svårt att koncentrera
sig och även självskadebeteende har förekommit. Även personalen påverkas och Previa
kommer att kopplas in vilket även skett tidigare.
Mest ansträngt när det gäller tillgång till platser är det just nu i SFI där rekrytering av
lärare pågår för att beta av kön som för närvarande är på 118 personer.

Beslutet expedieras till:
BUF-kansli
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§ 137
Information: Särskolan. Dnr BUN 2016/394
Synpunkter från föräldrar och För barn och unga med utvecklingsstörning (FUB) kring
flytt av grundsärskolan.
Genomgång av resultatuppföljning för grundsärskola. Innehåll i resultatuppföljningen






övergripande dokumentanalys
verksamhetsmål
unikumlathund
fokusområden
utmaningar.

Gymnasiesärskola presenteras skriftligt till ett kommande möte.
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§ 138
Information: Utökade öppettider Ullared. Dnr BUN 2016/394
Förvaltningen har påbörjat försöksverksamhet med utökade öppettider på Äppelbacken på
Ullareds förskola från 06:00-21:00. Behoven har visat sig vara 05:30-19:00. Därför är
förslaget att lägga öppettiderna mellan 05:30-20:30. Enligt budget handlar det om 8-10
platser. Underlag som används är arbetsgivarintyg och schema. Verksamheten följs upp
efter ett halvår.
Öppettiderna kommuniceras till föräldrar som har plats via Unikum (e-post). De
kommuniceras till alla medborgare via kommunens webbplats och Facebook samt annons i
Hallands nyheter.
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§ 139
Information: Uppföljning inskrivna barn i förskolan, personal.
Dnr BUN 2016/394
Uppföljning inskrivna barn i förskolan 15 oktober som har lämnats in till Statistiska
centralbyrån (SCB). Det var 1538 barn inskrivna i förskolan 15 oktober i år. Antal barn per
årsarbetare var 5,31. Det är 111 barn som ska få placering i förskolan till och med februari.
Till och med maj önskar 82 barn plats. Fler barn kommer att sättas upp i kön.
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§ 140
Redovisning av plan för solskydd. Dnr 2016.135/63
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 lägga informationen om planen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-15
Åtgärdsplan
Beslut BUN 2016-08-24 § 92
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från (S) som handlar om att skydda barn i förskolan mot skadlig
UV-strålning. Barn- och utbildningsförvaltningen har under sommaren 2016 inventerat de
kommunala förskolornas utegårdar avseende skydd mot UV-strålning och därefter tagit
fram en åtgärdsplan för att i prioriteringsordning sätta upp fasta solskydd.
Den 24 augusti 2016 togs beslut i barn- och utbildningsnämnden att ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan samt kostnadsberäkning för att i
prioriteringsordning sätta upp fasta solskydd på förskolornas utegårdar. Planen förväntades
vara klar 31 oktober 2016.
Ekonomi
En kostnadsberäkning för att sätta upp fasta solskydd har gjorts. Åtgärder läggs i
förvaltningens investeringsplan för kommande år. Åtgärder är beroende av utfall av
investeringsbudgeten och huruvida solskydd på utegårdarna prioriteras.
Övervägande
Med start 2017 kommer barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta tillsammans med
samhällsbyggnadsavdelningen för att säkerställa åtgärder rörande solskydd. 9 förskolor
ligger som första prioriteringsgrupp, där förskolor som är öppna under sommaren samt
drivs med särskild utomhuspedagogik kommer att prioriteras först.

Beslutet expedieras till
Planerare/ utredare kansli
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§ 141
Information: Sjukfrånvaro och vikarietillsättning.
Dnr BUN 2016/394
Genomgång av sjukfrånvaro och vikarietillsättning i perioden januari till augusti 2016.
Sjukfrånvaron är högst inom förskolan i perioden.
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§ 142
Månadsuppföljning oktober 2016. Dnr BUN 2016/94
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 godkänna informationen/ månadsuppföljningen för oktober 2016.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-15
Månadsuppföljning oktober 2016
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§ 143
Beställning av investeringsprojektet förskola i Slöinge.
Dnr 2016.175/64
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna beställning av investeringsprojektet förskola i Slöinge motsvarande 6
avdelningar till samhällsbyggnadsavdelningen.
2 Förskolan i Slöinge ska byggas i ett plan.
Beslutsunderlag
BUN 2016-05-25 § 59, Förfrågan om förstudie av investeringsprojekt ombyggnation
Slöingeskolan Dnr 2016.175/64.
BUN 2016-09-21 § 106, Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs Kommun. Dnr
2015.165/64
Beslutsförslag 2016-10-06
Utredning utökning av förskola och skola i Slöinge, 2016-09-22
Tjänsteskrivelse 2016-11-23
Sammanfattning av ärendet
I maj 2016 väcktes frågan om att göra förstudie kring Slöingeskolan vilket även
innefattade den förskola som idag är förlagd i skolans lokaler. Enligt det beslut som sedan
fattades i barn- och utbildningsnämnden i september skall det byggas en förskola med
motsvarande 6 avdelningar och Slöingeskolan skall byggas om och byggas ut för att kunna
motsvara en f-6-skola med 2 paralleller. I den förstudie som sedan genomfördes och
redovisades, framgick att en 6 avdelnings förskola var ett alternativ som förespråkades.
Slöinge förskola skall bli en 6 avdelnings förskola med totalt cirka 120 platser. Den är
enligt förstudien tänkt att byggas i närheten av nuvarande Skansgårdens förskola där det
finns möjlighet att ordna en bra logistik vad gäller hämtning och lämning av barn. Läget är
också gynnsamt vad gäller varutransporter.
Övervägande
Beslut om beställning av förskola med 6 avdelningar verkställs under förutsättning att
beslut fattas i kommunens budgetberedning samt ett slutligt beslut i Kommunfullmäktige
den 21 november 2016.
Förskolan är tänkt att utformas i ett plan och i anslutning skall finnas parkering för
föräldrar och besökande samt även ytor som tillåter varutransporter. Planerad byggstart
2018.
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Ekonomi
Investeringsprojektets utgifter uppgår enligt tekniska nämndens kalkyl till 34,2 mkr.
Kalkylen är beräknad men saknar ett angivet kostnadsläge. Beräknad hyra för
lokalinvesteringen är utökad driftskostnad på 398 000 kr/år (saknas i investeringskalkylen,
uppgiften från Dokumentet, Förskoleutredningen – Sammanställning 2016-08-29.).
Beräknad kapitalkostnad för lokalinvesteringen är 1 914 000 kr/år (saknas i
investeringskalkylen, uppgiften från Dokumentet, Förskoleutredningen – Sammanställning
2016-08-29.).
Yrkande
Kerstin Angel (C) yrkar med instämmande av Peter Dygården (S) att det tydliggörs i
beslutet att förskolan ska byggas i ett plan.
Proposition och beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till yrkandet och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller yrkandet.

Beslutet expedieras till:
Samhällsbyggnadsavdelningen, byggenheten.
Tekniska Nämnden
Katarina Löfberg
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§ 144
Barnkonsekvensanalys avveckling nedläggning Vinbergsskolan.
Dnr BUN 2015/165
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna och hänvisa den vidare till
kommunstyrelsen för fortsatt behandling.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-18
Tjänsteskrivelse ”Barnkonsekvensanalys avveckling Vinbergsskolan” 2016-11-15
KS 2016 § 307
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i 2016 § 307 att inför kommunfullmäktiges sammanträde
komplettera ärendet plan för förskola och grundskola och punkten avveckling av
Vinbergsskolan med en barnkonsekvensanalys. En barnkonsekvensanalys utgår från
frågeställningar kring hur ett beslut rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns
bästa beaktas.
Ekonomi
Barnkonsekvensanalysen påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Vinbergsskolan är idag en F-5 skola med stort antal elever i förhållande till kapacitet. En
av byggnaderna är mycket gammal och ventilationen brister i båda husen. För att tillgodose
en god arbetsmiljö för eleverna på skolan samt möjliggöra en F-6 stadieindelning behöver
därmed omfattande lokalförändringar göras. Därför har barn- och utbildningsnämnden
beslutat att avveckla Vinbergsskolan och istället låta eleverna i upptagningsområdet gå på
ny skola som ska byggas i Tröingeberg.
Eleverna kommer att få en bättre arbetsmiljö på en ny skola och avståendet till skolan
kommer att minska för majoriteten av eleverna. Eleverna kommer även att gynnas av en ny
stadieindelning och större skolenhet, utifrån aspekter så som kunskapsuppföljning,
lärartillgång och kollegialt lärande. Att eleverna kommer börja på en ny skola och i ett nytt
socialt sammanhang kräver kvalitativa övergångar och anpassningar för vissa elever. Detta
är något som det finns upparbetade rutiner kring.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef grundskola
Utredare/planerare KvUt
Utredare/planerare kansli
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§ 145
Barnkonsekvensanalys flytt av grundsärskolan.
Dnr BUN 2015/165
Förslag till beslut
Barn-och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Barnkonsekvensanalys flytt av grundsärskolan” 2016-11-15
Beslutsförslag 2016-11-22
Sammanfattning av ärendet
På barn- och utbildningsnämndens möte i augusti § 106 beslutades att flytta
grundsärskolan från Tullbroskolan respektive Hjortbergsskolan till Söderskolan. Under
nämndens beredningsmöte i november fick förvaltningen i uppdrag att utföra en
barnkonsekvensanalys av beslutet. En barnkonsekvensanalys utgår från frågeställningar
kring hur ett beslut rör barn, hur barn påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktas.
Ekonomi
Barnkonsekvensanalysen påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Grundsärskolan har i nuläget elever inskrivna på både Hjortsbergsskolan och
Tullbroskolan. För att tydligare koppla särskolan till en grundskola med samtliga årskurser
och gynna en ökad inkludering liksom för att frigöra plats på Hjortbergsskolan har beslut
tagits att flytta grundsärskolan till Söderskolan. Flytten av grundsärskolans verksamhet
kommer att innebära stora förändringar för både personal och elever. För att garantera
elevernas trygghet och kontinuitet vid en flytt krävs god planering, förberedelse och
kompensatoriska åtgärder. Detta innebär exempelvis bra anpassade lokaler utifrån de
behov som finns. Planering behövs också för att garantera möjligheter att på ett smidigt
sätt få till färdighetsträning på olika platser i centrala Falkenberg. En riskanalys och
handlingsplan tas med fördel fram gemensamt av rektor, elever, personal och
vårdnadshavare för att få till en så god övergång som möjligt.

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef grundskola
Utredare/planerare KvUt
Utredare/planerare kansli
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Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i barn- och utbildningsnämnden tycker att det varit
bra om barnkonsekvensanalysen varit utförd innan beslut om flytt av grundsärskolan.
Analysen stärker vår uppfattning att en flytt från Tullbroskolan och Hjortsbergsskolan till
Söderskolan inte är det bästa för grundsärskolan. Konsekvensanalysen visar att: Då
närheten till centrum minskas påverkas även möjligheten för elevernas färdighetsträning.
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg, Björn
Jönsson, Margareta Gustavsson (S) och Lennart Johnsson (V).
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§ 146
Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg. Dnr BUN 2016/373
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Anta riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-11-01
Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har i dagsläget 22 fristående förskolor, ett fristående fritidshem samt
en beviljad ansökan om att driva av pedagogisk omsorg, som i dagsläge ej startat upp.
En genomlysing har skett över befintliga riktlinjer inom barn- och
utbildningsförvaltningen. De riktlinjer som gäller tillsyn av fristående förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg har reviderats efter gällande resursfördelningssystem, lagar och
förordningar samt utifrån att tillsynsuppdraget har förtydligats.
Falkenbergs kommun har tillsynsansvar för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg enligt 26 kap i Skollagen (2010:800). Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning
till i vilken mån verksamheterna följer de nationella styrdokumenten och målen.
Tillsynskommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning.
Barn och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun har som målsättning att genom
kontinuerlig dialog upprätthålla ett gott samarbete med de fristående verksamheterna.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte barn- och utbildningsnämndens ekonomi.
Konsekvenser för barn
Barnkonventionens artikel 3 stadgar att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla
åtgärder som rör barnet. Detta behöver inte vara utslagsgivande, men ska väga tungt om
avvägning görs mot andra intressen. Därmed är det av yttersta vikt att slutsatser om vad
som är barnets bästa grundas på en kombination av vetenskap och beprövad erfarenhet,
men också på barnets åsikter om vad som är för hans eller hennes bästa (SOU 1997:116).
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Övervägande
Tydliga riktlinjer är centrala för barn- och utbildningsnämnden i syfte att skapa
likvärdighet och garantera rättssäkerhet i utövandet av tillsyn av de fristående
verksamheterna.
Under 2015 granskades kommunens tillsyn över fristående förskola och pedagogisk
omsorg av Skolinspektionen. Skolinspektionen redogör i sitt beslut att Falkenbergs
kommuns tillsyn är fungerande. Skolinspektionen lyfter dock ett utvecklingsområde; att
Falkenbergs kommun behöver utveckla arbetet med att fatta tydligare beslut om åtgärder
när det gäller brister som konstateras vid tillsynen. Falkenbergs kommun behöver tydligare
motivera vad som brister och att bristerna är kopplade till skollagens sanktionstrappa.
Utifrån detta och en allmän genomgång av dokument och dokumentation i syfte att
kvalitetssäkra tillsynen har riktlinjerna reviderats och tydliggjorts.
De reviderade riktlinjerna innebär också en ny rutin för när tillsynen genomförs. Istället för
att som tidigare göra tillsynsbesök hos samtliga enheter under ett halvårs införs enligt
förslaget att tillsynen sker kontinuerligt under en tre-årscykel. Den tid som förflyter mellan
två tillsynsbesök kan variera mellan de olika fristående verksamheterna. Oavsett vilken
bedömning som gjorts efter ett tillsynsbesök ska tiden till nästa ordinarie tillsyn inte
överstiga tre år. Vid nyetablering görs ett första tillsynsbesök under det första
verksamhetsårets utgång. Om tillsynsmyndigheten finner att omständigheterna kräver
omgående tillsynsbesök ska sådant genomföras oaktat vad tidsplanen säger om nästa
ordinarie tillsyn.

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef kvalitet och utveckling
Verksamhetschef förskola (inklusive bilagor)
Huvudmän och förskolechefer fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
(inklusive bilagor)
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§ 147
Information: Central elevhälsa. Dnr BUN 2016/394
Ärendet utgår från dagens möte.

21 (31)

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23

§ 148
Motion om engelsk skola i Falkenberg. Dnr BUN 2016/291
Ärendet utgår från dagens möte.
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§ 149
Fördelning av fondmedel ur Falkenbergs skolfond.
Dnr 2016.341/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om utdelning enligt följande
För Falkenbergs skolfond av tillgängliga 100 000 kronor, utdela vardera 14 000 kronor
(totalt 98 00 kronor) till
Kommentar:
Personuppgifterna publiceras inte på webben

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Ansökningar (totalt 7 stycken inkomna ansökningar)
Stiftelsestatuter
Sammanfattning av ärendet
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 sju elever vid skolväsendet i kommunen som
belöning/uppmuntran för kamratanda, flit, idrott, eller kulturell verksamhet, som hjälp vid
studieresa och studiebesök eller som stipendium för fortsatt utbildning eller annat
överensstämmande med fondens statuter.
Expedieras till
Sökande
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§ 150
Fördelning av fondmedel ur Per Svenssons donation.
Dnr 2016.337/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
För Per Svenssons donation utdela 2360 kronor, vardera 1180 kronor till
Kommentar:
Personuppgifterna publiceras inte på webben
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-07
Ansökningar (totalt 2 st inkomna ansökningar)
Stiftelsestatuter
Sammanfattning av ärendet
Medel disponibla för utdelning 2016;
-

För Per Svenssons donation finns 2366 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 elever från Okome socken för studier vid
eftergymnasial utbildning, EF School of English Brighton respektive Göteborgs
Universitet.
Expedieras till
Sökande
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§ 151
Förändring av taxor för barnomsorgen. Dnr BUN 2016/363
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Anta reviderad taxa för barnomsorgen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-02
Förändring av taxor för barnomsorgen, KF 2016-01-26 § 19
Avgiftsnivåer skoltaxa 2017, Skolverket
Nuvarande Taxa i förskola och skolbarnomsorg i Falkenbergs kommun, KF 2016-01-26 §
19
Förslag reviderad Taxa i förskola och skolbarnomsorg i Falkenbergs kommun
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun tillämpar maxtaxa avseende avgifterna för barnomsorgen.
Skolverket höjer från och med 2017-01-01 sin maxtaxa till 45 390 kr. Förslaget är en
justering i enlighet med Skolverkets beslut.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2016-01-26 § 19 följer barn- och utbildningsnämnden
fortsättningsvis de schablonuppräkningar av taxor för barnomsorg som fastställs av
Skolverket och där lovdagsomsorgen följer maxtaxan för barn 1 för
fritidshem/skolbarnomsorg.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 152
Årshjul barn- och utbildningsnämnden 2017. BUN 2016/365
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Fastslå årshjulet för 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-03
Årshjul 2017
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. Årshjulet innehåller också viktiga hållpunkter för beslut, information och
uppföljning av verksamheten.
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

26 (31)

Barn- och utbildningsnämnden 2016-11-23

§ 153
Delegeringsbeslut november. Dnr BUN 2016/24
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden.
2 Välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nästa
nämndssammanträde.
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum
Beslut
2016-10-19
Yttrande överklagat
skolskjutsbeslut
2016-10-20
Yttrande anmälan
kränkande behandling
2016-10-27
Avtal med Liber AB:
kommunlicens Pratstart
2016-10-28
Yttrande anmälan elevs
rätt till utbildning
2016-11-04
Fullmakt att företräda
projektet GPS - Halland
2016-11-09
Synpunkter planbesked
del av Tröinge 15:1
2016-11-09
Bokningsavtal
föreläsning James
Nottingham
2016-11-10
Yttrande elevs rätt till
utbildning och särskilt
stöd
2016-11-10
Yttrande elevs
skolsituation
2016-11-10
Avvisande av
överklagan på beslut att
inte lämna ut allmän
handling
2016-11-14
2016-11-16

Uppsägning
förskoleplats
Mottagande
likabehandlingsärenden

Delegat
Planerare

Delegeringsordning
1.7

Förvaltningschef

1.8

Förvaltningschef

2.1

Förvaltningschef

1.8

Ordförande

1.1

Planerare/ utredare

1.9

Förvaltningschef

2.1

Förvaltningschef

1.8

Förvaltningschef

1.8

Förvaltningschef

1.4

Verksamhetschef
förskola
Nämndsekreterare

4.5
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Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut skolskjuts 2016-10-11 – 2016-11-15
Sammanställning likabehandlingsärenden 2016-10-21 – 2016-11-16
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§ 154
Meddelanden för kännedom 2016-10-21 – 2016-11-15.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden

Avsändare/Mottagare
Förvaltningsrätten i
Göteborg
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Förskolepersonal

Ärendet
Överklagade av plan för förskola och
grundskola
Medborgarförslag - fråga om
Fageredsskolans framtid som F-3
alternativt F-6 skola ska avgöras av
kommunfullmäktige
Medborgarförslag om att kommunen
ska ha F-9 och F-6 skolor samt att
kommunfullmäktige beslutar att
Årstadskolan ska bli F-6 skola i nya
organisationen
Medborgarförslag om att
kommunfullmäktige tar beslut om F6 skola i Älvsered
Medborgarförslag om att
kommunfullmäktige tar beslut om
Älvseredsskolan ska bli F-3 eller F-6
skola
Medborgarförslag om F-6 skola i
Okome
Medborgarförslag om
miljökonsekvensbeskrivning innan
beslut om ny grundskoleorganisation
Motion till kommunfullmäktige i
Falkenberg angående förslag till ny
skolorganisation
Sammanträdesdagar
kommunfullmäktige 2017
Skrivelse gällande större barngrupper
– 7 liknande inkomna
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Datum
2016-11-03
2016-11-07

2016-11-08

2016-11-07

2016-11-08

2016-11-08
2016-11-08

2016-11-08

2016-10-25
2016-10-31 – 2016-11-18
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Skolverket
Skolverket
Skolverket

Skolverket
Skolverket

Skolverket
Skolinspektionen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Statsbidrag för fritidshemssatsningen
bidragsåret 2016/17
Statsbidrag för handledare i läs- och
skrivutveckling läsåret 2016/17
Statsbidrag för kompetensutveckling
av lärare i yrkesämnen för bidragsår
2015
Statsbidrag för lågstadiesatsningen
bidragsåret 2016/17
Statsbidrag för personalförstärkningar
inom elevhälsan mm höstterminen
2016
Statsbidrag för undervisning under
skollov sommarlovet 2016
Tillsynsbeslut för grundskolan efter
riktad tillsyn Tångaskolan 6-9 för
elever placerade på hem för vård eller
boende
Motion om undersökning hur elevers
betyg påverkas av lärares
sjukfrånvaro
Motion om förskola på kvällar och
helger i inlandet
Motion om att mäta bullernivån i våra
kommunala förskolor
Avsägelse som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
Kalendarium för planerings- och
uppföljningsprocessen 2017
Redovisning av ekonomisk intern
kontroll 2016 och plan för kommande
ekonomisk intern kontroll
Anpassning av Fegens bygdegård för
förskoleverksamhet
Remiss – Samordning, ansvar och
kommunikation – vägen till ökad
kvalitet i utbildningen för elever med
vissa funktionsnedsättningar
Samverkansprotokoll
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2016-10-21
2016-11-04
2016-11-02

2016-10-21
2016-11-02

2016-10-28
2016-11-04

2016-10-25

2016-10-25
2016-10-25
2016-10-31
2016-11-08
2016-11-08

2016-11-08
2016-11-08

2016-11-15
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§ 155
Övrigt. Dnr BUN 2016/396
Svar från Ulf Olsson, verksamhetschef kring frågor om byggprogrammet på
gymnasieskolan




En lärare har sagt upp sig på grund av andra anledningar än arbetsmiljön.
En lärare har funderat att säga upp sig på grund av arbetsmiljön, men har stannat
kvar på tjänsten efter att problemet har retts ut.
Skolan känner inte till att elever är rädda för enskild elev, eller utomstående
ungdomar i uppehållsrummet däremot finns det få uppehållsrum på skolan och
därför är det tidvis väldigt många elever i lokalen.
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