Protokoll

Nr 4

Sammanträdesdatum
2017-03-01
Sammanträdestid
13:15-16:40, ajournering 14:45-15:05

Barn- och utbildningsnämnden

Närvarande
Ledamöter

Kerstin Angel (C), ordförande
Peter Dygården (S), 2:e vice ordförande
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)

Tjänstgörande ersättare

Margareta Warnholtz (M) ersätter Charlotta Jonson (M)
Margareta Gustavsson (S) ersätter Åsa Norberg (S)

Ersättare

Ragnhild Lundahl (M)

Övriga förtroendevalda

Bengt-Erik Johansson, lärarförbundet

Tjänstemän

Jörgen Frostlund, förvaltningschef
Anders Karlsson, kulturskolechef § 43
Ulf Olsson, verksamhetschef § 43
Cecilia Kjellgren, kvalitetsstrateg §§ 43, 46, 48-63
Charlotta Alsbjer, planerare § 44
Maria Ericsson, jurist/ utredare §§ 47-63
Anja Ljungberg, kommunikatör §§ 48-63
Åsa Johansson, nämndsekreterare
Namah Altobe, praoelev § 41-43

Paragrafer

§§ 41-66

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01

Justering

Ordföranden samt

Underskrifter

Sekreterare .............................................................
Åsa Johansson
Ordförande .............................................................
Kerstin Angel
Justerare .................................................................
Gabriella Geertinger

Protokollet justerat 2017-03-

och anslaget 2017-03-

Underskrift .............................................................
Åsa Johansson

2 (82)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01

Ärendelista
§ 41 Val av justerare. BUN 2017/18................................................................................................... 4
§ 42 Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. BUN 2017/51 .................................................... 5
§ 43 Information till barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/19 ................................................. 6
§ 44 Redaktionellt förtydligande av, samt tillägg i, riktlinjer för skolskjuts, resekort och
reseersättning. Dnr BUN 2017/23 ....................................................................................................... 7
§ 45 Komplettering mobiltelefonfri undervisning. BUN 2016/54 ..................................................... 9
§ 46 Barnkonsekvensanalys förskola i två våningar. BUN 2017/9 ................................................. 10
§ 47 Särskild undervisning för elev. BUN 2016/329....................................................................... 11
§ 48 Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om att grundsärskolan placeras
på Tullbroskolan. Dnr 2017/25 .......................................................................................................... 12
§ 49 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska placeras i centrala Falkenberg. Dnr
2017/26 .............................................................................................................................................. 17
§ 50 Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och grundskola ska tas av
kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/27 .......................................................................................... 22
§ 51 Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och grundskola ska tas av
kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/28 .......................................................................................... 25
§ 52 Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och grundskola ska tas av
kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/29 .......................................................................................... 28
§ 53 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan. Dnr 2017/30 .......... 31
§ 54 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan. Dnr 2017/31 .......... 36
§ 55 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan. Dnr 2017/32 ......... 41
§ 56 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan. Dnr 2017/33 .......... 46
§ 57 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan. Dnr 2017/34 .......... 51
§ 58 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan. Dnr 2017/35 .......... 56
§ 59 Medborgarförslag om att beslut om Plan för förskola och grundskola ska tas av
kommunfullmäktige. Dnr 2017/36 .................................................................................................... 61
§ 60 Medborgarförslag om att genomföra en barnkonsekvensanalys. Dnr 2017/37 ....................... 63
§ 61 Medborgarförslag gällande grundsärskolans framtida lokalisering. Dnr 2017/38 ................... 64
§ 62 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska placeras på Tullbroskolan genom
utbyggnation. Dnr 2017/39 ................................................................................................................ 69
§ 63 Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan. Dnr 2017/40 .......... 74
§ 64 Redovisning av delegationsbeslut. BUN 2017/22 .................................................................... 79
§ 65 Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden BUN 2017/20 ............................................. 80
§ 66 Övriga ärenden. BUN 2017/21 ................................................................................................ 82

3 (82)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01

§ 41
Val av justerare. BUN 2017/18
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Utse Gabriella Geertinger (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C) justera
protokollet.
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§ 42
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. BUN 2017/51
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-07
Sammanfattning av ärendet
I samband med att Migrationsverket minskar antalet boenden finns det inte längre behov av
att starta den tidigare planerade förskolan på asylboendet Lia Hof. Det höga trycket på
förskoleplatser i skogstorpsområdet avtar också, då asylboendet i Olofsbo planerar att
avvecklas från och med mars-april.
I förskoleklass och grundskola har inga större förändringar skett sedan november månads
avstämning.
På gymnasiet är det främst elevernas mående som är i fokus. Det är många elever som får
beslut från Migrationsverket som innebär att de får uppehållstillstånd alternativt att deras
ansökan om asyl avvisas. De flesta vars ansökan avvisas överklagar beslutet och går därför
fortsatt kvar i skolan. Som nämndes i november månads rapport är situationen på
Språkintroduktion svår för både elever och personal. Många elever har högre frånvaro, de har
svårt att koncentrera sig och även självskadebeteende har förekommit. Även personalen
påverkas och Previa kopplas in. Skolan försöker på flera sätt hantera situationen och möta
ungdomarnas psykiska mående. Samverkan med boenden och gode män är viktiga delar.
Mest ansträngt när det gäller tillgång till platser är det just nu i SFI där trycket ökat
ytterligare. Trots att skolan tagit in 55 nya elever den 1 december har kön bara minskat med
10 personer. Skolan har rekryterat två nya (obehöriga) lärare (1,3 tjänst) som börjar i januari
2017 och behöver rekrytera ytterligare. Skolan behöver även leta nya lokaler då det inte finns
plats för fler elever i nuvarande.
Beslutet expedieras till:
BUF-kansli
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§ 43
Information till barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/19
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Punkter enligt årshjul
 Kulturskolan och kultur i skolan – 13:30 Anders K
 Ogiltig frånvaro – 14:15 Cecilia K
 HT resultat
Förvaltningschefen informerar
 Upphandling datorer en till en och IKT, vinnande anbud
 Tjänster: verksamhetschef kvalitet och utveckling, kvalitetsstrateger
 Lönerevision
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§ 44
Redaktionellt förtydligande av, samt tillägg i, riktlinjer för
skolskjuts, resekort och reseersättning. Dnr BUN 2017/23
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Förtydliga gällande regler genom att ändra struktur på innehållet samt dela upp
nuvarande riktlinjer till att omfatta två separata dokument, ett avseende grundskolan;
”Riktlinjer för skolskjuts” och ett avseende gymnasieskolan; ”Riktlinjer för stöd till
inackordering för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola samt för resebidrag
för elever i gymnasieskola”.

2

Förtydliga gällande regler genom att justera skrivningen gällande villkor för
skolskjuts punkt 7, 1 § sid 5: ”Färdvägen kan vara bil-, gång-, eller cykelväg.”

3

Tillägg i bestämmelserna om avstånd för rätt till skolskjuts punkt 7, 3 § sid 5; ”I de
fall stadieindelningen ändras för skolenhet kan omfattningen för respektive
avståndsgräns komma att följa ny stadieindelning för skolans elever”.

Beslutsunderlag
”Riktlinjer för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola” samt ”Riktlinjer för stöd till inackordering för elever i gymnasieskola och
gymnasiesärskola samt för resebidrag för elever i gymnasieskola”.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande riktlinjer som antogs 2014-08-27 har ett upplägg som är svårt att hitta i varför en
uppdelning och omstrukturering är önskvärd. I dessa riktlinjer finns även en otydlighet i fråga
om vilken färdväg som mäts för elever i grundskolan vid bedömning av rätten till skolskjuts
och detta bör rättas till. Nuvarande riktlinjer behöver även uppdateras utifrån att ändrad
stadieindelning bör påverka omfattningen för respektive avståndsgräns för grundskoleelevers
rätt till skolskjuts. Dessa tre punkter rättas till genom beslut av nya riktlinjer.
Gällande lagstiftning:
10 kap 32 § skollagen
15 kap 32 § och 18 kap 32 § skollagen
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
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Övervägande
Beslutet förtydligar i riktlinjer de principer som redan idag tillämpas samt uppdaterar
grundskoleelevers avståndsgräns för rätt till skolskjuts utifrån ny stadieindelning.
Beslutet expedieras till:
Planerare
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§ 45
Komplettering mobiltelefonfri undervisning. BUN 2016/54
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-30
Tjänsteskrivelse 2017-01-10
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under januari månad 2017 gjort en sammanställning
av vilka skolenheter som tillämpar och inte tillämpar mobiltelefonförbud. Sammanställningen
visar att 21 skolor/ skolenheter tillämpar mobiltelefonförbud och 6 skolor/ skolenheter inte
tillämpar mobiltelefonförbud.
Ekonomi
Förslaget kan beroende på hur det utformas komma att påverka nämndens ekonomi.
Övervägande
Sammanställningen ger en bild av hur skolor/ skolenheter hanterar frågan. Begreppet
mobiltelefonförbud kan tolkas på olika sätt, vilket kan ha påverkat sammanställningen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (inklusive beslutsunderlag)
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§ 46
Barnkonsekvensanalys förskola i två våningar. BUN 2017/9
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen och överlämna den till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-19
Tjänsteskrivelse 2017-01-19
KS 2015 §131
Sammanfattning av ärendet
I godkännandet av investeringsprojekt Tallgläntan hus A/Talkottens förskola (KS 2015 §131)
beslutade kommunstyrelsen att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
barnkonsekvensanalys för förskolor i två våningar som ska rapporteras åter till
kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar i genomförd barnkonsekvensanalys att en
förskola i två våningar i sig inte påverkar barnens bästa, utan att detta är en konsekvens av
förskolans utformning och verksamhet som helhet. Däremot är det av betydelse att trappan
mellan våningarna utformas på ett säkert sätt, att det finns en rymlig hiss för att säkerställa
tillgängligheten för barn med särskilda behov och att rutiner skapas för att ta sig upp och ner i
trappan på ett bra sätt.

Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef förskola
Planerare Martin Lövström
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§ 47
Särskild undervisning för elev. BUN 2016/329

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

11 (82)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01

§ 48
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om att
grundsärskolan placeras på Tullbroskolan. Dnr 2017/25
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-16
Medborgarförslag 2016-11-15
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolan
från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag har
inkommit från Patrik Lindström om att kommunfullmäktige ska ta beslut om grundsärskolans
framtid då det kan ses som en principiellt viktig fråga samt att grundsärskolan bör placeras på
Tullbroskolan.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
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Övervägande
Förutsättningarna för den kommunala verksamheten i en kommun är i ständig förändring. Det
gäller inte minst den verksamhet som ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde. Exempel på förändringar som nämnden måste bevaka och inrätta
verksamheten efter är befolkningsökning med fokus på antalet barn men även ändringar i
lagar och andra bestämmelser. Ett exempel på det senare är den lagändring som kom genom
den nya skollagen att personal som undervisar ska vara behörig och inneha lärarlegitimation.
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Grundsärskolans organisering är en del av
skolorganisationen precis på samma sätt som grundskolans. Grundsärskolan är en egen
skolform med specifik läroplan och tillhörande kursplaner. Men reglerna om lärarbehörighet
gäller även grundsärskolan och det är därför viktigt att, precis som när det gäller grundskolan,
i planeringen av verksamheten verka för goda förutsättningar att möta dessa krav.
Vid avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi behöver hänsyn tas till båda
skolformerna och deras respektive förutsättningar. Det finns, som för det mesta när beslut ska
fattas, olika val att göra. När det gäller grundsärskolan är denna idag uppdelad på två skolor
vilket försvårar möjligheterna till samarbete såväl inom grundsärskolan som med
grundskolan. På grund av platsbrist har vissa elever fått vara kvar på Hjortsbergsskolan även i
årskurserna 7-9 och således inte fått gå i skolan med jämnåriga. Genom att välja att samla
grundsärskolan på en skola, Söderskolan, ges möjligheter att höja kvaliteten genom ett ökat
samarbete och ge bättre förutsättningar för inkludering. Nämnden har också gjort
bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå kunskapskraven i kursplanerna är
uppfyllda även vid Söderskolan. Grundsärskolans elever kommer att få en utvecklande
arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras behov även efter flytten till Söderskolan.
Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter verksamhetens behov. En sammanhållen
grundsärskola kommer vidare underlätta samarbete mellan stadiegränser och i högre
utsträckning möjliggöra samarbete md grundskolans olika stadier. Tullbroskolan kommer på
sikt att göras till en F-9 skola vilket innebär att lokaler kommer att behöva tas i anspråk för
detta.
Beslutet om Plan för förskola och grundskola (§ 106, dnr. 2015/165) som tagits av barn- och
utbildningsnämnden, och därmed beslutet om grundsärskolan, har överklagats till
förvaltningsrätten som kommer att göra en s.k. laglighetsprövning av beslutet. Vid en
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter. Frågan om beslutet borde ha fattats av kommunfullmäktige kommer därför att
prövas av förvaltningsrätten.
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Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse den del av medborgarförslaget som handlar om grundsärskolan behandlad.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.

Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
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Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Patrik Lindström, pata.lindstrom@gmail.com
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§ 49
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska placeras i centrala
Falkenberg. Dnr 2017/26
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-16
Medborgarförslag 2016-11-17
Beslut att godkänna barnkonsekvensanalys (BUN 2016-11-23, § 145)
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolan
från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag har
inkommit från Willy Engebrethsen om att grundsärskolan inte bör flytta till Söderskolan utan
ligga kvar i centrum. Beslutet upplevs inte nog beaktat barnperspektivet. I medborgarförslaget
framhålls vidare att beslut bör tas av kommunfullmäktige.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
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Övervägande
Förutsättningarna för den kommunala verksamheten i en kommun är i ständig förändring. Det
gäller inte minst den verksamhet som ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde. Exempel på förändringar som nämnden måste bevaka och inrätta
verksamheten efter är befolkningsökning med fokus på antalet barn men även ändringar i
lagar och andra bestämmelser. Ett exempel på det senare är den lagändring som kom genom
den nya skollagen att personal som undervisar ska vara behörig och inneha lärarlegitimation.
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Vid avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi
behöver hänsyn tas till båda skolformerna och deras respektive förutsättningar. Det finns, som
för det mesta när beslut ska fattas, olika val att göra. När det gäller grundsärskolan är denna
idag uppdelad på två skolor vilket försvårar möjligheterna till samarbete såväl inom
grundsärskolan som med grundskolan. På grund av platsbrist har vissa elever fått vara kvar på
Hjortsbergsskolan även i årskurserna 7-9 och således inte fått gå i skolan med jämnåriga.
Genom att välja att samla grundsärskolan på en skola, Söderskolan, ges möjligheter att höja
kvaliteten genom ett ökat samarbete och ge bättre förutsättningar för inkludering. Nämnden
har också gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå kunskapskraven i
kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Grundsärskolans elever kommer att få en
utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras behov även efter flytten till
Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter verksamhetens behov.
Möjligheten till färdighetsträning kommer även fortsättningsvis att kunna genomföras och
resurser kommer att tillföras i den omfattning som krävs för att nå de mål som finns
uppställda i särskolans styrdokument.
En barnkonsekvensanalys har genomförts och presenterades för barn- och
utbildningsnämnden i november 2016 (BUN 2016 § 144).
Beslutet om Plan för förskola och grundskola (§ 106, dnr. 2015/165) som tagits av barn- och
utbildningsnämnden, och därmed beslutet om grundsärskolan, har överklagats till
förvaltningsrätten som kommer att göra en s.k. laglighetsprövning av beslutet. Vid en
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter. Frågan om beslutet borde ha fattats av kommunfullmäktige kommer därför att
prövas av förvaltningsrätten.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
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2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse den del av medborgarförslaget som handlar om grundsärskolan behandlad.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.

Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
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kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
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-

Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Willy Engebrethsen, W_engebrethsen@hotmail.com
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§ 50
Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och
grundskola ska tas av kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/27
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Avslå medborgarförslaget eftersom kommunfullmäktige redan har beslutat att barn- och
utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-12
Medborgarförslag 2016-11-17
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Martin Hassellöv om att Plan för förskola och
grundskola ska beslutas av kommunfullmäktige. Medborgaren upplever att hanteringen av
förslaget varit bristfälligt och att förslaget ska ses som av principiell beskaffenhet och därmed
beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen (3 kap 9 §).
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och
grundskola” (BUN 2016 § 106). I planen anges långsiktiga behov för förskola och grundskola
i Falkenbergs kommun. Planen utgick bland annat utifrån redan fattat beslut från 2015 om att
införa ny stadieindelning för skolorna i kommunen, med huvudsaklig inriktning F-6 och F-9
(BUN 2015 § 54). Beslutet i augusti 2015 överklagades inte och blev därmed grunden i det
fortsatta arbetet. Vidare behandlade kommunfullmäktige i oktober 2015 en motion i vilken
motionären föreslog att kommunen skulle införa stadieindelning utifrån F-6 och 7-9.
Kommunfullmäktige (KF 2015 § 167) beslutade att, med hänvisning till
grundskoleutredningen, meddela motionären att BUN avsåg påbörja en stadieindelning av
Falkenbergs grundskolor och därmed anse motionen behandlad.
Barn- och utbildningsnämndens beslut som enligt medborgarförslaget ska till
kommunfullmäktige för behandling och beslut är en direkt följd av den utredning som
kommunfullmäktige hänvisade till i sitt beslut i oktober 2015. BUN har dessutom i flera fall
begärt förstudier av kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån planen som godkänt och beslutat
dessa. Flera delar i beslutet medför vidare kommande investeringar. Dessa investeringar läggs
in i kommunens fyraåriga investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige i samband
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med budget. Detta medför att beslutet som enligt medborgarförslaget ska tas av
kommunfullmäktige i stora delar endast kommer att kunna genomdrivas i samband med
kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av resurser. Detta innebär att kommunfullmäktige
har varit involverat och varit väl insatt i ärendet och i det tagna beslutet. Det innebär också att
då kommunfullmäktige fattar beslut om resurstilldelning som är nödvändig för att planen kan
genomdrivas så kommer kommunfullmäktige indirekt bekräfta den beslutade planen.
I barn- och utbildningsnämndens beslut finns förslag på att en skola ska avvecklas,
Vinbergsskolan. Detta beslut har gått vidare till kommunfullmäktige och beslut togs i denna
instans.
I övrigt innebär den nya stadieindelningen att fyra F-5 skolor av 20 kommer att organiseras
som F-3. I en kommun med 43 000 invånare och 24 grundskolor kan denna förändring i sig
inte sägas vara omfattade för stora delar av kommunmedborgarna och därmed inte av
principiell beskaffenhet. Vidare kan beslut om stadieindelning anses vara i enlighet med barnoch utbildningsnämndens reglemente i vilket anges att BUN ansvarar för det offentliga
skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några begränsningar av nämndens
förvaltningsansvar.
Att tillägga är att barn- och utbildningsnämndens beslut från den 21 september 2016, § 106
”Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun” har överklagats till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över överklagan
och bestrider klagandens yrkanden i sin helhet.
Mot denna bakgrund är barn- och utbildningsnämndens mening att medborgarförslaget ska
avslås.
Yrkande
Peter Dygården (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget
eftersom kommunfullmäktige redan har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta
om medborgarförslaget.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt Peter Dygårdens yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Martin Hassellöv, martin.hassellov@falkenberg.se
Kommunstyrelsen

24 (82)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01

§ 51
Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och
grundskola ska tas av kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/28
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Avslå medborgarförslaget eftersom kommunfullmäktige redan har beslutat att barn- och
utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-12
Medborgarförslag 2016-11-17
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Ingrid Turesson om att Plan för förskola och
grundskola ska beslutas av kommunfullmäktige. Medborgaren upplever att hanteringen av
förslaget varit bristfälligt och att förslaget ska ses som av principiell beskaffenhet och därmed
beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen (3 kap 9 §).
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och
grundskola” (BUN 2016 § 106). I planen anges långsiktiga behov för förskola och grundskola
i Falkenbergs kommun. Planen utgick bland annat utifrån redan fattat beslut från 2015 om att
införa ny stadieindelning för skolorna i kommunen, med huvudsaklig inriktning F-6 och F-9
(BUN 2015 § 54). Beslutet i augusti 2015 överklagades inte och blev därmed grunden i det
fortsatta arbetet. Vidare behandlade kommunfullmäktige i oktober 2015 en motion i vilken
motionären föreslog att kommunen skulle införa stadieindelning utifrån F-6 och 7-9.
Kommunfullmäktige (KF 2015 § 167) beslutade att, med hänvisning till
grundskoleutredningen, meddela motionären att BUN avsåg påbörja en stadieindelning av
Falkenbergs grundskolor och därmed anse motionen behandlad.
Barn- och utbildningsnämndens beslut som enligt medborgarförslaget ska till
kommunfullmäktige för behandling och beslut är en direkt följd av den utredning som
kommunfullmäktige hänvisade till i sitt beslut i oktober 2015. BUN har dessutom i flera fall
begärt förstudier av kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån planen som godkänt och beslutat
dessa. Flera delar i beslutet medför vidare kommande investeringar. Dessa investeringar läggs
in i kommunens fyraåriga investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige i samband
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med budget. Detta medför att beslutet som enligt medborgarförslaget ska tas av
kommunfullmäktige i stora delar endast kommer att kunna genomdrivas i samband med
kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av resurser. Detta innebär att kommunfullmäktige
har varit involverat och varit väl insatt i ärendet och i det tagna beslutet. Det innebär också att
då kommunfullmäktige fattar beslut om resurstilldelning som är nödvändig för att planen kan
genomdrivas så kommer kommunfullmäktige indirekt bekräfta den beslutade planen.
I barn- och utbildningsnämndens beslut finns förslag på att en skola ska avvecklas,
Vinbergsskolan. Detta beslut har gått vidare till kommunfullmäktige och beslut togs i denna
instans.
I övrigt innebär den nya stadieindelningen att fyra F-5 skolor av 20 kommer att organiseras
som F-3. I en kommun med 43 000 invånare och 24 grundskolor kan denna förändring i sig
inte sägas vara omfattade för stora delar av kommunmedborgarna och därmed inte av
principiell beskaffenhet. Vidare kan beslut om stadieindelning anses vara i enlighet med barnoch utbildningsnämndens reglemente i vilket anges att BUN ansvarar för det offentliga
skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några begränsningar av nämndens
förvaltningsansvar.
Att tillägga är att barn- och utbildningsnämndens beslut från den 21 september 2016, § 106
”Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun” har överklagats till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över överklagan
och bestrider klagandens yrkanden i sin helhet.
Mot denna bakgrund är barn- och utbildningsnämndens mening att medborgarförslaget ska
avslås.
Yrkande
Peter Dygården (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget
eftersom kommunfullmäktige redan har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta
om medborgarförslaget.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt Peter Dygårdens yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Ingrid Turesson, ingrid.turesson@falkenberg.se
Kommunstyrelsen
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§ 52
Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och
grundskola ska tas av kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/29
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Avslå medborgarförslaget eftersom kommunfullmäktige redan har beslutat att barn- och
utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-12
Medborgarförslag 2016-11-17
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Åsa Arvidsson om att Plan för förskola och
grundskola ska beslutas av kommunfullmäktige. Medborgaren upplever att hanteringen av
förslaget varit bristfälligt och att förslaget ska ses som av principiell beskaffenhet och därmed
beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen (3 kap 9 §).
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden tog den 21 september 2016 beslut om ”Plan för förskola och
grundskola” (BUN 2016 § 106). I planen anges långsiktiga behov för förskola och grundskola
i Falkenbergs kommun. Planen utgick bland annat utifrån redan fattat beslut från 2015 om att
införa ny stadieindelning för skolorna i kommunen, med huvudsaklig inriktning F-6 och F-9
(BUN 2015 § 54). Beslutet i augusti 2015 överklagades inte och blev därmed grunden i det
fortsatta arbetet. Vidare behandlade kommunfullmäktige i oktober 2015 en motion i vilken
motionären föreslog att kommunen skulle införa stadieindelning utifrån F-6 och 7-9.
Kommunfullmäktige (KF 2015 § 167) beslutade att, med hänvisning till
grundskoleutredningen, meddela motionären att BUN avsåg påbörja en stadieindelning av
Falkenbergs grundskolor och därmed anse motionen behandlad.
Barn- och utbildningsnämndens beslut som enligt medborgarförslaget ska till
kommunfullmäktige för behandling och beslut är en direkt följd av den utredning som
kommunfullmäktige hänvisade till i sitt beslut i oktober 2015. BUN har dessutom i flera fall
begärt förstudier av kommunstyrelsens arbetsutskott utifrån planen som godkänt och beslutat
dessa. Flera delar i beslutet medför vidare kommande investeringar. Dessa investeringar läggs
in i kommunens fyraåriga investeringsplan som beslutas av kommunfullmäktige i samband
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med budget. Detta medför att beslutet som enligt medborgarförslaget ska tas av
kommunfullmäktige i stora delar endast kommer att kunna genomdrivas i samband med
kommunfullmäktiges beslut om tilldelning av resurser. Detta innebär att kommunfullmäktige
har varit involverat och varit väl insatt i ärendet och i det tagna beslutet. Det innebär också att
då kommunfullmäktige fattar beslut om resurstilldelning som är nödvändig för att planen kan
genomdrivas så kommer kommunfullmäktige indirekt bekräfta den beslutade planen.
I barn- och utbildningsnämndens beslut finns förslag på att en skola ska avvecklas,
Vinbergsskolan. Detta beslut har gått vidare till kommunfullmäktige och beslut togs i denna
instans.
I övrigt innebär den nya stadieindelningen att fyra F-5 skolor av 20 kommer att organiseras
som F-3. I en kommun med 43 000 invånare och 24 grundskolor kan denna förändring i sig
inte sägas vara omfattade för stora delar av kommunmedborgarna och därmed inte av
principiell beskaffenhet. Vidare kan beslut om stadieindelning anses vara i enlighet med barnoch utbildningsnämndens reglemente i vilket anges att BUN ansvarar för det offentliga
skolväsendet i kommunen. I reglementet finns i övrigt inte några begränsningar av nämndens
förvaltningsansvar.
Att tillägga är att barn- och utbildningsnämndens beslut från den 21 september 2016, § 106
”Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun” har överklagats till
Förvaltningsrätten i Göteborg. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över överklagan
och bestrider klagandens yrkanden i sin helhet.
Mot denna bakgrund är barn- och utbildningsnämndens mening att medborgarförslaget ska
avslås.
Yrkande
Peter Dygården (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget
eftersom kommunfullmäktige redan har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta
om medborgarförslaget.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt Peter Dygårdens yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Åsa Arvidsson, asa.arvidsson@falkenberg.se
Kommunstyrelsen
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§ 53
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/30
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-01-18
Medborgarförslag, 2016-11-17
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande grundsärskolans placering har kommit från Inger Svensson som föreslår att
grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan och där utökas till en F-9 enhet. Inger motiverar
det med att Söderskolan saknar likvärdiga pedagogiska och sociala förutsättningar på grund
av sitt geografiska läge.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Grundsärskolans organisering är en del av
skolorganisationen precis på samma sätt som grundskolans. Grundsärskolan är en egen
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skolform med specifik läroplan och tillhörande kursplaner. Men reglerna om lärarbehörighet
gäller även grundsärskolan och det är därför viktigt att, precis som när det gäller grundskolan,
i planeringen av verksamheten verka för goda förutsättningar att möta dessa krav. Vid
avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi behöver hänsyn tas till båda skolformerna
och deras respektive förutsättningar. Det finns, som för det mesta när beslut ska fattas, olika
val att göra. Nämnden har gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå
kunskapskraven i kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Att mataffär,
räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud finns i en skolas absoluta närhet kan inte
anses vara en förutsättning för att nå kunskapskraven i kursplanerna. Däremot är det av stor
vikt att verksamheten bedrivs med kunnig och erfaren personal som till stora delar är behörig.
Det ger förutsättningar för ett arbete i enlighet med läroplan och kursplaner. Grundsärskolans
elever kommer att få en utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras
behov även efter flytten till Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter
verksamhetens behov.
Barn- och utbildningsnämnden har således fattat beslutet att flytta grundsärskolan till
Söderskolan efter beredning. En dialog har under hela våren 2016 förts mellan förvaltningens
tjänstemän och nämndens ledamöter. Beslutet får därför anses fattat utifrån ett fullgott
underlag.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
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Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Inger Svensson, inger.svensson2@falkenberg.se
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§ 54
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/31
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2016-11-17
Beslutsförslag, 2017-01-16
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande grundsärskolans placering har kommit från Emelie Arasjö som föreslår att
grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan och där utökas till en F-9 enhet. Hon motiverar
det med att Söderskolan saknar likvärdiga pedagogiska och sociala förutsättningar på grund
av sitt geografiska läge. Emilie anser också att beslutet om Plan för förskola och grundskola
ska beslutas av kommunfullmäktige.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
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Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Grundsärskolans organisering är en del av
skolorganisationen precis på samma sätt som grundskolans. Grundsärskolan är en egen
skolform med specifik läroplan och tillhörande kursplaner. Men reglerna om lärarbehörighet
gäller även grundsärskolan och det är därför viktigt att, precis som när det gäller grundskolan,
i planeringen av verksamheten verka för goda förutsättningar att möta dessa krav. Vid
avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi behöver hänsyn tas till båda skolformerna
och deras respektive förutsättningar. Det finns, som för det mesta när beslut ska fattas, olika
val att göra. Nämnden har gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå
kunskapskraven i kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Att mataffär,
räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud finns i en skolas absoluta närhet kan inte
anses vara en förutsättning för att nå kunskapskraven i kursplanerna. Däremot är det av stor
vikt att verksamheten bedrivs med kunnig och erfaren personal som till stora delar är behörig.
Det ger förutsättningar för ett arbete i enlighet med läroplan och kursplaner. Grundsärskolans
elever kommer att få en utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras
behov även efter flytten till Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter
verksamhetens behov.
Barn- och utbildningsnämnden har således fattat beslutet att flytta grundsärskolan till
Söderskolan efter beredning. En dialog har under hela våren 2016 förts mellan förvaltningens
tjänstemän och nämndens ledamöter. Beslutet får därför anses fattat utifrån ett fullgott
underlag.
Beslutet om ”Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun” togs av barn- och
utbildningsnämnden den 21 september 2016 (§ 106, dnr 2015.165). Beslutet har överklagats
till förvaltningsrätten som kommer att göra en s.k. laglighetsprövning av beslutet. Vid en
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter. Frågan om beslutet borde ha fattats av kommunfullmäktige kommer därför att
prövas av förvaltningsrätten.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
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4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse den del av medborgarförslaget som handlar om grundsärskolan behandlad.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.

Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
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-

Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Emelie Arasjö, emilie.arasjo@falkenberg.se
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§ 55
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/32
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag, 2016-11-17
Beslutsförslag, 2017-01-16
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande grundsärskolans placering har kommit från Kajsa Karlsson som föreslår att
grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan och där utökas till en F-9 enhet. Hon motiverar
det med att Söderskolan saknar likvärdiga pedagogiska och sociala förutsättningar på grund
av sitt geografiska läge. Kajsa anser också att beslutet om Plan för förskola och grundskola
ska beslutas av kommunfullmäktige.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
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Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Grundsärskolans organisering är en del av
skolorganisationen precis på samma sätt som grundskolans. Grundsärskolan är en egen
skolform med specifik läroplan och tillhörande kursplaner. Men reglerna om lärarbehörighet
gäller även grundsärskolan och det är därför viktigt att, precis som när det gäller grundskolan,
i planeringen av verksamheten verka för goda förutsättningar att möta dessa krav. Vid
avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi behöver hänsyn tas till båda skolformerna
och deras respektive förutsättningar. Det finns, som för det mesta när beslut ska fattas, olika
val att göra. Nämnden har gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå
kunskapskraven i kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Att mataffär,
räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud finns i en skolas absoluta närhet kan inte
anses vara en förutsättning för att nå kunskapskraven i kursplanerna. Däremot är det av stor
vikt att verksamheten bedrivs med kunnig och erfaren personal som till stora delar är behörig.
Det ger förutsättningar för ett arbete i enlighet med läroplan och kursplaner. Grundsärskolans
elever kommer att få en utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras
behov även efter flytten till Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter
verksamhetens behov.
Barn- och utbildningsnämnden har således fattat beslutet att flytta grundsärskolan till
Söderskolan efter beredning. En dialog har under hela våren 2016 förts mellan förvaltningens
tjänstemän och nämndens ledamöter. Beslutet får därför anses fattat utifrån ett fullgott
underlag.
Beslutet om ”Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun” togs av barn- och
utbildningsnämnden den 21 september 2016 (§ 106, dnr 2015.165). Beslutet har överklagats
till förvaltningsrätten som kommer att göra en s.k. laglighetsprövning av beslutet. Vid en
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter. Frågan om beslutet borde ha fattats av kommunfullmäktige kommer därför att
prövas av förvaltningsrätten.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
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4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse den del av medborgarförslaget som handlar om grundsärskolan behandlad.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.

Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
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-

Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kajsa Karlsson, kajsa.karlsson@falkenberg.se
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§ 56
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/33
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-01-18
Medborgarförslag, 2016-11-18
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande grundsärskolans placering har kommit från Fredrik Lif som föreslår att
grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan. Fredrik motiverar det med att närheten till
lärandet i Falkenbergs centrum krävs för att eleverna i grundsärskolan ska få den undervisning
de har rätt till.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Grundsärskolans organisering är en del av
skolorganisationen precis på samma sätt som grundskolans. Grundsärskolan är en egen
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skolform med specifik läroplan och tillhörande kursplaner. Men reglerna om lärarbehörighet
gäller även grundsärskolan och det är därför viktigt att, precis som när det gäller grundskolan,
i planeringen av verksamheten verka för goda förutsättningar att möta dessa krav. Vid
avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi behöver hänsyn tas till båda skolformerna
och deras respektive förutsättningar. Det finns, som för det mesta när beslut ska fattas, olika
val att göra.
Nämnden har gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå kunskapskraven i
kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Att mataffär, räddningstjänst, sjukvård,
fritids- och kulturutbud finns i en skolas absoluta närhet kan inte anses vara en förutsättning
för att nå kunskapskraven i kursplanerna. Däremot är det av stor vikt att verksamheten bedrivs
med kunnig och erfaren personal som till stora delar är behörig. Det ger förutsättningar för ett
arbete i enlighet med läroplan och kursplaner. Grundsärskolans elever kommer att få en
utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras behov även efter flytten till
Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter verksamhetens behov.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
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Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Fredrik Lif, fredde1212@hotmail.com
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§ 57
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/34
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-01-16
Medborgarförslag, 2016-11-18
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande grundsärskolans placering har kommit från Carolina Wolfhagen som föreslår att
grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan och där utökas till en F-9 enhet. Carolina
motiverar det med att Söderskolan genom sitt geografiska läge saknar närhet till
samhällsfunktioner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Grundsärskolans organisering är en del av
skolorganisationen precis på samma sätt som grundskolans. Grundsärskolan är en egen
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skolform med specifik läroplan och tillhörande kursplaner. Men reglerna om lärarbehörighet
gäller även grundsärskolan och det är därför viktigt att, precis som när det gäller grundskolan,
i planeringen av verksamheten verka för goda förutsättningar att möta dessa krav. Vid
avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi behöver hänsyn tas till båda skolformerna
och deras respektive förutsättningar. Det finns, som för det mesta när beslut ska fattas, olika
val att göra.
Nämnden har gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå kunskapskraven i
kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Att mataffär, räddningstjänst, sjukvård,
fritids- och kulturutbud finns i en skolas absoluta närhet kan inte anses vara en förutsättning
för att nå kunskapskraven i kursplanerna. Däremot är det av stor vikt att verksamheten bedrivs
med kunnig och erfaren personal som till stora delar är behörig. Det ger förutsättningar för ett
arbete i enlighet med läroplan och kursplaner. Grundsärskolans elever kommer att få en
utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras behov även efter flytten till
Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter verksamhetens behov.
Barn- och utbildningsnämnden har således fattat beslutet att flytta grundsärskolan till
Söderskolan efter beredning. En dialog har under hela våren 2016 förts mellan förvaltningens
tjänstemän och nämndens ledamöter. Beslutet får därför anses fattat utifrån ett fullgott
underlag.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
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Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Carolina Wolfhagen, carolinawolfhagen@icloud.com
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§ 58
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/35
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-01-16
Medborgarförslag, 2016-11-18
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande grundsärskolans placering har kommit från Marie Lif som föreslår att grundsärskolan
ska behållas på Tullbroskolan. Marie motiverar det med att närheten till lärandet i
Falkenbergs centrum krävs för att eleverna i grundsärskolan ska få den undervisning de har
rätt till.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Grundsärskolans organisering är en del av
skolorganisationen precis på samma sätt som grundskolans. Grundsärskolan är en egen
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skolform med specifik läroplan och tillhörande kursplaner. Men reglerna om lärarbehörighet
gäller även grundsärskolan och det är därför viktigt att, precis som när det gäller grundskolan,
i planeringen av verksamheten verka för goda förutsättningar att möta dessa krav. Vid
avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi behöver hänsyn tas till båda skolformerna
och deras respektive förutsättningar. Det finns, som för det mesta när beslut ska fattas, olika
val att göra.
Nämnden har gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå kunskapskraven i
kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Att mataffär, räddningstjänst, sjukvård,
fritids- och kulturutbud finns i en skolas absoluta närhet kan inte anses vara en förutsättning
för att nå kunskapskraven i kursplanerna. Däremot är det av stor vikt att verksamheten bedrivs
med kunnig och erfaren personal som till stora delar är behörig. Det ger förutsättningar för ett
arbete i enlighet med läroplan och kursplaner. Grundsärskolans elever kommer att få en
utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras behov även efter flytten till
Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter verksamhetens behov.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
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Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Marie Lif, fyndamarre@gmail.com
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§ 59
Medborgarförslag om att beslut om Plan för förskola och
grundskola ska tas av kommunfullmäktige. Dnr 2017/36
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
2 Se den del av medborgarförslaget som handlar om barnkonsekvensanalys som besvarad då
barnkonsekvensanalys är genomförd.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-01-18
Medborgarförslag, 2016-11-17
Beslut att godkänna barnkonsekvensanalys (BUN 2016-11-23, § 145)
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande beslutet har kommit från Björn Olsson som föreslår att beslutet att flytta
grundsärskolan upphävs och i stället tas av kommunfullmäktige. Motiveringen till förslaget är
att hanteringen av förslaget varit bristfälligt samt att förslaget ska ses som av principiell
beskaffenhet och därmed beslutas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen. Björn
föreslår också att en barnkonsekvensbeskrivning upprättas.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Bakgrunden till beslutet är att barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens
tjänstemän i uppdrag att ta fram ett förslag på en framtida skolorganisation. Barn- och
utbildningsnämnden har därefter fattat beslutet att flytta grundsärskolan till Söderskolan efter
beredning. En dialog har under hela våren 2016 förts mellan förvaltningens tjänstemän och
nämndens ledamöter. Regleringen i 4 kap. 13 § skollagen om forum för samråd tar sikte på
delaktighet i de frågor som berör den aktuella enheten – skolan eller förskolan. Genom
forumen ska barn, elever respektive vårdnadshavare ges möjligheter till inflytande över
utbildningen vid enheten. Det är rektorn och förskolechefen som ansvarar för att det finns
forum för samråd och för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs. Ett beslut att
omorganisera kommunens verksamheter är dock ett beslut inte fattas av rektor eller
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förskolechef utan av ansvarig nämnd. Därmed är det inte heller i skolans forum för samråd
som en dialog bör föras.
I november 2016 gav barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utföra en
barnkonsekvensanalys av beslutet. Barnkonsekvensanalysen presenterades vid nämndens möte
den 23 november 2016 då nämnden även beslutade att godkänna denna (§ 145).
Barnkonsekvensanalysen utgick från frågeställningar kring hur ett beslut rör barn, hur barn
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktas.

Beslutet om ”Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun” togs av barn- och
utbildningsnämnden den 21 september 2016 (§ 106, dnr 2015.165). Beslutet har överklagats
till förvaltningsrätten som kommer att göra en s.k. laglighetsprövning av beslutet. Vid en
laglighetsprövning avgör domstolen om beslutet strider mot någon lag eller författning, till
exempel genom att det har begåtts något formellt fel eller om kommunen har överskridit sina
befogenheter. Frågan om beslutet borde ha fattats av kommunfullmäktige kommer därför att
prövas av förvaltningsrätten.
Yrkande
Peter Dygården (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå den del av
medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta beslut om Plan för
förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har beslutat att barn- och
utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget, samt att se den del av
medborgarförslaget som handlar om barnkonsekvensanalys som besvarad då
barnkonsekvensanalys är genomförd.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt Peter Dygårdens yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Björn Olsson, bjorn66olsson@telia.com
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§ 60
Medborgarförslag om att genomföra en barnkonsekvensanalys. Dnr
2017/37
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Se medborgarförslaget som besvarat då barnkonsekvensanalys är genomförd.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-01-16
Medborgarförslag, 2016-11-19
Beslut att godkänna barnkonsekvensanalys (BUN 2016-11-23, § 145)
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande grundsärskolans placering har kommit från Tom Wennberg som föreslår att barn- och
utbildningsförvaltningen ska genomföra en adekvat barnkonsekvensanalys.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden gav i november 2016 förvaltningen i uppdrag att utföra en
barnkonsekvensanalys av beslutet. Barnkonsekvensanalysen presenterades vid nämndens möte
den 23 november 2016 då nämnden även beslutade att godkänna denna (§ 145).
Barnkonsekvensanalysen utgick från frågeställningar kring hur ett beslut rör barn, hur barn
påverkas av beslutet och hur barns bästa beaktas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Tom Wennberg, tom.wennberg@gmail.com
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§ 61
Medborgarförslag gällande grundsärskolans framtida lokalisering.
Dnr 2017/38
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-16
Medborgarförslag 2016-11-24
Beslut att godkänna barnkonsekvensanalys (BUN 2016-11-23, § 145)
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolan
från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag har
inkommit från Annica Lindström om att grundsärskolan ska vara kvar på Hjortbergsskolan
och Tullbroskolan, att beslut ska tas av kommunfullmäktige samt att det görs en
konsekvensanalys innan beslut tas.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
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Övervägande
Förutsättningarna för den kommunala verksamheten i en kommun är i ständig förändring. Det
gäller inte minst den verksamhet som ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde. Exempel på förändringar som nämnden måste bevaka och inrätta
verksamheten efter är befolkningsökning med fokus på antalet barn men även ändringar i
lagar och andra bestämmelser. Ett exempel på det senare är den lagändring som kom genom
den nya skollagen att personal som undervisar ska vara behörig och inneha lärarlegitimation.
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Vid avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi
behöver hänsyn tas till båda skolformerna och deras respektive förutsättningar. Det finns, som
för det mesta när beslut ska fattas, olika val att göra. När det gäller grundsärskolan är denna
idag uppdelad på två skolor vilket försvårar möjligheterna till samarbete såväl inom
grundsärskolan som med grundskolan. På grund av platsbrist har vissa elever fått vara kvar på
Hjortsbergsskolan även i årskurserna 7-9 och således inte fått gå i skolan med jämnåriga.
Genom att välja att samla grundsärskolan på en skola, Söderskolan, ges möjligheter att höja
kvaliteten genom ett ökat samarbete och ge bättre förutsättningar för inkludering. Nämnden
har också gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå kunskapskraven i
kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Grundsärskolans elever kommer att få en
utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras behov även efter flytten till
Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter verksamhetens behov.
Möjligheten till färdighetsträning kommer även fortsättningsvis att kunna genomföras och
resurser kommer att tillföras i den omfattning som krävs för att nå de mål som finns
uppställda i särskolans styrdokument.
En barnkonsekvensanalys har genomförts och presenterades för barn- och
utbildningsnämnden i november 2016 (BUN 2016 § 144).
Beslutet om Plan för förskola och grundskola som tagits av barn- och utbildningsnämnden,
och därmed beslutet om grundsärskolan, har överklagats till förvaltningsrätten som kommer
att göra en s.k. laglighetsprövning av beslutet. Vid en laglighetsprövning avgör domstolen om
beslutet strider mot någon lag eller författning, till exempel genom att det har begåtts något
formellt fel eller om kommunen har överskridit sina befogenheter. Frågan om beslutet borde
ha fattats av kommunfullmäktige kommer därför att prövas av förvaltningsrätten.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
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2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse den del av medborgarförslaget som handlar om grundsärskolan behandlad.
7 Avslå den del av medborgarförslaget som handlar om att kommunfullmäktige ska fatta
beslut om Plan för förskola och grundskola eftersom kommunfullmäktige redan har
beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska besluta om medborgarförslaget.

Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en

66 (82)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-01

kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
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-

Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Annica Lindström, Tallstigen 3, 311 41, Falkenberg
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§ 62
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska placeras på
Tullbroskolan genom utbyggnation. Dnr 2017/39
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-16
Medborgarförslag 2016-11-25
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolan
från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag har
inkommit från Cecilia Winberg om att beslutet att flytta grundsärskolan till Söderskolan ska
upphävas och att grundsärskolan ska samlas på Tullbroskolan genom utbyggnation.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Förutsättningarna för den kommunala verksamheten i en kommun är i ständig förändring. Det
gäller inte minst den verksamhet som ligger inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde. Exempel på förändringar som nämnden måste bevaka och inrätta
verksamheten efter är befolkningsökning med fokus på antalet barn men även ändringar i
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lagar och andra bestämmelser. Ett exempel på det senare är den lagändring som kom genom
den nya skollagen att personal som undervisar ska vara behörig och inneha lärarlegitimation.
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Vid avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi
behöver hänsyn tas till båda skolformerna och deras respektive förutsättningar. Det finns, som
för det mesta när beslut ska fattas, olika val att göra. När det gäller grundsärskolan är denna
idag uppdelad på två skolor vilket försvårar möjligheterna till samarbete såväl inom
grundsärskolan som med grundskolan. På grund av platsbrist har vissa elever fått vara kvar på
Hjortsbergsskolan även i årskurserna 7-9 och således inte fått gå i skolan med jämnåriga.
Genom att välja att samla grundsärskolan på en skola, Söderskolan, ges möjligheter att höja
kvaliteten genom ett ökat samarbete och ge bättre förutsättningar för inkludering. Nämnden
har också gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå kunskapskraven i
kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Grundsärskolans elever kommer att få en
utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras behov även efter flytten till
Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter verksamhetens behov Det
bedrivs även ett omfattande arbete och samarbete mellan olika parter för att komma fram till
bra lösningar i utformningen av lokalerna och miljöerna på Söderskolan som eleverna
kommer att använda. En sammanhållen grundsärskola kommer vidare underlätta samarbete
mellan stadiegränser och i högre utsträckning möjliggöra samarbete md grundskolans olika
stadier. Tullbroskolan kommer på sikt att göras till en F-9 skola vilket innebär att lokaler
kommer att behöva tas i anspråk för detta.
Möjligheten till färdighetsträning kommer även fortsättningsvis att kunna genomföras och
resurser kommer att tillföras i den omfattning som krävs för att nå de mål som finns
uppställda i särskolans styrdokument.
Barn- och utbildningsnämnden har således fattat beslutet att flytta grundsärskolan till
Söderskolan efter beredning. En dialog har under hela våren 2016 förts mellan förvaltningens
tjänstemän och nämndens ledamöter. Beslutet får därför anses fattat utifrån ett fullgott
underlag.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
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4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.

Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
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Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.

Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
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-

Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Cecilia Winberg, winbergcecilia@gmail.com
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§ 63
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/40
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2017-01-18
Medborgarförslag, 2016-11-17
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 september 2016 beslutat att flytta grundsärskolans
verksamhet från Hjortsbergsskolan och Tullbroskolan till Söderskolan. Ett medborgarförslag
rörande grundsärskolans placering har kommit från Veronica Johnsson som föreslår att
grundsärskolan ska behållas på Tullbroskolan och där utökas till en F-9 enhet. Veronica
motiverar det med att Söderskolan genom sitt geografiska läge saknar närhet till
samhällsfunktioner.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningens tjänstemän i uppdrag att ta fram ett
förslag på en framtida skolorganisation. Grundsärskolans organisering är en del av
skolorganisationen precis på samma sätt som grundskolans. Grundsärskolan är en egen
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skolform med specifik läroplan och tillhörande kursplaner. Men reglerna om lärarbehörighet
gäller även grundsärskolan och det är därför viktigt att, precis som när det gäller grundskolan,
i planeringen av verksamheten verka för goda förutsättningar att möta dessa krav. Vid
avvägningar utifrån kvalitet, lokaler och ekonomi behöver hänsyn tas till båda skolformerna
och deras respektive förutsättningar. Det finns, som för det mesta när beslut ska fattas, olika
val att göra. Nämnden har gjort bedömningen att förutsättningarna för att eleverna att nå
kunskapskraven i kursplanerna är uppfyllda även vid Söderskolan. Att mataffär,
räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud finns i en skolas absoluta närhet kan inte
anses vara en förutsättning för att nå kunskapskraven i kursplanerna. Däremot är det av stor
vikt att verksamheten bedrivs med kunnig och erfaren personal som till stora delar är behörig.
Det ger förutsättningar för ett arbete i enlighet med läroplan och kursplaner. Grundsärskolans
elever kommer att få en utvecklande arbetsmiljö och en verksamhet som tillgodoser deras
behov även efter flytten till Söderskolan. Lokalerna kommer att byggas om och anpassas efter
verksamhetens behov.
Barn- och utbildningsnämnden har således fattat beslutet att flytta grundsärskolan till
Söderskolan efter beredning. En dialog har under hela våren 2016 förts mellan förvaltningens
tjänstemän och nämndens ledamöter. Beslutet får därför anses fattat utifrån ett fullgott
underlag.
Yrkanden
Lena Engström (L) yrkar följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Grundsärskolan inte ska flyttas till Söderskolan utan förbli i ett centrumnära läge på lång
och kort sikt.
2 Tillsvidare avbryta eventuella påbörjade byggarbeten. Beslutet gäller omedelbart.
3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig placering av
grundsärskolan i ett centrumnära läge där Tullbroskolan är huvudalternativet.
4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att överlämna beställning av
skolpaviljong motsvarande fyra klassrum med tillhörande grupprum till tekniska nämnden.
I dessa paviljonger organiseras undervisning för grundskoleelever på Hjortsbergsskolan.
5 Föreslå till kommunfullmäktige att besluta att investering i lokalanpassning för särskola på
Söderskolan ska utgå ur investeringsplanen.
6 Därmed anse medborgarförslaget behandlat.
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Niklas Liljeroth (M) yrkar följande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Tillfälligt flytta grundsärskolan till Söderskolan på kort sikt.
2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig centrumnära
placering av grundsärskolan med Tullbroskolan som huvudalternativ.
3 I övrigt anse medborgarförslaget behandlat.

Peter Dygården (S), Katja Geertinger (MP) och Gejbert Strömdahl (SD) yrkar bifall till Lena
Engströms yrkande.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Avslå medborgarförslaget.
Information
Förvaltningschef Jörgen Frostlund informerar om kostnaderna för att ändra planerna kring
flytten av särskolan. Enligt uppgifter från samhällsbyggnadsavdelningen innebär det en
kostnad på 1 063 000 kronor att avbryta de pågående förberedelserna för särskolan på
Söderskolan.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag, Lena Engströms (L) yrkande eller Niklas Liljeroths (M)
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Niklas Liljeroths yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Niklas Liljeroths yrkande är huvudförslag. Ordföranden frågar om Lena Engströms yrkande
eller barn- och utbildningsförvaltningens förslag ska vara motförslag och finner att Lena
Engströms yrkande är motförslag. Den som röstar på Niklas Liljeroths yrkande röstar ja och
den som röstar på Lena Engströms yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Anna Andersson (C)
Gabriella Geertinger (S)
Niklas Liljeroth (M)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lena Engström (L)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Katja Geertinger (MP)
Margareta Warnholtz (M)
Margareta Gustavsson (S)
Totalt

Ja
x

Nej
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
8

5

Med 8 nej-röster och 5 ja-röster beslutar nämnden enligt Lena Engströms yrkande.
Reservation
Kerstin Angel (C), Niklas Liljeroth (M), Margareta Warnholtz (M), Anna Andersson (C) och
Susan Pettersson (KD) reserverar sig mot beslutet att stoppa flytten av särskolan till
Söderskolan med följande motivering:
Det underlag för beslut som presenterats av förvaltningen gör att vi befarar att

-

Hjortsbergsskolan såväl som Tullbroskolan blir olämpliga som lärmiljöer under
ombyggnadsperioderna.
Angeläget förbättringsarbete för särskolan måste skjutas på framtiden.
Delar av Hjortsbergsskolans grundskoleelever får hänvisas till Tullbroskolan eller
Söderskolan om inte paviljonger är på plats vid terminsstart.
Beslutet innebär kostsamma och provisoriska paviljonglösningar under flera års tid för
stort antal elever.
Det medför förseningar i införandet av f-6 i centralorten.
En redan ansträngd investeringsbudget blir ännu större på grund av ökat behov av
elevplatser i centrum när Söderskolans överytor förblir outnyttjade.

Protokollsanteckning
Ragnhild Lundahl (M) antecknar avvikande mening till beslutet, till förmån för Niklas
Liljeroths yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Veronica Johnsson, veronica.johnsson@falkenberg.se
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§ 64
Redovisning av delegationsbeslut. BUN 2017/22
Förslag till 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
Sammanställning likabehandlingsärenden 2017-01-20 - 2017-02-22
Delegeringsbeslut diariet 2017-01-20 – 2017-02-23
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum
Beslut
2017-01-20 – 2017- Delegationsbeslut
02-23
diariet 2017-01-20 –
2017-02-23
2017-02-22
Mottagande
likabehandlingsärenden

Delegat

Delegationsordning

Nämndsekreterare

1.3
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§ 65
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden BUN 2017/20
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2017-01-20 – 2017-02-22.

Avsändare/Mottagare
Kommunstyrelsen
Fd rektor
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Personal på särskolan
Personal på särskolan
Personal på särskolan
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kultur- och
fritidsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Barn- och
utbildningsnämndens
beredning
Förvaltningsrätten i
Göteborg
Kommunstyrelsen
Revisorerna i Falkenbergs
kommun
Revisorerna i Falkenbergs
kommun

Ärendet
Protokollsutdrag § 2
Skrivelse med bilaga till ledamöterna
i barn- och utbildningsnämnden
Protokollsutdrag § 4
Protokollsutdrag § 7
Protokollsutdrag § 10
Skrivelse särskolans framtid
Skrivelse särskolans framtid
Skrivelse särskolans framtid
Protokollsutdrag § 7

Datum
2017-01-17
2017-01-22

Protokollsutdrag § 2 samt
tjänsteskrivelse
Meddelande bekräftelse på att
efterfrågade uppgifter gällande
ventilation på Morups förskola har
lämnats in och avslutande av ärendet
Protokollsutdrag § 30
Protokollsutdrag § 36
Protokoll

2017-02-07

Dom i mål angående utdömande av
vite på grund av ej fullgjord skolplikt
för elev i grundskolan
Protokollsutdrag § 13
Revisionsrapport specialdestinerade
statsbidrag
Revisionsrapport granskning
beredskap etik- korruption och
oegentligheter - EKO-frågor

2017-02-15
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2017-01-17
2017-01-17
2017-01-17
2017-02-01
2017-01-30
2017-01-30
2017-01-24

2017-02-13

2017-02-14
2017-02-14
2017-02-08

2017-01-17
2017-02-07
2017-02-08
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Avsändare/Mottagare
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Beredning strategiska
frågor förskola och
grundskola
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Barn- och
utbildningsförvaltningen

Ärendet
Bekräftelse inkomna handlingar för
Hjortsbergs förskola och ärendet
avslutas
Bekräftelse inkomna handlingar för
Solhagens förskola och ärendet
avslutas
Bekräftelse inkomna handlingar för
Bokens förskola och ärendet avslutas
Minnesanteckningar och bilaga

Datum
2017-02-15

Protokollsutdrag § 26

2017-02-07

Samverkansprotokoll nr 2

2017-02-14
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2017-02-17
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§ 66
Övriga ärenden. BUN 2017/21
Sammanfattning
- Information om rutiner för avstängning inom barnomsorgen. Förvaltningen ska se över
vilka möjligheter som finns att hantera obetalda avgifter utan att stänga av barn från
verksamheten.
- Information om kriterier för en orosanmälan till socialtjänsten.
- Fråga om förvaltningen kan informera nämnden om skadegörelse och inbrott på
skolorna.
- Fråga om nämnden kan få information om riktade statsbidrag.
- Fråga om förvaltningen har ansökt om statsbidrag för ökad undervisning för nyanlända
elever.
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