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§ 24
Patientsäkerhetsrapport 2014. Dnr 2015.72/77
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Anta patientsäkerhetsrapport för 2014

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsrapport 2014
Sammanfattning av ärendet
Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt
patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsrapport. Patientsäkerhetsrapporten ska göras tillgänglig
för den som vill ta del av den.
Rapporten ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår.
Vårdgivaren ska beskriva vad verksamheten har gjort för att identifiera, analysera och så långt som
möjligt reducera risker i vården, och för att minska antalet tillbud och negativa händelser.

Expedieras till
Verksamhetschef Skolhälsovården
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§25
Medborgarförslag om cykelväg utmed Okomevägen från Okome
skola mot Ullared Dnr 2015.40/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna denna skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelseförvaltningen
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-02-24
Medborgarförslag
Kartbilder över aktuell sträcka
Sammanfattning av ärendet
Förslagslämnaren föreslår att sträcka från Okome skola mot Ullared förses med cykelväg
eftersom sträckan är hårt trafikerad och elever utmed sträckan inte bor tillräckligt långt från
skolan för att beviljas skolskjuts.
Övervägande
Ett fåtal elever bor utmed sträckan. Elever som inte uppfyller avståndsgränsen för rätt till
skolskjuts kan, enligt Skollagen och Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer, beviljas
skolskjuts om skolvägen bedöms vara trafikfarlig och särskild cykelväg är därför inte
nödvändig för att elever ska kunna ta sig till skolan på ett trafiksäkert sätt. Skolskjuts kan ske
via linjebussar som trafikerar sträckan alternativt med upphandlad skolskjuts.
Expedieras till
Kanslienheten

_________________
Utdragsbestyrkande
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§ 26
Delegationsbeslut för perioden 2015-02-18 till och med 2015-0317. Dnr 2015.18/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2015-02-18 till och med
2015-03-17
Beslutsdatum
2015-03-05

Beslut
Uppsägning av
barnomsorg pga. ej betalt
avgift
2015-03-05
Uppsägning av
barnomsorg pga. ej betalt
avgift
2015-03-02
Beslut om tilläggsbelopp
Morups friskola
2015-02-25
Huvudmannens yttrande
till Skolinspektionen
avseende tillsyn 2014
2015-03-10
Yttrande till
Skolinspektionen avseende
anmälan om kränkande
behandling, Apelskolan
2015-02-27
Yttrande till
Skolinspektionen avseende
anmälan om kränkande
behandling, Tångaskolan
2015-03-05
Yttrande till
Skolinspektionen avseende
anmälan om kränkande
behandling samt rätten till
särskilt stöd och
utbildning, Apelskolan
Likabehandlingsärenden inkomna under perioden

_________________
Utdragsbestyrkande

Delegat
Kvalitetsstrateg

Delegationsordning
11.6

Kvalitetsstrateg

11.6

Verksamhetschef

8.2

Ordförande

12.1

Tf. Förvaltningschef

12.9

Förvaltningschef

12.9

Förvaltningschef

12.9

Nämndsekreterare
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§ 27
Meddelanden för kännedom för perioden 2015-02-17 till och med
2015-03-17. Dnr 2015.17/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2015-02-17 till och med

2015-03-17
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2015-03-17

_________________
Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor
Förvaltningen ger återkoppling på frågan kring vilka kostnader som tas ut av skolorna i
samband med till exempel utflykter och skolresor. Nämnden önskar att förvaltningen tar
upp frågan igen på likabehandlingsdagen.
Förvaltningen ger återkoppling på frågan om frekvensen av servering av ris i barn- och
utbildningsförvaltningens verksamheter.
På förekommen anledning ger verksamhetschef för förskolan Elisabet Nord nämnden ett
förtydligande kring syskonförtur och vad detta innebär för kön. Elisabet Nord återkommer
med antalet barn i kön.
Sara Grimpe Wernersson ställer frågan kring barn med hörselnedsättning och vilken stöd
och hjälp dessa har rätt till. Förvaltningen ber att få återkomma i frågan.
Sara Grimpe Wernersson presenterar ett förslag om att i någon eller några förskolor börja
med ett skåp TA-o-GE där föräldrar lämnar in rena kläder som de inte längre använder, så
kan sedan de som behöver kläderna plocka av dessa.
Katja Geertinger ställer frågan om språkval, hur ser möjligheterna för språkval ut? Har
man rätt att fritt välja språk eller gör man ett urval? Förvaltningen ber att få återkomma i
frågan.
Katja Geertinger ställer en fråga om mattestöd, vad är kriterierna för att få mattestöd?
Förvaltningen ber att få återkomma i frågan.
Charlotta Jonson ställer frågan om livsmedelsprogrammet fortfarande säljer bröd, Katja
Geertinger svarar att detta sker på fredagar.

_________________
Utdragsbestyrkande
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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen informerar om det pågående projektet Konfucius classrooms.
Förvaltningschefen informerar om ombyggnationen av gymnasieskolan. En arkitekttävling inför
ombyggnationen av gymnasiet kommer hållas.

Information om Unikum
Anna Wilhelmsson demonstrerar och informerar om det digitala verktyget Unikum som
används i Falkenbergs kommunala skolor.

Information om Öppen förskola och familjecentral
Förskolechef Kerstin von Braun informerar om den kommunala öppna förskolan och
familjecentralen som bedrivs i samverkan region Halland.

_________________
Utdragsbestyrkande
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