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Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen redogör för vårterminens preliminära resultatstatistik.
Förvaltningschefen poängterar vikten av att följa elevernas progression över tid. Vidare
lyfter förvaltningschefen vikten av att studera andelen elever med godkänt i samtliga
ämnen liksom relationen mellan resultaten i nationella prov och slutbetyg.
Förvaltningschefen lyfter vidare centrala aspekter av kvalitetsprocesser framåt, såsom
bedömning för lärande och formativa processer för lärande.
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§ 74
Information: Delområdesprognoser
Mattias Törngren, utvecklingsledare, presenterar kommunens befolkningsprognos samt de
delområdesprognoser som tagits fram för första gången. Prognosen är framtagen efter
skolornas F-5 upptagningsområden. Delområdesprognosen tas fram efter bedömning av
framförallt byggnationsplaner i kommunen. Detta innebär stora osäkerhetsfaktorer,
exempelvis då vi ej vet hur mycket som faktiskt kommer att byggas samt bebyggelsens
förmenta homogenitet. Det är viktigt att notera att absoluta tal saknar tillförlitlighet.
Den avstämda befolkningsprognosen visar dock tendenser; framförallt att den
demografiska utvecklingen i centrumområdet ökar samt att inlandet minskar.
Nämnden tackar för informationen.
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§ 75
Information: Omvärldsbevakning
Malin Lindwall Ehrnlund, verksamhetschef, presenterar en omvärldsanalys för
verksamheten. Omvärldsanalys är viktigt för att förstå trender, tendenser och signaler, som
grund för beslut och budget. Viktiga områden som påverkar oss är bland annat nya lagar
och förordningar, politiska beslut och pedagogisk utveckling.
Förutsättningar som påverkar utbildningssystemet de senaste åren har exempelvis varit
reformtäthet, korta utredningstider och i vissa fall svårighet för konskevensanalyser och
brist på utvärderingar.
Många nya lagar och förordningar träder i kraft vid halvårsskiftet. Bland annat en utökad
timplan i matematik liksom att barnkonventionen kommer att göras till lag. Det har även
kommit reviderade styrdokument för förskoleklass och fritidshem.
Nämnden tackar för informationen.
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§ 76
Information: PRIO
Fanny Gunnarsson (kvalitetsstrateg) och Peter Schack (PRIO-ledare) informerar om
arbetet med PRIO och redovisar slutsatser och insikter från satsningen. Sedan starten 2014
har PRIO varit på 12 enheter. De generella bilderna som framkommer utifrån gjorda
kartläggningar och analyser är bland annat att arbetet med mål och prioriteringar kan bli
tydligare liksom att den gemensamma undervisningsplaneringen och uppföljning av
resultat kan förbättras. Vidare kan mötesstrukturen bli bättre på skolorna.
Rekommenderade nästa steg utifrån PRIO:s analys är att stärka systematiken i
kvalitetsarbetet liksom att stärka rektors pedagogiska ledarskap.
Nämnden tackar för redovisningen.
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§ 77
Information: IT och lärande
Utvecklarna för IT och lärande informerar om det digitala perspektivet i verksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar efter en gemensam digital agenda. Under året
har fler barn/elever fått ta del av ett digitalt verktyg. Vidare har den digitala infrastrukturen
byggts ut.
Arbetet med kompetensutvecklingsinsatser för att öka den digitala kompetensen har
fortsatt. Ett område som har fokuserats särskilt på är programmering.
Utvecklarna informerar om den nationella strategin för skolans digitalisering.
Nämnden tackar för informationen
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§ 78
Information: Fastställda program och platser
Förvaltningschefen informerar nämnden och fastställda program och platser på
Falkenbergs gymnasieskola.
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§ 79
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. Dnr 2015.339/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
2 Förvaltningen får i uppdrag att stämma av med samordnarna för nyanlända om de
upplever att det finns asylsökande inskrivna elever som skulle kunna vara av annan
ålder än som uppgetts från Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-16
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningsövergripande
Den nyanställda samordnaren för nyanlända med central placering har nu varit i gång med
sitt arbete en månad. Den huvudsakliga uppgiften nu är arbetet med den beslutade
ferieskolan för ensamkommande barn, sommaren 2016. Ferieskolan ska genomföras
veckorna 28 till 31 med ca 130 elever. Syftet med ferieskolan är att ge ensamkommande
barn och ungdomar möjlighet att läsa kärnämnen kombinerat med andra aktiviteter och
praktik under loven. Den grundläggande tanken är att främja integration-, demokrati- och
språkutvecklingen genom samordning med föreningslivet, näringslivet, organisationer
m.fl.
Mål för projektet:
- ökad andel elever med gymnasiebehörighet
- ökad andel ensamkommande med meningsfull sysselsättning (aktiv i förening eller
liknande)
- ökad kompetens i värdegrundfrågor och likabehandling hos elever och personal
Förskoleverksamheten
Förskoleverksamheten i kommunen betecknas som måttlig påverkan, på gränsen till
betydande påverkan, i Länsstyrelsens gradering. Bilden av förskoleverksamheten är likt
den i maj.
Förskoleklass och grundskola
Grundskoleverksamheten betecknas som måttlig påverkan i Länsstyrelsens gardering.
Skolorna har en varierande andel nyanlända elever. Totalt sett har andelen nyanlända inte
ökat mellan maj och juni. Två av tre friskolor har nyanlända elever.
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Under läsåret 2015/16 har antalet nyanlända elever i förskoleklass och grundskola ökat
med 255 elever, inklusive fristående skolor. I den siffran ingår många fler individer i och
med att de nyanlända är en grupp med stor rörlighet bl.a. på grund av Migrationsverkets
beslut och bedömningar. Denna rörlighet, möten och avsked, påverkar elever samt
respektive klass och skolas organisation. Flest nyanlända elever har Skogstorpsskolan med
62 nyanlända elever därefter kommer Tångaskolan med 60 nyanlända elever. Störst andel
nyanlända elever har Fageredsskolan och Älvseredsskolan med 31 respektive 27%.
Grundsärskolan
Inom grundsärskolan finns två elever sedan några år tillbaka. De ingår i den särskilda
inriktningen träningsskola. Träningsskola är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra
sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar
träningsskolan fem ämnesområden. Det kan innebära andra svårigheter att vara nyanländ
och utvecklingsstörd.
Frivilliga skolformer
Gymnasieverksamheten är hårt ansträngd då samtliga kriterier i garderingen betydande
påverkan näst intill är uppfyllda. Bedömningen förvaltningen gör är att det finns ett behov
av mer personella resurser till verksamheten, från pedagoger till annan stödpersonal samt
stort lokalbehov. Efterfrågan kommer säkert att öka med prognostiserat ökat elevtal.
Elevprognosen för september 2016 ligger på 250 elever.
IMSPR
IMSPR kommer att ha ett nettotillskott från grundskolan samtidigt som gymnasieskolan
har elever som väntar att få börja. Ett nytt boende i Asige har annonserats och därifrån
beräknas ytterligare 10-15 elever, som inte finns med i prognosen p.g.a. vissa frågetecken.
Kostnadsbilden kommer att tillta av några huvudskäl under höstterminen:
 Flertalet grupper har inte erbjudits heltidsstudier under innevarande läsår. Detta
justeras inför LÅ 2016/17.
 Av de som kommer bedöms en hög andel vara på nivåer som analfabet, baslitterat
eller absolut nybörjare. Dessa grupper kräver en hög andel pedagoger och
studiehandledare.
 Gymnasieskolan har identifierat ett stort behov av att jobba främjande med attityder
och värderingar. Skolan kommer att anställa en värdegrundspedagog på deltid.
 Skolan behöver erbjuda andra alternativ än enbart språkintroduktion och arbetar
därför mer aktivt mot företagslivet och yrkesintroduktion för språk.
SFI
Antalet elever har minskat kraftigt senaste månaden, från 294 till 245 elever. Det beror
främst på att många elever har fått arbete/sommarjobb. Arbetsförmedlingen uttrycker en
förvåning hur lätt det är för nyanlända att få arbete just nu. Skolan bedömer att en hel del
av dessa kommer tillbaka i september, när sommaren är slut. Skolan kommer att starta nya
introduktionsklasser, både i juli och augusti, vilket medför ca 50 nya elever.
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Det är ett svårbedömt läge för SFI – är det ett trendbrott med färre elever eller beror det på
sommaren? Prognosen för september 2016 ligger på 280 elever.
Barn- och utbildningsförvaltningen har skickat en rapport till Länsstyrelsen 2016-06-16 om
nyanlända i förskoleverksamhet och skola. Den senaste skickades i maj 2016.
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§ 80
Föreläggande förenat med vite om ansvar att se till att skolplikten
för elev inom grundskolan fullgörs. Dnr 2016.200/60

Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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Sekretess enligt 23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
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§ 81
Ansökan om att
Dnr 2016.122/63

starta

fristående

pedagogisk

omsorg.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 EkoLek barnomsorgs AB ansökan om att starta fristående pedagogisk omsorg i
Falkenbergs kommun godkänns och huvudmannen beviljas bidrag enligt Skollagen 25
kap § 10.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-23
Ansökningshandlingar
Sammanfattning av ärendet
Ansökan har inkommit från EkoLek barnomsorg AB om begäran att starta fristående
pedagogisk omsorg, familjedaghem, i Falkenbergs kommun.
EkoLek barnomsorg finns i dagsläget i Mölndal och Varbergs kommuner. Företaget
planerar att anställa dagbarnvårdare i Falkenbergs kommun, för att utföra arbetet med
pedagogisk omsorg i hemmet. Verksamheten vill ha en tydlig profil mot hållbar utveckling
utifrån dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
Barn- och utbildningsnämnden hanterar endast ansökan från EkoLek, inte det enskilda
familjedaghemmet. Det ligger inom företagets ansvar att godkänna enskild pedagogisk
omsorg, det vill säga det enskilda familjedaghemmet. Barn- och utbildningsförvaltningen
har granskat inkommen ansökan samt bjudit in verksamhetsansvariga till nämnden för
presentation av verksamheten samt möjlighet att ställa frågor.
Ekonomi
EkoLek har presenterat en budget, där intäkter och kostnader går ihop. Det grundbidrag
som nämnden beslutat om baseras på verksamhetens budgetram för innevarande år. Inför
kommande år justeras budgetramen ner med hänsyn till att den kommunala verksamheten
minskar i omfattning, vilket innebär att även grundbidraget kan komma att sjunka.
Övervägande
Det finns behov av förskoleplatser i kommunen, men minskad efterfrågan på
familjedaghemsplatser. För närvarande finns det 17 barn i kö till dagbarnvårdare i
kommunen. Av dessa är det 8 som söker plats för 2017. Detta innebär att det i nuläget till
viss del finns underlag för ett utökat antal dagbarnvårdare. Det är viktigt att tydliggöra att
det utifrån dagens kö inte finns underlag för 10 ytterligare dagbarnvårdare, som ansökan
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uppger. Det är även möjligt att ett godkännande av EkoLek att bedriva fristående
pedagogisk omsorg påverkar kommunens verksamhet.
I ansökan saknas utbildningsbevis för verksamhetsansvarig. I övrigt bedömer förvaltningen
att huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller motsvarande
offentlig verksamhet genom de kompetenser EkoLek har och tänker utveckla.
Verksamheten är öppen för alla barn och maxtaxan gäller som högsta avgift.
Innan uppstart ska verksamheten inkomma med utdrag ur belastningsregistret för anställd
personal samt brandskyddsdokumentation från Räddningstjänsten.
Yrkande
Kerstin Angel (C) yrkar bifall till liggande förslag.
Peter Dygården (S) yrkar på att neka godkännande till EkoLek barnomsorg AB utifrån
motivering att ett godkännande kan påverka kommunens egen verksamhet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag mot Peter Dygårdens (S) yrkande och
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med liggande förslag.
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Votering
Votering begärs.
Ja-röst i enlighet med liggande förslag.
Nej-röst i enlighet med Peter Dygårdens (S) yrkande.
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Peter Dygården (S)
Charlotta Jonson (M)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Niklas Selander (C)
Niklas Liljeroth (M)
Åsa Norberg (S)
Susan Pettersson (KD)
Björn Jönsson (S)
Blerta Mlinaku (S)
Christian Dahlqvist (C)
Margareta Warnholtz (M)
Ragnhild Lundahl (M)

Ja-röst
X

Nej-röst

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Med ett utfall om åtta Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar mötet i enlighet med liggande
förslag.
Reservation
Peter Dygården (S), Sara Grimpe Wernersson (S), Åsa Norberg (S), Björn Jönsson (S)
samt Blerta Mlinaku (S) reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens (S) förslag.

Beslutet expedieras till:
Charlotte Engström, verksamhetsansvarig EkoLek info@ekolekbarnomsorg.se
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef kvalitet och utveckling
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§ 82
Utredning förskola/fritidshem med flexibla öppettider i Ullared.
Dnr 2016.174/63
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Anteckna utredningen av förskola/fritidshem med flexibla öppettider i Ullared som
redovisad.

2

Ge verksamhetschef för förskola i uppdrag att erbjuda förskola med utökade
öppettider kl. 6-21 på Ullareds förskola som en provverksamhet under 2017 från
och med årsskiftet, Provverksamheten ska bedrivas inom tilldelad budgetram.

3

Förvaltningen får i uppdrag att planera för personaltillgång och marknadsföring av
provverksamheten och informera nämnden om denna planering i november 2016.

4

Förvaltningen ska presentera en utvärdering av provverksamheten av utökade
öppettider i Ullared i juni 2017. I utvärderingen ska hänsyn tas till eventuella
statsbidrag för omsorg på obekväm tid.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-06-14
Tjänsteskrivelse 2016-06-14
Sammanfattning av ärendet
BUN beslutade 2016-05-25 att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
undersöka behovet av samt förutsättningarna för förskola med flexibla öppettider
alternativt dygnetruntöppen förskola i Ullared. Detta mot bakgrund av att förskola med
flexibla öppettider alternativt dygnetruntöppen förskola skulle kunna minska antalet barn
till Nattugglan i Falkenberg, samt ta hänsyn till att Ullared är en serviceort för inlandet och
därmed är ett sätt för kommunen att erbjuda en god servicegrad till invånarna.
Enligt Skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds för barn vars föräldrar har behov av det och inte själva kan ordna
omsorgen. Utgångspunkten för bestämmelsen är att det ska gå att kombinera föräldraskap
och förvärvsarbete, trots att arbetstiden är förlagd, helt eller delvis, till kvällar, nätter eller
helger (obekväm arbetstid).
Ekonomi
För 2016 har kommunen fått cirka 12 000 kr/år per barnomsorgsplats på obekväm tid i
statsbidrag. Personalkostnaderna för utökade öppettider beror på antal barn och timmar
utöver ordinarie tid. En uppskattning är att kostnaden skulle utgöras av minst en

18 (23)

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22

halvtidstjänst. Ersättning för obekväm arbetstid tillkommer. Statsbidraget ger inte full
täckning för de extra personalkostnaderna vid utökade öppettider. Att poängtera är att
statsbidraget gäller till och med 2016 och det är i dagsläget oklart om det kommer att
finnas kvar framöver. Utökade öppettider innebär även något ökade måltidskostnader vid
kvällsmål. Detta innebär att beslutet kommer att påverka nämndens ekonomi och därmed
behöver beviljas medel utanför befintlig ram.
Övervägande
Utifrån genomgången placeringsstatistik för dygnetruntöppna förskolan/fritidshemmet
Nattugglan samt samtal med förskolechef/rektorer i området liksom kö- och
placeringsansvariga gör förvaltningen bedömningen att det i nuläget inte finns behov av
varken dygnetruntöppen förskola/fritidshem eller förskola med flexibla öppettider i
Ullared. För att få en tydligare bild kring det reella behovet finns det däremot anledning att
erbjuda utökade öppettider under en testperiod på sex månader. Efter denna period bör
behovet utvärderas.
Yrkande
Kerstin Angel (C) yrkar på att utökade öppettider ska starta som provverksamhet från och
med 2017 samt att det ska tydliggöras att förvaltningen ska informera nämnden kring
personaltillgång och marknadsföring under hösten 2016. Förvaltningen ska även presentera
en utvärdering av provverksamheten i juni 2017, i vilken hänsyn till statsbidrag ska tas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande mot beredningens förslag och finner
att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kerstin Angels (C) yrkande.

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef förskola
Annitta Konge, förskolechef
Administrativ chef
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§ 83
Delegationsbeslut för perioden 2016-05-04 till och med
2016-06-13. Dnr 2016.24/60
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut för perioden 2016-05-04 till och
med 2016-06-13.
2 Välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nästa
nämndssammanträde.
Beslutsdatum
2016-05-04 –
2016-06-08
2016-05-11 –
2016-06-07

Beslut
Delegat
Likabehandlingsärenden Nämndsekreterare

Delegationsordning
1.3

Skolskjutsbeslut

Planerare

2016-06-08

Uppsägning av
barnomsorgsplats
Uppsägning av
barnomsorgsplats
Program och platser på
Falkenbergs
gymnasieskola
Beslut om att inte lämna
ut delar av efterfrågade
allmänna handlingar.

Förvaltningschef

9.2 (tidigare
delegationsordning)
& 5.2 (ny
delegationsordning)
4.5

Förvaltningschef

4.5

Förvaltningschef

9.1

Förvaltningschef

1.14

2016-06-08
2016-06-07

2016-06-13
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§ 84
Meddelanden för kännedom för perioden 2016-05-20 till och med
2016-06-09. Dnr 2016.23/60
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2016-05-20 till och med
2016-06-09.
Avsändare/Mottagare
Skolverket

Skolverket

Skolinspektionen

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Skolverket

Ärendet
Redovisning statsbidrag för
omsorg på obekväm tid år
2015.
Statsbidrag för mindre
barngrupper i förskolan för
läsåret 2016/17.
Beslut för gymnasieskola
med yrkesprogram efter
tillsyn i Drottning Blankas
gymnasieskola Falkenberg.
Förstudie av ombyggnad av
Söderskolan.
Förstudie av ombyggnad
Slöingeskolan samt
Skansgårdens förskola.
Förstudie av utbyggnad av
Långåsskolan.
Förstudie av utbyggnad
Hjortsbergsskolan.
Revisionsberättelse och
fråga om ansvarsfrihet för
2015 års kommunala
förvaltning samt…
Motion om införande av
feministiskt självförsvar
som tillval i
gymnasieskolan.
Statsbidrag för Lärarlyftet II
vårterminen 2016.
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Datum
2016-05-20

2016-05-20

2016-05-20

2016-06-02
2016-06-02

2016-06-02
2016-06-02
2016-06-03

2016-06-03

2016-06-07
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Kommunfullmäktige

Planeringsförutsättningar
2017-2019.

2016-06-08

Länsstyrelsen

Avslag på ansökan för att
stärka och utveckla
verksamhet med
flyktingguider och
familjekontakter.
Beställning av paviljong till
Långåsskolan.
Beställning av
förskolepaviljong till
Slöinge.
Reviderade principer för
investeringsprocessen
Projekt Falkenbergsmodell
för integration.
Redovisning av uppdrag –
arbetssätt för att följa upp
och genomföra
Insiktsmätningen.

2016-06-09

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
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2016-06-09
2016-06-09

2016-06-09
2016-06-09
2016-06-09

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22

§ 85
Övrigt
Kerstin Angel (C) meddelar att föräldraledig nämndsekreterare har sagt upp sig.
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