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§2
Val av justerare. BUN 2017/18

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Utse Sara Grimpe Wernersson (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C)
justera protokollet.
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§3
Förvaltningschefen informerar. BUN 2017/19
Sammanfattning
Information om

-

Stängning av flyktingboenden i Falkenbergs kommun och påverkan på
verksamheterna
Arbetet med internbudget och handlingsplaner
Handlingsplaner kopplade till Utbildning Falkenberg
Anställning av fyra biträdande rektorer
Dialoger med föräldrar kring processen med plan för förskola och grundskola
Flytten av särskolan
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§4
Tidsbegränsning av beslut om godkännande av bidrag till
pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun. BUN 2017/2

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Anta begränsad giltighetstid om ett (1) år, från dess att ansökan är beviljad till dess att
verksamheten startar upp, för godkännande av bidrag till pedagogisk omsorg i
Falkenbergs kommun.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-02
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har i dagsläget 22 st fristående förskolor, 1 st fristående fritidshem
samt 1 beviljad ansökan om att driva av pedagogisk omsorg (som planerar att starta upp
under januari 2017). I och med att det inte sedan tidigare funnits en begränsning i
giltighetstid för beslut kring uppstart av fristående verksamhet uppstår det svårighet för
Barn- och utbildningsförvaltningens planering av t ex budget och tillsyn.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
För att undvika att flera beslut om godkännande att bedriva fristående förskoleverksamhet
eller fritidshem samt godkännande av bidrag till pedagogisk omsorg ligger vilande under
längre tid, då detta försvårar Barn- och utbildningsförvaltningens planering av såväl budget
som tillsyn, begränsa giltighetstiden för beslut om ett (1) år, från dess att ansökan är
beviljad till dess att verksamheten startar upp. Efter att tjänsteman varit i kontakt med
grannkommunerna (1 år, resp 2 år) samt Skolinspektionen ligger vårt förslag i paritet med
dessa. Vi gör bedömningen att ett (1) år är en rimlig tidsbegränsning.
Yrkande
Peter Dygården yrkar att giltighetstiden ska vara 6 månader.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1

Anta begränsad giltighetstid om ett (1) år, från dess att ansökan är beviljad till dess
att verksamheten startar upp, för godkännande av bidrag till pedagogisk omsorg i
Falkenbergs kommun.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Den som röstar på barn- och utbildningsförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar
på Peter Dygårdens yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Kerstin Angel (C)

x

Nej

Peter Dygården (S)

x

Sara Grimpe Wernersson (S)

x

Anna Andersson (C)

x

Gabriella Geertinger (S)

x

Gejbert Strömdahl (SD)

x

Lena Engström (L)

x

Åsa Norberg (S)
Susan Pettersson (KD)

x
x

Björn Jönsson (S)

x

Katja Geertinger (MP)

x

Margareta Warnholtz (M)

x

Ragnhild Lundahl (M)

x

Totalt

8

5

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Reservation
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg och Björn
Jönsson reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens yrkande.
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Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef kvalitet och utveckling
Kvalitetsstrateg
Verksamhetschef förskola (inklusive bilagor)
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§5
Tidsbegränsning av beslut om att bedriva fristående
förskoleverksamhet och/eller fritidshem i Falkenbergs kommun.
BUN 2017/3
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Anta begränsad giltighetstid om ett (1) år, från dess att ansökan är beviljad till dess att
verksamheten startar upp, för tillstånd för att bedriva fristående förskolor och
fritidshem i Falkenbergs kommun.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-02
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har i dagsläget 22 st fristående förskolor, 1 st fristående fritidshem
samt 1 beviljad ansökan om att driva av pedagogisk omsorg (som planerar att starta upp
under januari 2017). I och med att det inte sedan tidigare funnits en begränsning i
giltighetstid för beslut kring uppstart av fristående verksamhet uppstår det svårighet för
Barn- och utbildningsförvaltningens planering av t ex budget och tillsyn.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
För att undvika att flera beslut om godkännande att bedriva fristående förskoleverksamhet
eller fritidshem samt godkännande av bidrag till pedagogisk omsorg ligger vilande under
längre tid, då detta försvårar Barn- och utbildningsförvaltningens planering av såväl budget
som tillsyn, begränsas giltighetstiden för beslut om ett (1) år, från dess att ansökan är
beviljad till dess att verksamheten startar upp. Efter att tjänsteman varit i kontakt med
grannkommunerna (1 år, resp 2 år) samt Skolinspektionen ligger vårt förslag i paritet med
dessa. Vi gör bedömningen att ett (1) år är en rimlig tidsbegränsning.
Yrkande
Peter Dygårdens yrkar att giltighetstiden ska vara 6 månader.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1

Anta begränsad giltighetstid om ett (1) år, från dess att ansökan är beviljad till dess
att verksamheten startar upp, för tillstånd för att bedriva fristående förskolor och
fritidshem i Falkenbergs kommun.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Reservation
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg och Björn
Jönsson reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens yrkande.

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef kvalitet och utveckling
Kvalitetsstrateg
Verksamhetschef förskola (inklusive bilagor)
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§6
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ta beslut om
Älvseredsskolan ska bli F-3 eller F-6. Dnr BUN 2016/385
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-28
Medborgarförslag 2016-10-09
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Linnéa Bengtsson om att invånare i Älvsered vill
att kommunfullmäktige tar beslut om Älvseredsskolan ska bli F-3 eller F-6 skola. I
medborgarförslaget anges att barn- och utbildningsnämndens beslut från den 21 september
bör upphävas. Det framgår dock ingen motivering kring varför.
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. Genom yrkande från Alliansen + beslutades bland
annat att organisera Älvseredsskolan till F-3 enhet.
Planen som låg till grund för beslutet utgick bland annat utifrån redan fattat beslut om att
införa ny stadieindelning för skolorna i kommunen, med huvudsaklig inriktning F-6 och F9 (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.
Beslutet som enligt medborgarförslaget bör behandlas och beslutas i kommunfullmäktige
är en direkt följd av den utredning som kommunfullmäktige hänvisade till i sitt beslut i
oktober 2015. Detta innebär att kommunfullmäktige har varit involverat och varit väl insatt
i ärendet.
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Den nya stadieindelningen innebär vidare 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
barn- och 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. Utifrån detta anser barn- och utbildningsnämnden inte att
beslutet ska upp till kommunfullmäktige för beslut.
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.
Yrkande
Peter Dygården yrkar att sista meningen i näst sista stycket under övervägande stryks och
ändras till: att barn- och utbildningsnämnden överlämnar till kommunfullmäktige att
besluta i frågan.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Den som röstar på barn- och utbildningsförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar
på Peter Dygårdens yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Kerstin Angel (C)

x

Nej

Peter Dygården (S)

x

Sara Grimpe Wernersson (S)

x

Anna Andersson (C)

x

Gabriella Geertinger (S)

x

Gejbert Strömdahl (SD)

x

Lena Engström (L)

x

Åsa Norberg (S)
Susan Pettersson (KD)

x
x

Björn Jönsson (S)

x

Katja Geertinger (MP)

x

Margareta Warnholtz (M)

x

Ragnhild Lundahl (M)

x

Totalt

7

6

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Reservation
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg, Björn
Jönsson (S) och Gejbert Strömdahl (SD) reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens
yrkande.
Protokollsanteckning
Lennart Johnsson (V) antecknar avvikande mening till beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§7
Medborgarförslag om miljökonsekvensbeskrivning innan beslut
om ny grundskoleorganisation. Dnr BUN 2016/384
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-11-12
Medborgarförslag, 2016-09-19
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Joakim Rydberg den 19 september 2016 angående
att det ska utformas en grundlig miljökonsekvensbeskrivning som beslutsunderlag inför
beslut om ny skolorganisation.
Beslut om skolorganisation togs av barn- och utbildningsnämnden den 21 september 2016
(§106) ”Plan för förskola och grundskola i Falkenbergs kommun”.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
I medborgarförslaget hänvisas till att kommunen enligt Miljöbalken (1998:808) ska
”upprätta en miljökonsekvensbeskrivning där den betydande miljöpåverkan som planeras
eller programmets genomförande kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms”. I
lagen anges däremot att en myndighet eller kommun ska göra en miljöbedömning när den
upprättar eller ändrar en plan eller program ”som krävs i lag eller annan förordning” eller
om planen eller programmet antas medföra betydande miljöpåverkan (Miljöbalken 6 kap
11§). Plan för förskola och grundskola är ej en plan som krävs i lag eller förordning, utan
den utgör en långsiktig plan för förskolans och grundskolans organisation inom kommunen
och utgör underlag för planering och kommande beslut om behov av skolor/förskolor,
nyetableringar, sammanslagningar osv.
Vilka planer och program som ska kunna antas medföra betydande miljöpåverkan är
noggrannare beskrivna i § 4-5 i Förordning 1998:905 om miljökonsekvensbeskrivningar.
Grundprincipen är att planer och program ska miljöbedömas om de kan betyda påverkan
på ett Natura 2000-område eller om de sätter upp kriterier eller villkor som är vägledande
för tillståndsmyndigheten när den senare ska fatta beslut om tillstånd för ett projekt.
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Utifrån dessa utgångspunkter som anges i lag är barn- och utbildningsförvaltningens
bedömning är att Plan för förskola och grundskola inte är en plan eller program som ska
miljöbedömas.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§8
Medborgarförslag om att kommunen ska ha F-9 och F-6 skolor
samt att kommunfullmäktige beslutar att Årstadsskolan ska bli F6 skola i nya organisationen. Dnr BUN 2016/383
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-12
Medborgarförslag 2016-09-09
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Helena Lindman och Joakim Rydberg om att
kommunfullmäktige ska besluta att kommunen ska ha F-9-skolor och F-6-skolor och
därmed att Årstadsskolan ska bli en F-6-skola istället för en F-3-skola. I
medborgarförslaget lyfts argument om att en F-3-enhet är mer sårbar, att Årstadsskolan är
lokalmässigt lämpad till att vara en F-6-skola, att det upplevs som att göra skolan till en F3-enhet är ett led i att senare lägga ner skolan, att det sociala samspelet mellan olika åldrar
blir begränsat och att eleverna skulle få göra fler klassbyten och uppbrott under sin
skolgång.
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. Genom yrkande från Alliansen + beslutades bland
annat att organisera Årstadsskolan till en F-3 enhet.
Planen som låg till grund för beslutet utgick bland annat utifrån redan fattat beslut om att
införa ny stadieindelning för skolorna i kommunen, med huvudsaklig inriktning F-6 och F9 (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 beslutade (KF 2015 § 167) att, med hänvisning till
grundskoleutredningen, meddela motionären att BUN avsåg påbörja en stadieindelning av
Falkenbergs grundskolor och därmed anse motionen behandlad.
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Barn- och utbildningsnämndens beslut som enligt medborgarförslaget bör behandlas i
kommunfullmäktige är en direkt följd av den utredning som kommunfullmäktige
hänvisade till i sitt beslut i oktober 2015. Detta innebär att kommunfullmäktige har varit
involverat och varit väl insatt i ärendet. Den nya stadieindelningen innebär vidare 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 och att beslut därmed
kan tas av nämnd. 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. Utifrån detta anser barn- och utbildningsnämnden inte att
beslutet ska upp till kommunfullmäktige för beslut samt att barn- och utbildningsnämndens
beslut ska kvarstå.
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.
Yrkande
Peter Dygården yrkar att sista meningen i näst sista stycket under övervägande stryks och
ändras till: att barn- och utbildningsnämnden överlämnar till kommunfullmäktige att
besluta i frågan.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Den som röstar på barn- och utbildningsförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar
på Peter Dygårdens yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Kerstin Angel (C)

x

Nej

Peter Dygården (S)

x

Sara Grimpe Wernersson (S)

x

Anna Andersson (C)

x

Gabriella Geertinger (S)

x

Gejbert Strömdahl (SD)

x

Lena Engström (L)

x

Åsa Norberg (S)
Susan Pettersson (KD)

x
x

Björn Jönsson (S)

x

Katja Geertinger (MP)

x

Margareta Warnholtz (M)

x

Ragnhild Lundahl (M)

x

Totalt

7

6

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Reservation
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg, Björn
Jönsson (S) och Gejbert Strömdahl (SD) reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens
yrkande.
Protokollsanteckning
Lennart Johnsson (V) antecknar avvikande mening till beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§9
Medborgarförslag om F-6-skola i Okome. Dnr BUN 2016/382
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-15
Medborgarförslag 2016-09-19
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Elisabet Dahlberg och 28 andra medborgare om
att kommunen ska göra Okomeskolan till en F-6-skola. Om detta inte går igenom önskar
medborgarna att kommunen ska underlätta för föräldraföreningen att driva fristående
skola. Motiveringen som lyfts i medborgarförslaget är att det finns ett stabilt elevunderlag
på skolan idag och att skolan är välfungerande. Medborgarna ser också risker med att det
sociala utbytet mellan elever blir för litet om skolan görs till F-3 och att möjligheten till
kompetensutbyte mellan lärarna minskar.
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. Genom yrkande från Alliansen + beslutades bland
annat att organiserisa Okomeskolan till F-3 enhet.
Beslut om stadieindelning är i enlighet med barn- och 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. Beslutet som
enligt medborgarförslaget bör ändras har vidare överklagats till Förvaltningsrätten i
Göteborg. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över överklagan och bestrider
klagandens yrkanden i sin helhet. Utifrån detta anser barn- och utbildningsnämnden att
beslutet bör kvarstå.
Medborgarna lyfter vidare att om skolan inte blir en F-6-skola så ska kommunen underlätta
för föräldraföreningen att driva fristående skola. Det är dock inte kommunen som beviljar
tillstånd för att bedriva en fristående skola, utan detta ligger på uppdrag hos
Skolinspektionen. Kommunens möjligheter att på andra sätt underlätta för en

20 (60)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25

föräldraförening att driva en fristående skola, genom exempelvis lokaler, är något som får
tas ställning till om detta skulle bli aktuellt.
Yrkande
Peter Dygården yrkar att barn- och utbildningsnämnden överlämnar till kommunfullmäktige att
fatta beslut.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Den som röstar på barn- och utbildningsförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar
på Peter Dygårdens yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Kerstin Angel (C)

x

Nej

Peter Dygården (S)

x

Sara Grimpe Wernersson (S)

x

Anna Andersson (C)

x

Gabriella Geertinger (S)

x

Gejbert Strömdahl (SD)

x

Lena Engström (L)

x

Åsa Norberg (S)
Susan Pettersson (KD)

x
x

Björn Jönsson (S)

x

Katja Geertinger (MP)

x

Margareta Warnholtz (M)

x

Ragnhild Lundahl (M)

x

Totalt

7

6

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Reservation
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg, Björn
Jönsson (S) och Gejbert Strömdahl (SD) reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens
yrkande.
Protokollsanteckning
Lennart Johnsson (V) antecknar avvikande mening till beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 10
Motion angående förslag till ny grundskoleorganisation. Dnr BUN
2016/381
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-11-25
Motion 2016-09-22
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Mikael Hallberg (V) om att beslutet om ny
grundskoleorganisation i Falkenberg ska till kommunfullmäktige för behandling och
beslut. Motionären menar att kommunfullmäktige inte har fått komma till tals i frågan om
stadieindelning samt att beslut och behandling av ärendet inte är i enlighet med
kommunallagen (3 kap 9 §) i vilken det anges att beslut av principiell beskaffenhet ska
beslutas av kommunens högst beslutande organ.
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 motionären nu menar 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 som motionären hänvisar till medför vidare kommande
investeringar. Dessa investeringar läggs in i kommunens fyraåriga investeringsplan som
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beslutas av kommunfullmäktige i samband med budget. Detta medför att beslutet som
motionären menar 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 kommer att fattas av kommunfullmäktige. Den nya
stadieindelningen innebär 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 barn- och
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.
Yrkande
Peter Dygården yrkar att barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiva till intentionen i
motionen och lämnat till kommunfullmäktige att avgöra frågan.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Den som röstar på barn- och utbildningsförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar
på Peter Dygårdens yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Kerstin Angel (C)

x

Nej

Peter Dygården (S)

x

Sara Grimpe Wernersson (S)

x

Anna Andersson (C)

x

Gabriella Geertinger (S)

x

Gejbert Strömdahl (SD)

x

Lena Engström (L)

x

Åsa Norberg (S)
Susan Pettersson (KD)

x
x

Björn Jönsson (S)

x

Katja Geertinger (MP)

x

Margareta Warnholtz (M)

x

Ragnhild Lundahl (M)

x

Totalt

7

6

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Reservation
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg, Björn
Jönsson (S) och Gejbert Strömdahl (SD) reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens
yrkande.
Protokollsanteckning
Lennart Johnsson (V) antecknar avvikande mening till beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 11
Medborgarförslag om F-6 skola i Älvsered. Dnr BUN 2016/386
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-12
Medborgarförslag 2016-10-09
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Ulla Johansson om att upphäva beslutet att
Älvseredsskolan ska bli en F-3-skola. I medborgarförlaget lyfts önskemål om att
Älvseredsskolan ska bli en F-6-skola istället, utifrån motiveringen att det är viktigt att satsa
även på landsbygden och att en skola är viktig för samhällets överlevnad. Det framgår inte
i medborgarförslaget om det är barn- och utbildningsnämnden eller kommunfullmäktige
som bör ta detta beslut.
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. Genom yrkande från Alliansen + beslutades bland
annat att organisera Älvseredsskolan till F-3 enhet.
Beslut om stadieindelning är i enlighet med barn- och 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. Beslutet som
enligt medborgarförslaget bör upphävas har vidare överklagats till Förvaltningsrätten i
Göteborg. Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig över överklagan och bestrider
klagandens yrkanden i sin helhet. Utifrån detta anser barn- och utbildningsnämnden att
beslutet bör kvarstå.
Protokollsanteckning
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg och Björn
Jönsson (S) ställer sig bakom intentionen i medborgarförslaget.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 12
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige ska ta beslut om
Fageredsskolan ska bli F-3 eller F-6. Dnr BUN 2016/387
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag, 2016-11-28
Medborgarförslag, 2016-09-28
Yttrande till förvaltningsrätten i Göteborg, 2016-10-24
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit från Håkan Johansson som på Fagereds
föräldraförenings vägnar menar att frågan om Fageredsskolans framtid som F-3 eller F-6skola ska avgöras av kommunfullmäktige och att därmed barn- och utbildningsnämndens
beslut från den 21 september ska upphävas. Som motivering lyfts att beslutet som tagits av
barn- och utbildningsnämnden om att göra Fageredsskolan till en F-3 skola och därmed
minska elevantalet är en så pass stor fråga att den borde ses som av principiell art.
Föräldraföreningen upplever också att förslaget om att Fageredsskolan skulle bli F-3 skola
offentliggjordes så pass sent att det begränsade enskilda ledamöter i BUN samt
medborgare att lägga fram sina synpunkter.
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. Genom yrkande från Alliansen + beslutades bland
annat att organisera Fageredsskolan till en F-3 enhet.
Planen som låg till grund för beslutet utgick bland annat utifrån redan fattat beslut om att
införa ny stadieindelning för skolorna i kommunen, med huvudsaklig inriktning F-6 och F9 (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.

28 (60)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-01-25

Beslutet som enligt medborgarförslaget bör behandlas och beslutas av kommunfullmäktige
är en direkt följd av den utredning som kommunfullmäktige hänvisade till i sitt beslut i
oktober 2015. Detta innebär att kommunfullmäktige har varit involverat och varit väl insatt
i ärendet. Den nya stadieindelningen innebär vidare 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 barn- och 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. Utifrån detta anser barn- och
utbildningsnämnden inte att beslutet ska upp till kommunfullmäktige för beslut.
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.
Yrkande
Peter Dygården yrkar att sista meningen i näst sista stycket under övervägande stryks och
ändras till: att barn- och utbildningsnämnden överlämnar till kommunfullmäktige att
besluta i frågan.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 Överlämna svaret som sitt yttrande till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller enligt Peter Dygårdens yrkande och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Den som röstar på barn- och utbildningsförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar
på Peter Dygårdens yrkande röstar nej.
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Omröstningsresultat
Ledamot

Ja

Kerstin Angel (C)

x

Nej

Peter Dygården (S)

x

Sara Grimpe Wernersson (S)

x

Anna Andersson (C)

x

Gabriella Geertinger (S)

x

Gejbert Strömdahl (SD)

x

Lena Engström (L)

x

Åsa Norberg (S)
Susan Pettersson (KD)

x
x

Björn Jönsson (S)

x

Katja Geertinger (MP)

x

Margareta Warnholtz (M)

x

Ragnhild Lundahl (M)

x

Totalt

7

6

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.
Reservation
Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg, Björn
Jönsson (S) och Gejbert Strömdahl (SD) reserverar sig till förmån för Peter Dygårdens
yrkande.
Protokollsanteckning
Lennart Johnsson (V) antecknar avvikande mening till beslutet.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 13
Medborgarförslag om att kommunfullmäktige tar beslut om att
grundsärskolan placeras på Tullbroskolan. Dnr 2017/25

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 14
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska placeras i centrala
Falkenberg. Dnr 2017/26
Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 15
Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och
grundskola ska tas av kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/27

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 16
Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och
grundskola ska tas av kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/28

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 17
Medborgarförslag angående att beslut av Plan för förskola och
grundskola ska tas av kommunfullmäktige. Dnr. BUN 2017/29

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 18
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/30
Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 19
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/31

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 20
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/32
Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 21
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/33
Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 22
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/34

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 23
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/35

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 24
Medborgarförslag om att beslut om Plan för förskola och
grundskola ska tas av kommunfullmäktige. Dnr 2017/36

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 25
Medborgarförslag om att genomföra en barnkonsekvensanalys.
Dnr 2017/37

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 26
Medborgarförslag gällande grundsärskolans framtida
lokalisering. Dnr 2017/38
Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 27
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska placeras på
Tullbroskolan genom utbyggnation. Dnr 2017/39

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 28
Medborgarförslag om att grundsärskolan ska behållas på
Tullbroskolan. Dnr 2017/40

Ärendet stryks från dagens ärendelista och behandlas på nämndens nästa möte.
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§ 29
Genomförandeplan med budget barn- och utbildningsnämnden
2017. BUN 2016/463
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 anta genomförandeplan med budget för barn- och utbildningsnämnden 2017.
Beslutsunderlag
Genomförandeplan med budget, Barn- och utbildningsnämnden 2017
Planera utvecklingsmål – 2017 (Barn- och utbildningsnämnden)
Sammanfattning av ärendet
Genomförandeplanen ska beskriva arbetet med att nå måluppfyllelse och kvalitet i
verksamheten och innehålla utvecklingsmål, uppdrag och kritiska kvalitetsfaktorer. Planen
ska vara kortsiktig utifrån ett års perspektiv.
Ekonomi
Förslaget i sig påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämndens utvecklingsmål är att alla barn och elever ständigt ska vara
i progression i lärandet och därmed kunna överträffa förskolans och skolans
kunskapsförväntningar.
De kritiska kvalitetsfaktorerna för nämnden är god ekonomisk hushållning, kommunen
som arbetsplats, inkluderande undervisning, formativ undervisning och kollaborativt
lärande.
God ekonomisk hushållning kännetecknas av budgetföljsamhet, prognossäkerhet och
kostnadseffektivitet. Kommunen som arbetsplats inbegriper arbetet rörande god
arbetsmiljö, engagerat medarbetarskap och ledarskap, rätt kompetens samt delaktighet.
Inkluderande undervisning beskriver arbetet med inkluderande förhållningssätt där ett barn
eller en elevs svårigheter i utbildningen betraktas som bundna till vissa kontextuella
förhållanden. Arbetet med den formativa undervisningen ska säkerställa att alla barn och
elever lär olika lärandestrategier samt utvecklar förmågan att utvärdera sitt eget lärande.
Det kollaborativa lärandet ska präglas av lärande på alla nivåer inom verksamheterna för
att säkerställa att alla aktörer inom alla verksamheter är i progression i sitt eget lärande.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, inklusive bilagor
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§ 30
Synpunkter på Nya förskole- och grundskoleorganisationen.
BUN 2016/299
Barn- och utbildningsnämndens beslut

1

Överlämna svaret på skrivelsen till FUB.

Beslutsunderlag

Beslutsförslag 2017-01-07
Tjänsteskrivelse 2016-12-19
Skrivelse från FUB 2016-12-09
Sammanfattning av ärendet
I december 2016 tog barn- och utbildningsförvaltningen emot en skrivelse från FUB som handlar
om barn- och utbildningsnämndens beslut om flytten av grundsärskolan. Barn- och
utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på svar till FUB.
Motivering av beslut

Svaret till FUB lyfter fram nämndens och förvaltningens arbete kring flytten av
grundsärskolan utifrån de frågor som FUB har ställt.
Ekonomi

Svaret påverkar inte nämndens ekonomi.
Protokollsanteckning

Peter Dygården, Sara Grimpe Wernersson, Gabriella Geertinger, Åsa Norberg och Björn
Jönsson (S), Gejbert Strömdahl (SD) och Lennart Johnsson (V) ställer sig inte bakom
skrivelsen på grund av att de har en annan uppfattning om ärendet.
Beslutet expedieras till
FUB, Monica Carlsson, monica.c47@telia.com
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§ 31
Utveckling av integration och demokrati med hjälp av
föreningslivet. Dnr BUN 2016/433 (KS 2015-105)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Överlämna ärendet till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-03
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden 2017-01-03
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunfullmäktige i Falkenberg 2016-0329
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att tillsammans genomföra en utredning kring förutsättningar för att
ett projekt liknande projekt ”Möjligheternas stad” i Borlänge skulle kunna startas i
Falkenberg. Utredningens anvisningar inbegrep bl.a. att föreslå föreningar som skulle
kunna driva ett liknande projekt och om några sådana föreningar kan identifieras i
Falkenbergs kommun. Uppdraget för nämnderna innefattade även en kostnadsberäkning
för ett sådant projekt samt förslag på vilka medel som kan sökas för finansiering.
Därtill fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att i samarbetet med kultur- och
fritidsnämnden även undersöka om konceptet sommarskola kan utvecklas till att erbjudas
årskurs 6-9 med idrottsaktiviteter som kompletterande moment. Nämnderna ställer sig
positiva till förslaget med en samordnad, integrerad sommarskola då de anser att
sommarskolorna hittills fungerat bra och skulle kunna ge ännu större effekt för barn och
ungdomar genom större samverkan där såväl fysisk aktivitet som lärande är i fokus.
Kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden yttrar sig härmed kring
motionen genom att redogöra för den utredning som genomförts under hösten 2016.
Nämnderna har samordnat sina svar som i korthet förklarar att Borlänges projekt är
omfattande och att ett liknande projekt i Falkenberg kräver att det finns en förening som
vill och har möjlighet att stå bakom och driva projektet. Det är ett rimligt antagande att
genomföra ett sådant projekt. Det krävs dock fördjupat arbete och längre tidsperspektiv av
förvaltningarna att förbereda och etablera konceptet i Falkenbergs kommun. Att under
sommaren 2017 genomföra detta är inte rimligt.
Angående sommarskola så erbjuder barn- och utbildningsnämnden sedan flera år tillbaka
sådan för elever som riskerar att inte nå målen i ämnena svenska som andraspråk och
matematik. Under sommaren 2016 arrangerades därtill ferieskola för ensamkommande
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barn och ungdomar. Under 2017 kommer troligtvis förstärkta nationella krav på
kommunerna att genomföra sommarskolor i syfte att stärka måluppfyllelsen för elever som
riskerar att ej nå målen i åk 6-9. Detta innebär att sommarskola i grundskolan kommer att
genomföras i någon variant under 2017.
Även kultur- och fritidsnämnden har god erfarenhet av att arrangera sommarskolor. De
senaste åren har t.ex. Sportsommar och Kultursommar organiserats för Falkenbergs barn
och ungdomar i åldersgrupperna 8-12 år respektive 10-13 år.
Under våren 2016 ansökte och erhöll BUF och KoF medel från Myndigheten för ungdomsoch civilsamhällesfrågor (MUCF) för att genomföra sommarlovsaktiviteter som låg utanför
kommunens egenfinansierade. Dessa medel möjliggjorde att aktiviteter och lärande kunde
integreras i mycket högre grad än ursprungligen planerat för integration gällande såväl de
ensamkommande barn och ungdomar som nyanlända och elever med svensk bakgrund som
deltog i sommarskolorna.
Ekonomi
Förslaget kan komma att påverka nämndernas ekonomi.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gör bedömningen att
förslagen kan generera ekonomiska konsekvenser för kommunen i stort och för de aktuella
nämnderna i synnerhet. På sikt kan dock satsningen medföra att Falkenbergs kommuns
kostnader för t.ex. stödåtgärder i utbildning och socialt utanförskap för barn och unga kan
minska.
Nämnderna vill belysa att genomförande av projekt baserad på Borlänge-modellen eller
liknande större projekt är svårt att realisera på kort sikt då förutsättningar för att organisera
och arrangera detta är begränsad för förvaltningarna.
Utifrån barnkonsekvensanalys ser nämnderna att såväl beskrivet projekt som sommarskola
baserad på de faktorer som utredningen innebär kan stärka barns och ungas livssituation
och rätt till utbildning inom skolväsendet positivt i såväl kortsiktigt som långsiktigt
perspektiv.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ungdomschef Kultur och Fritid
Verksamhetschef Kvalitet och Utveckling, BUF
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§ 32
Uppföljning av Samverkansavtal för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan inom region Halland. Dnr BUN 2016/440
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Att godkänna tjänsteskrivelsen om uppföljning av Samverkansavtal för gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan inom region Halland.
2 Att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att medverka i framtagandet av ett
förnyat avtal, med fokus på fritt sök, ”lägsta pris”-princip vid interkommunal ersättning
samt gemensam antagning för gymnasie- och gymnasiesärskolan inom region Halland.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Uppföljning av Samverkansavtal för gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan inom region Halland”, 2016-11-30
Sammanfattning av ärendet
Det samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Region Halland (exkl. Kungsbacka)
som skrevs 2010, förnyades 2014 då även innehållande samverkan på gymnasiesärskolans
område. Under 2017 är det dags att förnya/skriva om gällande avtal.
Ekonomi
Ett avtal utformat enligt ovan innebär ingen ekonomisk förändring.
Övervägande
Utifrån utfall av tidigare avtal och hur samverkan fungerat, behöver nivå och ambition på
kommande avtal bestämmas.

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef, gymnasium och övriga frivilliga skolformer
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§ 33
Start av T4, påbyggnadsutbildning på Teknikprogrammet.
BUN 2016/441
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1 utbildningen T4 ska erbjudas på Falkenbergs gymnasieskola med planerad start hösten
2019, förutsatt att statsbidrag erhålls och att elevunderlag finns.
2 uppdra till Falkenbergs gymnasieskola att förbereda start av T4 genom att erbjuda
teknikprogramseleverna inriktningen Produktionsteknik från hösten 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse angående start av ett fjärde år vid teknikprogrammet på Falkenbergs
gymnasieskola, 2016-10-28
Faktaunderlag, 2016-11-22
Sammanfattning av ärendet
En T4-utbilding utgör ett efterfrågat komplement till andra utbildningar för arbetslivet i
Falkenberg, med inriktningen produktionsteknik – utgång ”produktion” innehållande en
fördjupning mot automation och styrda maskiner den mest efterfrågade.
Utifrån behovet att ha ett tillräckligt antal elever att rekrytera från, och för att hinna erbjuda
intresserade elever behörighetsgivande kurser, så bedöms höstterminen 2019 vara en
lämplig tidpunkt att börja erbjuda utbildningen. För marknadsföringens skull, och för att
motivera Falkenbergselever att göra sig behöriga, så vore ett beslut om att utbildningen
skall erbjudas från höstterminen önskvärt senast i januari 2017.
Då en omprövning av beslut om att erbjuda vidareutbildningen kan göras efter beslut om
statsbidrag har fattats i december 2018 så innebär ett beslut redan nu inget ekonomiskt
risktagande.
Ekonomi
Då en omprövning av beslut om att erbjuda vidareutbildningen kan göras efter beslut om
statsbidrag har fattats i december 2018 så innebär ett beslut redan nu inget ekonomiskt
risktagande.
Övervägande
Fyraårig teknisk linje gav det lokala näringslivet en värdefull och användbar kompetens,
vilken saknats sedan fyraårig teknisk linje lades ner i samband med gymnasiereformen
1993. Detta fick till följd att försöksverksamhet med T4 startade 2011. Försöken utföll
positivt och med ett ökande elevunderlag på teknikprogrammet i Falkenberg, samt ett klart
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intresse från näringslivet i Falkenberg, borde det vara goda förutsättningar för att starta T4
på Falkenbergs gymnasieskola.

Beslutet expedieras till:
Verksamhetschef, frivilliga skolformer
Rektor, teknikprogrammet
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§ 34
Årsredovisning barn- och utbildningsnämnden 2016.
BUN 2016/462
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 anta årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2016.
Beslutsunderlag
Årsredovisning barn- och utbildningsnämnden 2016
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisningen ska i stora drag beskriva utfall och utveckling av nämndens verksamhet
och ekonomi under året.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.
Övervägande
Inom barn- och utbildningsförvaltningen präglas verksamheterna allt mer av långsiktigt
utvecklingsarbete på alla nivåer. Medvetet skapas mötesforum för dialog och koppling till
vetenskapliga teorier och beprövad erfarenhet med syfte att öka kunskaper kring
pedagogik, metodik och arbetssätt/-metoder som förbättrar och utvecklar verksamheterna.
Barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
genom att skapa strukturer och strategier för ett verksamhetsnära utvecklingsarbete i
transparenta processer. Med syfte att ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar
för att utvecklas i en trygg, social miljö på sin förskola, skola och på sitt fritidshem
genomförs en rad utvecklingsinsatser inom t.ex. värdegrundsarbete, språklig och
kommunikativ utveckling samt i det inre pedagogiska arbetet för att synliggöra och
utveckla lärandet, klassrumspraktiken men också ledarskap. Uppföljningar och analyser för
att förstå, tolka, förbättra och utveckla verksamheterna, från individ- till förvaltningsnivå,
sker kontinuerligt och är under ständig utveckling. Tre övergripande förhållningssätt har
identifierats som angelägna att genomsyra verksamheten i förbättringsarbetet: inkludering,
formativt lärande och kollaborativt lärande.
Måluppfyllelsen påvisade under första halvåret en oförändrad eller negativ progression
över tid i framför allt matematik, men även i andra ämnen. Under hösten 2016 syns en
ökning av måluppfyllelse i flertalet i ämnen i samtliga årskurser i relation till tidigare
terminsbetyg. Det finns en diskrepans mellan flickors och pojkars resultat och en hög andel
elever når inte målen i alla ämnen.
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Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, inklusive Årsredovisning 2016
Skolledare och ledningsgrupp, inklusive Årsredovisning 2016
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§ 35
Information till barn- och utbildningsnämnden BUN 2017/19
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Information enligt barn- och utbildningsnämndens årshjul
 Komtek – 13:45 (Linda B)
 Bemanningssituationen och lärarbehörigheter i förskolan, grundskolan, fritidshem,
gymnasiet – uppföljning inför terminsstart– 16:15 (Anna H)
Övriga informationspunkter
 Information från rektorer på Tullbroskolan 13:15
 Investeringsplan 2017-2021 – 15:20 (Martin L)
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§ 36
Delegationsbeslut januari. BUN 2017/22
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna redovisningen av de anmälda delegationsbesluten för perioden.
2 Välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nämndens nästa
möte.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut skolskjuts 2016-11-24 – 2016-12-27
Sammanställning likabehandlingsärenden 2016-12-08 – 2017-01-19
Delegeringsbeslut diariet 2016-12-08 – 2017-01-19
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum
Beslut
2016-11-24 – 2016- Beslut om skolskjuts
12-27
2016-12-08 – 2017- Delegationsbeslut
01-19
diariet 2012-08 – 201701-19
2017-01-19
Mottagande
likabehandlingsärenden

Delegat
Planerare

Delegationsordning
5

Nämndsekreterare

1.3
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§ 37
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/20

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2016-12-09 – 2017-01-19.

Avsändare/Mottagare
Skolverket
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Skolinspektionen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Beredning för strategiska
frågor förskola och
grundskola
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen

Ärendet
Statsbidrag för lärarlönelyftet 2016
§ 239 medborgarförslag om att
stiftelsen Akta huvudet ska få
genomföra sitt tvådagarsprogram för
alla i årskurs nio
§ 237 Budget för 2017, budgetramar
för 2018 och kommunplan för 2019
samt investeringsplan 2017-2021
§ 344 Lednings- och
informationsplan Falkenberg 2016
Bekräftelse inkomna handlingar och
avslutande av ärende tillsyn Hällinge
förskola
Beslut efter kvalitetsgranskning av
studiehandledning på modersmål vid
Söderskolan 6-9
§ 260 Motion om att skydda
förskolebarnen mot skadlig UVstrålning
§ 262 Motion om utdrag ur
belastningsregistret
§ 269 Plan för förskola och
grundskola – avveckling av
Vinbergsskolan
Minnesanteckningar

Datum
2016-12-09
2016-12-13

Bekräftelse av inkomna handlingar
för Ormvråkens förskola och ärendet
avslutas

2017-01-18
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2016-12-13

2016-12-06
2016-12-20

2016-12-22

2017-01-11

2017-01-11
2017-01-11

2017-01-11
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Avsändare/Mottagare
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Myndigheten för
ungdoms- och
civilsamhällesfrågor
Skolverket
Skolverket

Skolverket

Fd rektor
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Barn- och
utbildningsförvaltningen

Ärendet
Bekräftelse inkomna uppgifter om
ventilationsåtgärder Fageredsskolan
Diplom för sommarlovsaktiviteter
2016

Datum
2017-01-18

Statsbidrag för lärlingsutbildning för
vuxna för bidragsår 2016
Beslut om maxtaxa inom förskolan,
fritidshemmet och annan pedagogisk
verksamhet, fastställd bidragsram för
2017
Beslut redovisning statsbidrag för
gymnasial lärlingsutbildning 20152016
Skrivelse till BUN
Sammanställning ogiltig frånvaro
höstterminen 2016
Samverkansprotokoll

2016-12-27
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2016-12-21

2017-01-11

2017-01-18

2017-01-04
2017-01-20
2017-01-17
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§ 38
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/21
Fråga om det finns det folk som äter på gymnasieskolan fast de inte är elever där. Hur kan
man komma åt problemet? Verksamhetschef gymnasieskola har fått i uppdrag att utreda
hur man kan komma åt problemet.
Fråga om vilka kriterier som finns för en orosanmälan till socialtjänsten. Frågan tas upp på
nästa möte.
Fråga om vilka rutiner som finns kring avstängning inom barnomsorgen. Frågan tas upp på
nästa möte.

60 (60)

