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§ 106
Val av justerare. BUN 2017/18
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Utse Björn Jönsson (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C) justera
protokollet.
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§ 107
Information till barn- och utbildningsnämnden maj. BUN 2017/19
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Förvaltningschefen informerar – 13:15 Jörgen F
- Rekrytering inför höstterminen
- Sommarskola för nyanlända
- Gymnasieantagning inför höstterminen
- Kvalitetsindikatorer förskola
- Betygsättning
- Skolledarkonferens på temat inkludering 18-19/5

Punkter enligt årshjul
- Tema: Öppna förskolan och familjecentralen – 13:45 Anette K-J och Maria K
- Uppföljning av inskrivna barn i förskolan och personal – 14:15 Anette K-J
Övrig information
- Elevhälsa till fristående enheter – 13:30 Maria N
- Närvaro i förskolan – 14:25 Anette K-J
- Dataskyddsförordningen – 15:00 Åsa J
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§ 108
Nulägessituation i mottagandet av nyanlända. BUN 2017/51
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-15
Tjänsteskrivelse 2017-05-15
Sammanfattning av ärendet
Den största förändringen för maj månad gällande nyanländasituationen är
Migrationsverkets besked om att anläggningsboendet Lia Hof stänger tidigare än väntat.
Aktuellt stängningsdatum är den 30/6. För småskolor och enheter i Ullaredsområdet blir
det minskade elevunderlaget, som nedläggningen av Lia Hof innebär, kännbart.
Fortsatt inflyttning i lägenheterna i Långås pågår. Under maj månad har fyra familjer
flyttat in. När det gäller inflyttning från andra kommuner har Falkenberg under maj månad
tagit emot familjer från Väröbackabacka och Hyltebruk.
På IM (gymnasieskolan) ser elevunderlaget ut att minska, vilket skapar oro i
organisationen. Det är än så länge svårt att uppskatta antalet elever till hösteterminen.
Inom SFI pågår rekrytering och antalet lärare kommer att ökas från augusti. Flertalet elever
kommer redan nu in enligt lagstadgad väntetid och under förutsättning att en ny
flyktingvåg inte blir aktuell kommer denna lagstadagade väntetid kunna hållas.
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§ 109
Ekonomisk månadsuppföljning april 2017. BUN 2017/5
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Godkänna barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning för perioden januari till
april 2017.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-24
Månadsuppföljning 2017-05-12
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse för januari till mars på 4 211
tkr. Den positiva avvikelsen beror främst på ofördelade medel som kommer att tas i
anspråk till hösten. Förskolan och fritidshemmen redovisar negativa avvikelser som beror
på fler barn inskrivna i verksamheten än budgeterat. Grundskolans negativa avvikelse
hänförs främst till ett antal enheter som håller på att anpassa organisationen till budget.
Avvikelsen på gymnasiet beror på att verksamheten har färre elever inskrivna än
budgeterat.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 110
Internremiss program med mål och riktlinjer för uppföljning av
privata utförare. BUN 2017/96
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

Överlämna svaret på remissen till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-05-02
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-03-14 § 63
Internremiss program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare
Program med mål och riktlinjer för uppföljning - remissversion
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått en internremiss från kommunstyrelsen som rör ett
program med mål och riktlinjer för uppföljning av privata utförare. Programmet syftar till
att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i
privata utförares verksamhet.
Motivering av beslut
Det finns inga privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter idag.
Nämnden har därmed inga synpunkter på programmet.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 111
Förfrågan om förstudie av investeringsprojektet matsal
Falkenbergs gymnasieskola. BUN 2017/137
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Begära klartecken hos kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förfrågan till byggoch projektenheten om förstudie av investeringsprojekt ny matsal och lokaler för
restaurang och livsmedelsprogram på Falkenbergs gymnasieskola.
2 Förstudien ska göras i samarbete med servicenämnden som ansvarar för
tillagningsköken.
Beslutsunderlag
Förfrågan om förstudie matsal på Falkenbergs gymnasieskola 2017-05-17
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs gymnasieskola har i dagsläget en matsal som kan ta emot 350 elever, men det
finns ett behov av att ersätta och bygga en ny matsal som kan användas för Falkenbergs
gymnasieskola. Anledningen är att dagens matsal kommer att rivas för att på sikt ge plats
för bostäder i kvarteret Krispeln. I anslutning till befintlig matsal finns ett kök och i
intilliggande lokaler finns även undervisningsutrymmen för restaurang- och
livsmedelsprogram. Detaljplanen innebär att dessa lokaler kommer ersättas med bostäder.
Det är därför angeläget att påbörja en förstudie för att klargöra hur dessa lokaler skall
kunna ersättas.
I en tänkt ny matsal är tanken att kunna erbjuda lunch till 500 personer samtidigt. Det är en
ambitionshöjning med tidigare nivå men syftar då till att kunna erbjuda något fler elever
möjligheter att äta samtidigt. Platsen för denna matsal är i anslutning till den befintliga
gymnasieskolan i kvarteret Krispeln. Matsalen skall med fördel kunna används även för
andra aktiviteter såsom studier, föreläsningar, utställningar m.m.
Nuvarande kök är dimensionerat för att kunna laga mat till cirka 1 400 elever. Det innebär
att köket används för att laga mat till andra enheter än bara Falkenbergs gymnasieskola.
Det är viktigt att detta beaktas när köket byggs upp på nytt i nya lokaler så att det finns
med i den kommande dimensioneringen. Detta arbete bör ske tillsammans med
Servicenämnden.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är ett av de program på Falkenbergs
gymnasieskola som har ett väldigt gott renommé vilket innebär att en flytt av programmet
måste föregås av en förstudie som beskriver behovet av undervisningslokaler.
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Ekonomi
För att kunna bedöma möjligheterna till en bra lösning för en större matsal behöver det
avsättas pengar till en förstudie. I det fall förstudien leder till ett faktiskt byggprojekt
kommer kostnaderna att tillfalla det kommande byggprojektet, i annat fall tillfaller
kostnaden barn- och utbildningsnämnden.

Expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen
Bygg-och-projektenheten@falkenberg.se
Katarina.lofberg@falkenberg.se
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§ 112
Förfrågan om förstudie av investeringsprojektet
utbildningslokaler vuxenutbildning Falkenbergs kommun. BUN
2017/138
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Begära klartecken hos kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förfrågan till byggoch projektenheten om förstudie av investeringsprojektet nya undervisningslokaler för
vuxenutbildning i Falkenberg.
Beslutsunderlag
Förfrågan om förstudie för vuxenutbildning 2017-05-17
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har i dagsläget lokaler för vuxenutbildning på Kompetenscentrum,
Folkets Hus och lokaler i IOGT-NTO:s hus. Avsikten är att ersätta och bygga nya lokaler
till vuxenutbildning i Falkenbergs kommun. Lokalerna ska användas för att ta emot
studenter från vuxenutbildningen i Falkenbergs kommun. Huvudparten av dagens lokaler
kommer att rivas för att på sikt ge plats för bostäder i kvarteret Krispeln.
I nya lokaler är tanken att kunna erbjuda plats för mellan 1 400 –1 800 studenter plats att
studera. I dagsläget är 3,8% av antalet Falkenbergare i åldrarna 20 – 64 år kopplade till
vuxenutbildningen. De nya lokalerna för vuxenutbildningen kommer att placeras i nära
anslutning till nuvarande gymnasieskola för att kunna samverka. Samverkan består i att
flera program som erbjuds på gymnasiet också erbjuder platser till vuxenutbildningen.
Ekonomi
För att kunna bedöma möjligheterna till en bra lösning för utbildningslokaler till
vuxenutbildning behöver det avsättas pengar till en förstudie. I det fall förstudien leder till
ett faktiskt byggprojekt kommer kostnaderna att tillfalla det kommande byggprojektet, i
annat fall tillfaller kostnaden barn- och utbildningsnämnden.

Expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen
Bygg-och-projektenheten@falkenberg.se
Katarina.lofberg@falkenberg.se
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§ 113
Förfrågan om förstudie av investeringsprojektet
undervisningslokaler för idrott och hälsa på Falkenbergs
gymnasieskola. BUN 2017/139
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Begära klartecken hos kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna förfrågan till byggoch projektenheten om förstudie av investeringsprojektet nya undervisningslokaler för
idrott och hälsa på Falkenbergs gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Förfrågan om förstudie idrottshall Falkenbergs gymnasieskola 2017-05-17
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs gymnasieskola har en idrottshall som idag finns i Hus 1. Utifrån den planering
som finns kommer idrottshallen att rivas i samband med att kunskaps- och kulturcentrum
färdigställs. Biblioteket flyttas från Hus 1 och även idrottshallen kommer att avvecklas.
Behovet av lokaler för idrottsundervisning på Falkenbergs gymnasieskola är stort och det
behövs en ersättning av den befintliga hallen. Utifrån den utbildning som bedrivs behöver
gymnasieskolan ha lokaler för att bedriva ämnet idrott.
Utformningen av hallen kan med fördel ske med kultur- och fritidsnämnden då det är
viktigt att belysa framtida behov av lokaler för olika idrotter. Ett samarbete kan mynna ut i
en annan utformning som gagnar utövande av olika sporter och det ses inte som
nödvändigt att utformningen är en bollhall. Förstudien kan belysa även annan typ av
användning.
Ekonomi
För att kunna bedöma möjligheterna till en bra lösning för undervisningslokaler för idrott
och hälsa behöver det avsättas pengar till en förstudie. I det fall förstudien leder till ett
faktiskt byggprojekt kommer kostnaderna att tillfalla det kommande byggprojektet, i annat
fall tillfaller kostnaden barn- och utbildningsnämnden.

Expedieras till
Kommunstyrelseförvaltningen
Bygg-och-projektenheten@falkenberg.se
Katarina.lofberg@falkenberg.se
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§ 114
Ansökan om uppskjuten skolplikt för elev. BUN 2017/148

Ärendet återremitteras för komplettering av underlag.
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§ 115
Redovisning av delegationsbeslut maj. 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 diariet 2017-05-18
Sammanställning likabehandlingsärenden 2017-05-18
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum
Beslut
Delegat
2017-04-20 –
Delegationsbeslut
2017-05-17
diariet
2017-04-20 –
Mottagande
Nämndsekreterare
2017-05-17
likabehandlingsärenden
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§ 116
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden BUN 2017/20
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2017-04-21 – 2017-05-18.

Avsändare/Mottagare
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Skolinspektionen

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
Arbetsmiljöverket
Skolinspektionen
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen,
ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Skolverket
Skolverket

Ärendet
Bekräftelse på att efterfrågade uppgifter
om ventilation på Falkenbergs
Montessoriskola har lämnats in
Beslut efter kvalitetsgranskning av
förskolans värdegrundsarbete vid
förskolan Solen i Falkenbergs kommun
Protokollsutdrag § 121

Datum
2017-04-20

Protokollsutdrag § 72
Protokollsutdrag § 66
Bekräftelse på inkomna handlingar och
ärendet avslutas Tullbro förskola
Avslutsbrev inspektion Ängens förskola
Uppföljningsbeslut tillsyn Apelskolan 2
Samverkansprotokoll nr 4

2017-04-25
2017-04-25
2017-05-04

Protokollsutdrag § 104
Protokollsutdrag § 113
Protokollsutdrag § 117
Protokollsutdrag § 122
Protokollsutdrag § 115
Svar på revisionsrapport Specialdestinerade statsbidrag
Planeringsförutsättningar 2018-2020
Beslut om statsbidrag skolbibliotek
vårterminen 2017
Beslut om statsbidrag för handledare i
språk,- läs- och skrivutveckling i
förskolan

2017-05-09
2017-05-09
2017-05-09
2017-05-09
2017-05-09
2017-05-09

15 (16)

2017-04-27

2017-05-02

2017-05-02
2017-05-05
2017-04-18

2017-05-09
2017-05-08
2017-05-11
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§ 117
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/21
Sammanfattning
Hälsning från verksamhetschef för skolsköterskorna som går i pension
Mötet med nämnden 21/6 kommer att starta på förmiddagen
Svar på frågor från föregående möte
Vilken samverkan efter en skolinspektion? Granskningen delges och Skolinspektionens
dag hålls en gång per år.
Hur arbetar förvaltningen med rekrytering av lärare som har lämnat yrket? Det pågår ingen
aktiv kampanj, men det är en tendens att flera som har lämnat yrket söker sig tillbaka i
årets rekrytering.
Finns det utbildning inom gymnasiet eller vuxenutbildningen för att matcha
åkeribranschens behov av arbetskraft? Det finns en inriktning på fordons- och
transporttekniska programmet (FT) som heter Transport och ges i samverkan med Peder
Skrivares skola i Varberg. Fem-tio elever per årskull väljer den inriktningen.
Avstängning av elev på Falkenbergs gymnasieskola.
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