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§ 151
Val av justerare. BUN 2017/18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Utse Gejbert Strömdahl (SD) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C)

justera paragraferna 151-154 och 156-168
2 Utse Peter Dygården (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C) justera

paragraf 155.
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§ 152
Information till barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/19
Förslag till beslut
1 Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Punkter enligt årshjul 
• Tema: centrala barn- och elevhälsan – 13:15 Maria N, Petra B
Förvaltningschefen informerar
- Skolinspektionens inledande möte inför tillsyn hösten 2017
- Budgetberedningens arbete
- Budgetproposition - Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2018
Övrig information 
• Apelskolans verksamhet – Bodil Samuelsson, Madeleine Hyllsjö, Kenth
Venöstrand 13:45
• BUN-dagarna i oktober – 15:00 Pia H
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§ 153
Information om mottagandet av nyanlända. BUN 2017/51
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-20
Tjänsteskrivelse 2017-09-20
Sammanfattning av ärendet
Det har kommit många barn och elever som är nyanlända under augusti och september till
kommunens förskolor och skolor, totalt 38 st. Därtill öppnades under september månad
åter asylboendet Hotell Ulla (f.d. Hjärtared) upp. I och med detta väntar ett antal barn och
elever på inskrivning. De skolor som dessa elever i första hand kommer att gå på är
Kärnhuset och Apelskolan.
Familjerna som än så länge har kommit till Hjärtared är i de flesta fall helt nya i Sverige.
På IMSPR minskar antalet elever. Det är i dagsläget väldigt svårt att göra en prognos för
hur det ser ut framåt. Boenden stängs och öppnar upp utan längre framförhållning, senast i
ordningen boendet i Hjärtared. Inom SFI ökar dock antalet elever markant och
verksamheten har fått utöka med en hel klass.
Samordnarna för nyanlända har varit på Ulla/Hjärtared och träffat de nya familjer som
kommit hittills. Samordnarna lotsar dem rätt i frågor om kö till förskola, informerar om
svensk skola, förmedlar kontakter m.m. – allt för ett gott och smidigt mottagande till barnoch utbildningsförvaltningens verksamheter.
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§ 154
Ekonomisk månadsuppföljning - Delårsrapport tertial 2 2017.
BUN 2017/5
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 godkänna barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut för tertial 2 2017.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-27
Delårsbokslut barn- och utbildningsförvaltningen, tertial 2 2017
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens måldokument, Utbildning Falkenberg, Utbildning
Falkenberg - Plan för förbättrad undervisningskvalitet, sjösattes i januari 2017.
Måldokumentet är förvaltningens gemensamma förbättringsplan. I måldokumentet skrivs
nya målsättningar fram och tre nya målområden ska fokuseras särskilt på i allt
förbättringsarbete. Dessa målområden är; inkluderande undervisning, formativ
undervisning och kollaborativt lärande. En av de mest centrala målsättningarna är att vi i
allt uppföljningsarbete ska sätta fokus på progressionen i barns och elevers lärande. Utifrån
"Utbildning Falkenberg" har barn- och utbildningsförvaltningen sjösatt en rad
förbättringsarbeten under året i syfte att stödja detta arbete. Varje rektor och förskolechef
har under våren och sommaren 2017 startat arbetet med att tillsammans med sina
medarbetare ta fram en plan för förbättrad undervisningskvalité för sin enhet. Planen ska
vara förankrad i aktuell forskning om elevers och lärares lärande.
Aktuell statistik kring elevernas måluppfyllelse visar en fortsatt negativ trend förutom i
vissa avseenden där trenden är oförändrad mot föregående år. Det är fortfarande stor
skillnad mellan pojkars och flickors resultat.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en periodavvikelse för perioden januari till
augusti på 274 tkr. Periodresultatet präglas av fler barn än budgeterat inom förskolan,
underskott inom grundskoleverksamheten, färre elever än budgeterat på gymnasiet samt
ofördelade medel för framtida satsningar som inte tagits i anspråk. Prognosen för helåret är
en avvikelse mot årsbudgeten på 4 650 tkr, varav 6 650 tkr är medel för framtida satsningar
som inte tas i anspråk under 2017, och -2 000 tkr är volymjusteringar.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 155
Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.
BUN 2017/224
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

ställa sig bakom nedanstående skrivelse.

Sammanfattning
Ledamöter i nämnden har satt ihop en skrivelse med anledning av avslutandet av
förvaltningschef Jörgen Frostlunds tjänst.
Skrivelse
Falkenberg den 27:e september 2017
Barn-och utbildningsnämnden vill uttala att vi inte fattat några beslut om att befria Jörgen
Frostlund från sin tjänst som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i
Falkenbergs kommun. Sådana beslut åligger kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämndens uppfattning är att Jörgen Frostlund, inom nämndens
ansvarsområde, har genomfört sitt uppdrag på ett såväl förtjänstfullt som skickligt och
drivande sätt. Vi önskar Jörgen Frostlund lycka till.
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§ 156
Program och platser på Falkenbergs gymnasieskola läsåret
2018/2019. BUN 2017/216
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 fastställa programutbudet för läsåret 2018/2019.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-28
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fastslår årligen ett första programutbud som
grundskoleeleverna kan välja från till årskurs ett på gymnasiet. Under våren tas ytterligare
beslut där platser och utbud justeras utifrån elevernas val. I det första programutbudet för
läsåret 2018/2019 ingår följande:
Program

Inriktning

Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
varav

Platser

32
30
16
32
32
Dans, ESDAN
12
Musik, ESMUS
20
Fordons- och transportprogrammet
20
Handels- och administrationsprogrammet
20
Humanistiska programmet
15
Introduktionsprogram IMPROBF
5*
Introduktionsprogram IMPROFT
5*
Introduktionsprogram IMPROHA
2*
Introduktionsprogram IMPROIN
2*
Introduktionsprogram IMPRORL
6*
Industritekniska programmet
14
Naturvetenskapsprogrammet
32
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
24
Samhällsvetenskapsprogrammet
32
Teknikprogrammet
32
Vård- och omsorgsprogrammet
10
Summa Falkenbergs gymnasieskola (exkl IMPRO)
341
*Under förutsättning att programmet inte fyller sina platser med ordinarie sökande
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Motivering av beslut
Utbudet ger eleverna ett brett spektrum av olika möjligheter och utgår ifrån tidigare års val
och vad som är möjligt organisatoriskt och ekonomiskt. Utifrån hur eleverna väljer på
våren korrigeras antalet platser. Detta innebär att det initiala antalet platser kan komma att
förändras när den slutliga organisationen fastställs. Målet är att så långt det är möjligt möta
elevernas önskemål och samtidigt kunna erbjuda en god kvalitet och en budget i balans.
Ekonomi
I förslaget till programutbud har gällande budget beaktats. Även samordningsvinster
mellan klasser och program samt olika organisationsmöjligheter vägs in. Utifrån elevernas
val, görs under våren en fördjupad analys av de ekonomiska konsekvenserna. I denna
analys vägs både kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska konsekvenser och in i
bedömningen av hur antalet platser fördelas mellan programmen.

Beslutet expedieras till
Antagningskansliet
Verksamhetschef, gymnasieskolan
Rektorer, gymnasiet
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§ 157
Grundskola i Skreaområdet. BUN 2017/207
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 till kommunstyrelsen begära att inleda en lokaliseringsstudie angående en ny
grundskola i Skreaområdet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-05
Sammanfattning
Skrea är ett område där det skett en kraftig expansion de senaste åren. Det finns ett stort
behov av skol- och förskoleplatser i området, därav behovet av att bygga en ny grundskola.
Den typ av grundskola som föreslås är en f-6-skola. Dimensionering av grundskolan skall
utgå från den lokalisering som väljs ut och kan innebära en skola med flera paralleller. För
att utreda var en skola skall placeras vill barn- och utbildningsnämnden be
kommunstyrelsen att inleda en lokaliserings-studie.
Motivering av beslut
Enligt den officiella befolkningsprognos som finns att tillgå är Skreaområdet det område
som har ökat mest under den senaste 5 åren och Hjortsberg som område är fortfarande att
betrakta som väldigt expansivt. Delområdet ökar med över 8 % vilket innebär ett fortsatt
stort behov av platser inom förskola och grundskola. En lokaliseringsstudie är en utredning
som beskriver var en förskola eller skola skall placeras rent geografiskt. Här tas flera
aspekter in i beräkningen såsom kommunikationer, yta för utemiljö, påverkan på
upptagningsområde och möjligheterna att bygga en skola på angiven plats.
Ekonomi
I det fall utredningen resulterar i ett av investeringsprojekt kommer utgiften ingå i
projektet. I annat fall kommer barn- och utbildningsnämnden bära kostnaderna för
förstudien inom befintlig driftsbudgetram.
Yrkande
Peter Dygården (S) yrkar att skolan ska vara kommunal
Kerstin Angel (C) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens liggande förslag.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

till kommunstyrelsen begära att inleda en lokaliseringsstudie angående en ny
grundskola i Skreaområdet.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag eller Peter Dygårdens (S) yrkande och finner att
nämnden beslutar enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden har godkänt
följande ordning:
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag är huvudförslag. Den som röstar på barn- och
utbildningsförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar på Peter Dygårdens (S)
yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Margareta Warnholtz (M)
Peter Dygården (S)
Anna Andersson (C)
Lena Engström (L)
Katja Geertinger (MP)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Björn Jönsson (S)
Åsa Norberg (S)
Gejbert Strömdahl (SD)
Lennart Jonsson (V)
Ragnhild Lundahl (M)
Sven-Olof Lundin (C)
Totalt

Ja
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7

6

Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar nämnden enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutet expedieras till
Irene Wigroth, irene.wigroth@falkenberg.se
Angelica Forseaus, angelica.forseaus@falkenberg.se
Bygg- och projektenheten, Bygg-och-Projektenheten@falkenberg.se
Sofia Hedberg Broberg, Sofia.Hedberg-Broberg@falkenberg.se
Planenheten, Planenheten@falkenberg.se
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§ 158
Öppen förskola i Ullared. BUN 2017/208
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 godkänna etableringen av öppen förskola i Ullared med start från 1 november 2017.
2 ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en

familjecentral i Ullared i samverkan med Region Halland.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-05
Sammanfattning av ärendet
Detta ärende har föregåtts av en utredning om behovet av öppen förskola i Ullared. I
budget 2017 beslutades att avsätta pengar för att möjliggöra en start det andra halvåret.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2017 arbetat med en etablering av öppen
förskola i Ullared. Biblioteket i Ullared är tänkt att vara utgångspunkt för den öppna
förskolan. Start beräknas till november 2017.
Motivering av beslut
Öppen förskola ger möjligheten att bedriva en kvalitativt bra verksamhet för föräldrar med
småbarn. Det öppnar också upp för vuxna och barn att samlas på biblioteket i Ullared för
att umgås och utbyta erfarenheter. Barnen får möjlighet att komma tillsammans med andra
barn och utbildad personal leder verksamheten.
Ekonomi
I den budget som finns för 2017 är det avsatt driftsmedel motsvarande 350 tkr för att
bedriva öppen förskola. Därefter avsätts driftsmedel för att fortsätta bedriva öppen förskola
i Ullared. Det beräknade årliga anslaget är motsvarande 350 tkr per år.

Beslutet expedieras till
Katarina Löfberg
Angelica Forsaeus
Peter Gerhardsson
Anette Klang-Jensen
Annitta Konge
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§ 159
Ersättningslokaler för ny- och ombyggnation inom barn- och
utbildningsnämndens verksamheter. BUN 2017/217
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

uppdra åt Bygg- och projektenheten att tillsammans med barn- och
utbildningsförvaltningen ta fram underlag i syfte att budgetera för ersättningslokaler
vid ny- och ombyggnation av lokaler inom barn- och utbildningsnämndens
verksamheter.

2

framtagna underlaget för kommande ersättningslokaler skyndsamt delges
kommunstyrelsens arbetsutskott så att det kan ingå som underlag i 2017 års
budgetarbete.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-01
Sammanställning av evakueringsbyggnader 2018-2020
Sammanfattning av ärendet
Enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden angående lokalprogram blir nuvarande f-5enheter till f-6-enheter. I det arbete med att bygga om dessa enheter kommer det bli
aktuellt med ersättningslokaler under tiden som ordinarie lokaler byggs om till f-6-skolor.
Det finns även planer på nybyggnation av förskolor och grundskolor som kan komma att
kräva tillfälliga lokaler. För att inte behöva begära medel för varje enskilt objekt görs det
en sammanställning som beskriver vilka enheter som är aktuella för ersättningslokaler.
Motivering av beslut
Lokalprogram för barn- och utbildningsnämnden som antogs 2017 innehåller ett antal
investeringar i lokaler. För att genomföra dessa ny- och ombyggnationer kommer det att
krävas ett antal lokaler som kan fungera som ersättningslokaler när Falkenbergs kommun
bygger om förskolor och grundskolor. Det kan också vara aktuellt med ersättningslokaler
då nya förskolor och grundskolor byggs. För att slippa begära medel varje gång med nya
ärenden så sammanställer barn- och utbildningsnämnden de kostnader samt de tidsperioder
som kan vara aktuella.
Ekonomi
Etablering av paviljonger innefattar kostnader för att etablera på plats, skaffa inventarier
och inreda samt när paviljongen skall avetableras. Dessa kostnader är kopplad till hur
många klassrum och avdelningar som kan bli aktuell vid varje projekt. En uppskattning
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kring behovet av ersättning finns i ”Sammanställning av evakueringsbyggnader 20182020”.

Beslutet expedieras till
Irene Wigroth, irene.wigroth@falkenberg.se
Angelica Forseaus, angelica.forseaus@falkenberg.se
Bygg- och projektenheten, Bygg-och-Projektenheten@falkenberg.se
Katarina Löfberg, katarina.lofberg@falkenberg.se
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§ 160
Remiss förslag på sponsringspolicy. BUN 2017/176
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-18
Remissförslag på sponsringspolicy 2017-05-10
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag på sponsringspolicy som barn- och
utbildningsnämnden har fått på remiss. Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter
på förslaget.
Motivering av beslut
Barn- och utbildningsnämnden anser att förslaget är tydligt och att det täcker in relevanta
delar.
Ekonomi
Förslaget innebär ingen påverkan på nämndens ekonomi.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§161
Motion om familjecentral i centrala Falkenberg. BUN 2017/186
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
1 ge berörda förvaltningar i uppdrag att i samverkan med Region Halland fortsätta utreda
möjligheterna till etablering av en familjecentral i centrala Falkenberg samt att redovisa
resultatet inom den tidsram och i den takt som fullmäktige finner lämpligt
2 bifalla motionen
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-03
Tjänsteskrivelse 2017-09-03
Motion om familjecentral i centrala Falkenberg, 2017-05-30
Sammanfattning av ärendet
En motion har inkommit från Socialdemokraterna 2017-05-30 om att ge barn- och
utbildningsnämnden i uppdrag att i samarbete med region Halland starta en familjecentral i
centrala Falkenberg. En familjecentral består av mödravård, barnhälsovård, öppen förskola
och förebyggande individ- och familjeomsorg. Den familjecentralsliknande verksamhet
som finns i Skogstorp och familjecentraler i riket bedriver ett förebyggande arbete för barn
i riskzonen som stämmer överens med socialtjänstlagens intentioner att ”tidigt upptäcka,
erbjuda och bedriva förebyggande arbete för att möta utsatta barns behov”. Lokalen för
öppna förskolan på Sloalyckan har visat sig ha bristande luftkvalitet viket behöver
åtgärdas. Samtidigt lyfter Rådet för social hållbarhet en familjecentral som en åtgärd för att
förbättra barn och ungas uppväxtvillkor i området.
Ekonomi
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen beror på samverkansformerna i en framtida
familjecentral. Personalkostnader tillkommer beroende på omfattning för de sociala och
pedagogiska insatserna och ev. övriga aktörer, personalkostnad för samordning och i ett
första skede för utredning av verksamhetens behov och utformning. Medel behöver också
avsättas för planering och iordningställande av ändamålsenliga lokaler.
Motivering till beslut
De kartläggningar som gjorts av Rådet för social hållbarhet visar på vikten av åtgärder i
den kommundel där Sloalyckan ingår. För att åstadkomma detta behövs samverkan redan i
planeringsstadiet mellan berörda parterna. Det behöver tydliggöras vilka
samverkansformer och hur utformning av lokaler ska göras för att bäst möta de behov som
finns för att förbättra barn och ungas uppväxtvillkor i området.
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Barnkonsekvensanalys
Beslutet syftar till att arbeta mot ett förebyggande arbete för alla barn i området med
möjlighet till riktat arbete för barn i riskzonen

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen.

18 (26)

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27

§ 162
Remiss - Hjälpmedelsutredningens betänkande på lika villkor!
delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen.
BUN 2017/193
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

överlämna remissvaret till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-06
Yttrande 2017-09-01
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående betänkandet På lika
villkor! Delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen. Betänkandet i
sin helhet innebär förslag kring att öka likvärdigheten i fråga om hjälpmedel och därmed
minska skillnaderna över landet. Vidare har utredningen haft i uppdrag att kartlägga
tillgången till hjälpmedel för enskilda samt att analysera ansvarsfördelningen och
samordningen mellan huvudmän. Förslagen ska bidra till ökad effektivitet och
likvärdighet.
Motivering av beslut
Barn- och utbildningsnämnden ser att med tydliga riktlinjer kring samarbete och
samordning mellan berörda huvudmän skulle möjligheter ges till en ökad helhetssyn kring
barn/elever, och därmed ge en ökad kvalitet, effektivitet och en större likvärdighet. Det är
av vikt att se till hela barn/elevers livssituation och inte göra uppdelning i arbetsliv/skola
och fritid/daglig livsföring.
Ökad kunskap och ökat stöd från SPSM kring kognitivt stöd för elever i skolmiljön, liksom
möjlighet att söka statsbidrag för förstärkning inom elevhälsan med fördjupad
specialpedagogisk spetskompetens (i stället för yrkesgrupperna arbetsterapeut,
fysioterapeut eller logoped som utredningen föreslår), skulle stärka den pedagogiska
kvaliteten inom elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete ytterligare.
Ekonomi
Utredningens förslag kommer troligtvis inte att påverka nämndens ekonomi.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 163
Yttrande Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU
2017:60 BUN 2017/199
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 anta föreslaget remissvar beträffande Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik
(SOU 2017:60).
2 ärendet justeras i omedelbar verkan till sammanträdet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-08-23
Tjänsteskrivelse 2017-08-23
Delbetänkande Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
Sammanfattning av ärendet
Falkenbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig angående delbetänkandet av
utredningen om en stärkt minoritetspolitik, SOU: 2017:60.
Utredningen har haft ett särskilt uppdrag att analysera regleringen av rätten till förskola
och äldreomsorg på nationella minoritetsspråk. Kommunstyrelseförvaltningen har därmed
bett socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden att yttra sig i frågan.
Ekonomi
Förslagen innebär i dagsläget ingen påverkan på nämndens ekonomi.
Övervägande
Den 1 september 2016 beslutade regeringen tillsätta en särskild utredare med uppdrag att ta
fram förslag för en stärkt minoritetspolitik. Utredningen har kommit fram till att den
nuvarande ordningen har brister och föreslår att regeringen inrättar en särskild myndighet
för främjande av minoritetspolitiken.
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av författningsförslagen i delbetänkandet och
särskilt fokuserat på den del som rör förslag om ändring i skollagen (2010:800) och där
utredningen har haft ett särskilt uppdrag att analysera rätten till förskola.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig generellt positiv till en stärkt minoritetspolitik,
som syftar till ett förverkligande av de grundläggande rättigheter som alla fem nationella
minoriteter ska försäkras i alla kommuner. Barn- och utbildningsnämndens bedömning är
dock att förslagen i aktuellt delbetänkande i dagsläget har låg inverkan på verksamheten
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(då Falkenberg inte ingår i något förvaltningsområde) och så nämnden avstår från
ytterligare synpunkter.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, administrativa avdelningen
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§ 164
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/48
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
1

anta reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

2

ändra utskick av kallelse från 4 veckodagar till 5 arbetsdagar.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-09-08
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har initierat en översyn av samtliga nämnders och styrelsers
reglementen. Arbetet har samordnats så att reglementena har en enhetlig struktur. Texterna
i reglementena har utvecklats och förtydligats så att det tydligare och mer utförligt framgår
vad som ligger inom nämndens ansvarsområde.
Motivering av beslut
Det nuvarande reglementet togs fram på 1990-talet och har därefter reviderats ett flertal
gånger. Det finns behov av att förnya reglementet så att det tydligare beskriver vad som
ligger inom nämndens ansvarsområde.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte nämndens ekonomi.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 165
Fördelning av fondmedel ur CA Bergströms kulturfond.
Dnr BUN 2017/198
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar;
1 Utdela återstående medel ur CA Bergströms kulturfond.
2 Medlen delas ut till Tullbroskolan att användas till kulturaktiviteter för eleverna i
avgångsklasserna läsåret 2017/2018.
3 Skriftlig redogörelse för hur medlen har använts lämnas till barn- och
utbildningsnämnden senast i augusti 2018.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-07-06
Stiftelsestatuter
Sammanfattning av ärendet
CA Bergströms kulturfond ska upphöra och det finns ett litet kapital kvar i fonden att
fördela. Därefter ska fonden avslutas.
Ekonomi
Fördelning görs så att resterande medel i fonden delas ut i oktober 2017.
Överväganden
Medel ur CA Bergströms kulturfond delas ut till Tullbroskolans avgångsklasser för
kulturaktiviteter enligt förslag från skolledningen vid Tullbroskolan efter samråd med
företrädare för lärare och elever.

Expedieras till
Rektorer vid Tullbroskolan.
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§ 166
Redovisning av delegationsbeslut. BUN 2017/22
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 godkänna redovisningen av de anmälda delegationsbesluten för perioden.
2 välja ett antal likabehandlingsärenden för fördjupad redogörelse vid nämndens nästa
möte.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut diariet 2017-09-20
Sammanställning likabehandlingsärenden 2017-09-20
Delegationsbeslut skolskjuts 2017-08-24
Sammanfattning av ärendet
Beslutsdatum
2017-08-18 –
2017-09-20
2017-08-18 –
2017-09-20
2017-04-19 –
2017-09-22
2017-06-22 –
2017-08-14

Beslut
Delegat
Delegationsbeslut
diariet
Mottagande
Nämndsekreterare
likabehandlingsärenden
Beslut om skolskjuts
Planerare

Delegationsordning

Mottagande i
grundsärskola, nr 1-8

8.1

Förvaltningschef

24 (26)

1.3
5.1-5.4

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-27

§ 167
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/20
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2017-08-18 – 2017-09-20.

Avsändare/Mottagare
Kommunfullmäktige
Servicenämnden
Kommunstyrelsen

Skolverket

Skolverket

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen
Beredning strategiska
frågor förskola och
grundskola
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Barn- och
utbildningsförvaltningen

Ärendet
Protokollsutdrag § 146
Protokollsutdrag § 31
Delegationsbeslut tillförordnad
förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen
Beslut om rekvisition statsbidrag för
omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds för 2017
Inbjudan att representera Sverige i
enkätstudie om lärares och rektorers
arbetsvillkor, Talis 2018
Protokollsutdrag §212 och
tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag §228
Protokollsutdrag §24
Protokollsutdrag §229
Protokollsutdrag §233 och bilaga
Minnesanteckningar och bilaga

Datum
2017-08-29
2017-08-31
2017-09-01

Sammanställning anmälan om
oroande frånvaro september
Samverkansprotokoll

2017-09-21
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2017-08-09

2017-08-29

2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-12
2017-09-13

2017-09-19
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§ 168
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden. BUN 2017/21
Sammanfattning
•

Fråga om Ekolek, fristående pedagogisk omsorg – har verksamheten startat? hur
länge gäller tillståndet att starta?
Verksamheten har inte startat än, så tillståndet gäller inte längre. Om de vill starta
verksamhet i Falkenberg behöver de ansöka på nytt.

•

Söker barn- och utbildningsförvaltningen några EU-bidrag?
Det pågår projekt i verksamheterna, t ex ESF-projektet GPS Halland, och två
Erasmus+-projekt på Falkenbergs gymnasieskola, ett på fordons- och
transportprogrammet, och ett kopplat till franskaundervisningen.

•

Förlängd schematid på gymnasieskolan – hur fungerar det med elever som har
anslutningsbussar att passa?
Schemaram till klockan 17:00 fungerar sämre detta läsåret då det både är fler elever
och det har varit svårigheter kring schemaläggningen. Dialog med Hallandstrafiken
om möjliga lösningar pågår. Presidiet tar upp frågan på sitt nästa möte.

•

Ny rapport från Skolverket: nära examen
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