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Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25
Falkenbergs kommun

§ 169
Val av justerare BUN 2017/18
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Åsa Norberg (S) att tillsammans med ordföranden Kerstin Angel (C)
justera protokollet.
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§ 170
Information till barn- och utbildningsnämnden.
BUN 2017/19
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning
Punkter enligt årshjul
 Tema: Särskolan – 13:15 Roy Jörgensen och Ingela Bengtsson
Förvaltningschefen informerar 14:15
-

Kommande information till revisorerna

Övrig information
- Lovskola 2017 – 14:20 Helena Jonsson
- Utvärdering utvecklande lärmiljöer i grundskolan 15:00 – Alexandra B
- Uppföljning incident utrymning på Tullbroskolan – 15:15 Heléne/ Svante
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§ 171
Information om mottagandet av nyanlända
BUN 2017/51
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-23
Tjänsteskrivelse 2017-10-23
Sammanfattning
Under perioden 19 september-20 oktober har förhållandevis många
nyanlända barn och elever skrivits in i kommunens förskolor och skolor,
totalt ett fyrtiotal. Den främsta anledningen till detta är återuppstarten av
asylboendet Hjärtared i september månad. De skolor som har fått flest nya
elever den här perioden är i och med detta Apelskolan och
Språkintroduktionen på gymnasieskolan. Familjerna som kommit till
Hjärtared är i de flesta fall helt nya i Sverige.
På SFI har antalet nyinskrivningar den senast tiden minskat, därav ett
sjunkande elevantal här. Den 2 november kommer dock 40 nya elever att
starta SFI-studier.
Skolstartstjänsten har för nyanlända är nu helt färdig och började användas
fullt ut från och med den 20 oktober i år.
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-25
Falkenbergs kommun

§ 172
Ekonomisk månadsuppföljning 2017 BUN 2017/5
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Information om det ekonomiska periodresultatet för september.
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§ 173
Motion - ELOF - Elever med långvarig ogiltig frånvaro.
BUN 2017/169
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

Överlämna yttrandet till kommunfullmäktige

2.

föreslå att fullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda en
samverkansorganisation för arbetet med elevers skolfrånvaro.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-03
Tjänsteskrivelse 2017-10-03
Motion om elever med långvarig ogiltig frånvaro 2017-05-31
Sammanfattning
En motion har inkommit från Socialdemokraterna som handlar om elever
med långvarig ogiltig frånvaro. Motionären föreslår en gemensam
organisation mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden t.ex.
ett ”närvaroteam” för att snarast få elever åter i skolan. Motionen föreslår
också gemensamma riktlinjer för samverkansmöten mellan olika aktörer,
SIP-möten.
Motivering av beslut
Flera aktuella rapporter visar på vikten av att skolan har rutiner för att få syn
på och analysera frånvaron. Utifrån detta måste skolor och förvaltning
arbeta med åtgärder som svarar på elevernas behov. I Falkenberg ser rutiner
och rapportering olika ut i olika årskurser och på olika skolor.
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har ett gemensamt
ansvar för kommuns unga. Skolfrånvaro är en riskfaktor som påverkar
elevens framtida möjlighet till utbildning och arbete. Orsaken kan vara
skolrelaterad men kan också handla om psykisk ohälsa eller hemsituationen.
Därför behövs en förvaltningsövergripande utredning av hur
samarbetsformerna kan utvecklas. Ett första steg i detta arbete är att utarbeta
rutiner och system för att uppmärksamma närvaroproblematik bland
kommunens unga. Ett resultat av detta arbete skulle kunna vara ett
närvaroteam men också andra organiserade samverkansformer på enhetsoch huvudmannanivå och med andra berörda parter.
Barn- och utbildningsnämnden ser därför ett behov av att
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen ges gemensamt

1 (2)
8

uppdrag att utreda en samverkansorganisation för arbetet med elevers
skolfrånvaro.
Ekonomi
Det arbete som föreslås i yttrandet bedöms kunna utföras inom befintliga
ramar. Ett utökat samarbete t.ex. i form av närvaroteam kan innebära
utökade personalkostnader i ett inledningsskede. I ett längre perspektiv
borde kostnaden för kommunen snarare minska.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 174
Motion - skulden är vårdnadshavarens inte barnets.
BUN 2017/190
Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige besluta
1. bifalla motionen

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i ny rutin
säkerställa att barnets möjlighet till utbildning bevakas samt då
det gäller barn i behov av stöd samverka med socialtjänsten
2. ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att årligen
redovisa för nämnden hur kommunens kravrutiner påverkar barns
möjlighet till pedagogisk verksamhet
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 17-09-29
Tjänsteskrivelse 17-10-03
Sammanfattning
En motion inlämnad av Socialdemokraterna ”Skulden är vårdnadshavarens,
inte barnets”, föreslår att utebliven betalning av barnomsorgstaxa inte längre
ska leda till avstängning från fortsatt förskoleverksamhet men att
kommunen fortsatt ska rikta ekonomiska krav mot vårdnadshavaren.
Motivering av beslut
Barn och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionens intentioner.
Genom att tydliggöra rutinerna för att följa upp varje beslut där ett barn
mister sin möjlighet till utbildning kan bedömningar göras vilken typ av
insatser som behövs. Det kan ske i samverkan med socialtjänsten i de fall
vårdnadshavarna behöver stöd för att fullgöra sitt ansvar i föräldrabalken.
Eftersom de flesta vårdnadshavare reglerar sina skulder i samband med krav
och besked om att barnet förlorar sin plats fyller rutinen sin funktion. De
barn som inte har rätt till avgiftsfri allmän förskola och har behov av
förskola utifrån fysiska, psykiska eller andra skäl behåller sin plats, men
krav på betalning kvarstår. Det är viktigt att rutinen följs upp årligen för att
se till att inte enskilda barns möjlighet till utbildning begränsas av rutinerna.
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Ekonomi
Då nuvarande rutiner i de flest fall leder till avbetalningsplan och/eller att
hela skulden betalas in, visar det att kravrutinen har avsedd effekt. Det finns
en risk att ”uppmjukning” av rutinen leder till att färre betalar sin
barnomsorgsfaktura. Det är också viktigt att samhället reagerar när föräldrar
behöver stöd och hjälp, vilket ger en långsiktig samhällsekonomisk vinst.
Ovanstående förslag påverkar inte kommunens ekonomi mer än marginellt.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 175
Samverkansavtal vuxenutbildning i Halland
BUN 2017/219
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. teckna samverkansavtal för vuxenutbildning inom Region Halland
(exklusive Kungsbacka).
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-04
Samverkansavtal vuxenutbildning Halland, 2017-08-22
Sammanfattning
Samverkansavtal inom området har tidigare tecknats, men utan egentlig
samverkan inbyggd. I samband med ny finansieringsform av YrkesVux har
samarbetet mellan kommunernas vuxenutbildningar inom regionen blivit
tätare vilket resulterat i ett tydligare samverkansavtal.
Motivering av beslut
Förslaget innebär att vuxna elever får liknande möjligheter som
gymnasieelever har, dvs möjlighet att genomgå utbildning i andra
kommuner inom regionen. Det kommer båda att öka utbudet av utbildningar
att välja för de vuxenstuderande, liksom det kommer att öka det lokala och
regionala arbetslivets möjligheter till en god kompetensförsörjning.
Ekonomi
Förslaget innebär ingen extra kostnad för kommunen.
Beslutet expedieras till
Verksamhetschef för frivilliga skolformer
Rektorer på Kompetenscentrum
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§ 176
Mötestider för barn- och utbildningsnämnden 2018
BUN 2017/248
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

fastställa mötestiderna för 2018.

2.

byta namn på beredningen för strategiska frågor kring organisation av
förskola och grundskola till barn- och utbildningsnämndens
lokalberedning.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-17
Sammanställning mötestider 2018
Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på mötestider
för barn- och utbildningsnämndens möten 2018.
Jan

Feb

Mars

April Maj

Juni

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

Lokalberedning
kl. 8

--

14

--

4

--

5
(tis)

8

--

10

--

28
nov

Beredning
kl. 13:15

10

14

7

4

9

5
(tis)

8

5

10

31
okt

28
nov

Presidie
kl. 8

24

28

21

18

23

20

22

19

24

14

12

Nämnd
kl. 13:15

24

28

21

18

23

20

22

19

24

14

12

BUN-dagar

--

--

--

--

--

--

--

--

17,
18,
19

--

--

Motivering av beslut
Barn- och utbildningsnämnden har ett beredande och ett beslutande möte
varje månad, bortsett från i juli. Vid planering av mötestiderna beaktas att
nämnden ska kunna ta snabba beslut, att ärendena får en tillräcklig
beredning och att arbetet ska vara samordnat med kommunens övriga
processer som exempelvis budget- och bokslut. Nämnden ska även hålla sig
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informerad om olika delar av verksamheten, och det finns därför avsatt tid
för information och uppföljning. Vissa av nämndens möten hålls på
enheterna. Informations- och uppföljningssatsningen för 2018 består av tre
dagar för resultatuppföljning (BUN-dagar).
Nämnden startade 2017 en beredning för strategiska frågor kring
organisation av förskola och grundskola. Beredningen har haft sex planerade
mötestillfällen under 2017, samt några extrainsatta möten och studiebesök.
För 2018 planeras sex möten som grund för beredningen. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår att beredningen byter namn till barn- och
utbildningsnämndens lokalberedning som är enklare att hantera och täcker
in alla nämndens verksamheter.
Vid planeringen av mötestillfällen har hänsyn tagits så att möten inte hålls
under sportlovet samt jul- och nyårsledigheter. På grund av detta hamnar
beredningarna inför december månads nämndsmöte i november och
beredningen inför november månads nämndsmöte hamnar i oktober.
Beredningsmötena i juni hålls på en tisdag eftersom mötena annars skulle
infalla på nationaldagen.
Ekonomi
De planerade mötena ryms inom nämndens budget.
Beslutet expedieras till
Barn- och utbildningsförvaltningen (central administration, kvalitet och
utveckling, skolledare, ledningsgrupp)
Kontaktcenter
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 177
Dimensionering av kök och matsal på Tångaskolan.
BUN 2017/252
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om att i aktuell
förstudie korrigera dimensionering av kök och matsal från det idag
beslutade 700 portioner till 1 200 portioner.

2.

föreslå servicenämnden att i aktuell förstudie dimensionera
Tångaskolans kök för 1 200 portioner.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-10-13
Tjänsteskrivelse 2017-10-12
Sammanfattning
Aktuellt ärende har lyfts av förstudiegruppen som arbetar med att ta fram
underlag för kommande byggnation av nytt kök och matsal på Tångskolan. I
den tidigare förfrågan från servicenämnden har det framgått att köket ska
dimensioneras för 700 portioner och i samband med det nya
lokalprogrammet behöver köket dimensioneras för att kunna servera 1 200
portioner.
Motivering av beslut
I dagens f-9-enheter (Tångaskolan och Falkenbergs Montessoriskola) är det
643 inskrivna elever. I det nuvarande förstudieuppdraget finns det en
uppskattad dimensionering på 700 portioner. Detaljplaner, som finns i
anslutning till Tångaskolan såsom Tånga Parkstad, Spettet och Krispeln,
kommer att öka behovet av skolplatser. Totalt finns det en uppskattad
förtätning av området motsvarande 850 bostäder. Bostäderna är planerade
att byggas under perioden 2017-2025. Utifrån denna bakgrund så föreslår
barn- och utbildningsnämnden att Tångaskolan dimensioneras till ett kök
som kan leverera 1 200 portioner. Detta är motivet till att uppdimensionera
köket för att kunna ta emot fler elever vid Tångaskolan.
Matsalen kan byggas i etapper varför det inte är aktuellt att i det första
skedet bygga ut matsalen.
Ekonomi
En utbyggnation av dagens kök enligt de förutsättningar som finns i
lokalprogrammet är inte kostnadsberäknat idag. Förstudien får visa vilka
konsekvenserna blir för skolan och även kostnaderna.
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Kostnader för förstudien kommer att ingå i det kommande
byggnadsprojektet av nytt kök och matsal.

Beslutet expedieras till
Katarina Löfberg, utvecklingsavdelningen
Irene Wigroth, bygg- och projektenheten
Agneta Elovsson, kost- och städservice
Bygg- och Projektenheten, Bygg-och-Projektenheten@falkenberg.se.
Eva Berglund, kost- och städservice
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§ 178
Redovisning av delegationsbeslut BUN 2017/22
Barn- och utbildningsnämndens 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 2017-10-19
Sammanställning likabehandlingsärenden 2017-10-19
Delegationsbeslut skolskjuts 2017-10-19
Delegationsbeslut anställningar september
Sammanfattning
Beslutsdatum
2017-09-21 –
2017-10-18
2017-09-21 –
2017-10-18
2017-09-23 –
2017-10-13
2017-09
2017-10-23

Beslut
Delegat
Delegationsbeslut
diariet
Mottagande
Nämndsekreterare
likabehandlingsärenden
Beslut om skolskjuts
Planerare

Delegationsordning

Beslut om anställningar
Beslut om läsårstider
Förvaltningschef

3 kap.
1.19
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5.1-5.4
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§ 179
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden.
BUN 2017/20
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2017-09-21 –
2017-10-19.

Sammanfattning
Avsändare/Mottagare
Skolinspektionen

Skolinspektionen

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Barn- och
utbildningsnämndens
beredning strategiska
frågor förskola och
grundskola
Barn- och
utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen

Ärendet
Beslut efter ansökan om
godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Folkuniversitetets
gymnasium i Varberg
Beslut angående ansökan från
Thorengruppen AB om godkännande
som huvudman för nyetablering av
fristående gymnasieskola i Halmstads
kommun
Protokollsutdrag § 162
Protokollsutdrag § 166
Protokollsutdrag § 167
Protokollsutdrag § 169 med bilagor
Protokollsutdrag § 277

Datum
2017-09-19

Sammanställning anmälan om
oroande frånvaro oktober
Protokollsutdrag § 297

2017-10-19

Protokollsutdrag § 299

2017-10-10

Protokollsutdrag § 300

2017-10-10

Minnesanteckningar och bilagor

2017-10-11

Samverkansprotokoll

2017-10-17

Protokollsutdrag § 280
Protokollsutdrag § 272

2017-10-17
2017-10-17
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2017-09-26

2017-09-26
2017-09-26
2017-09-26
2017-09-26
2017-10-03

2017-10-10
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§ 180
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden
BUN 2017/21
Sammanfattning
Fråga om information från arbetsgivaren om KIA-anmälan i
samverkansprotokoll
Fråga om undervisning i hus 3 på gymnasieskolan under byggnation och
ombyggnation
Fråga om utvärdering av BUN-dagarna
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