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§ 181
Beslut BUN Val av justerare , BUN 2017/18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Ragnhild Lundahl (M) att tillsammans med ordföranden Kerstin
Angel (C) justera protokollet.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 182
Information till barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2017/19
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Punkter enligt årshjul
 Tema: Vuxenutbildningen – 13:15 Dan R
 Uppföljning inskrivna barn i förskolan och personal – 14:15 Anette
KJ
Förvaltningschefen informerar
 Förvaltningens pågående studiebesök i Japan
 Krock mellan en skolbuss och en personbil i Slöinge
Övrig information
 Maria Karlsson, förskolechef på Tallkottens förskola informerar om
verksamheten 13:45
 2-milsradie för placering av barn i förskola – hur ser det ut? 14:25
Anette KJ
 Utvärdering BUN-dagarna – Kvalitet och utveckling 15:00

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 183
Information om mottagandet av nyanlända,
BUN 2017/51
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Under innevarande period, 21 oktober till 13 november, har färre barn och
elever än tidigare skrivits in i kommunens förskolor och skolor. Även
kringflyttandet mellan och inom kommunen har minskat. En liknande trend
ses även inom de frivilliga skolformerna.
I november presenterade Migrationsverket sin prognos, vilken visar att det
kommer färre asylsökande under nästa år och de planerar därför att avveckla
Hotell Ulla och Kilavägen under våren 2018.
Kuratorer på Tångaskolan och IMS gymnasieskolan flaggar för att flera av
de ensamkommande eleverna mår mycket dåligt i samband med att de får
åldern uppskriven och tvingas flytta omkring.
Trots ett minskat inflöde har kommunen många barn och elever som är
nyanlända i samtliga verksamheter, där behovet nu är fortbildning i att
arbeta i flerspråkiga förskolor och klassrum.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-20
Tjänsteskrivelse 2017-11-20

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 184
Ekonomisk månadsuppföljning 2017, BUN 2017/5
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning för
perioden januari till oktober 2017.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ periodavvikelse för
perioden januari till oktober på -3 883 tkr. Periodresultatet påverkas mest av
att det är 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 4 400 tkr, varav 3
900 tkr är medel för framtida satsningar som inte tas i anspråk under 2017,
och 500 tkr är volymjusteringar.
Motivering av beslut
Periodresultatet anger avvikelsen mellan periodens ekonomiska utfall och
den periodiserade budgeten. Prognosresultatet anger beräknad avvikelse
mellan ackumulerat utfall per den sista december och årsbudgeten.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-22
Månadsuppföljning BUN oktober 2017

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 185
Förstudier av skolor inför anpassning till f-6,
BUN 2017/263
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

Begära klartecken hos kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna
förfrågan om förstudie av investeringsprojekt till bygg- och
projektenheten om förstudie av investeringsprojekt angående följande
grundskolor inför anpassning till f-6:
Fageredsskolan
Fajansskolan
Hertingsskolan
Schubergstorpsskolan
Vinbergsskolan
Årstadskolan
Älvseredsskolan

Beskrivning av ärendet
Övergången till f-6 berör samtliga f-5-skolor i Falkenbergs kommun. Detta
beslut om anpassning kom till stånd utifrån behovet av att beskriva hur f-6
ska gestalta sig. Det pågår förstudier redan nu i några av grundskolorna. Det
som saknas är ovan nämnda grundskolor som behöver anpassas i olika grad
för att kunna ta emot eleverna som skall gå i årskurs 6 på respektive enhet.
Tidsperspektivet är väldigt snävt varför det är viktigt att påbörja arbetet med
förstudier redan innevarande år.
Motivering av beslut
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall samtliga skolor som omfattar
årskurserna f-5 fortsättningsvis även innefatta år 6. Enligt det framtagna
lokalprogrammet för barn- och utbildningsnämnden skall samtliga enheter i
de olika upptagningsområden fungera som f-6 enligt följande tidplan:
2017 Söderområdet (6-9-upptagningsområde som innefattar Söderskolan,
f-9, Årstadskolan, Vessigebroskolan och Slöingeskolan)
Alla enheter förutom Söderskolan är idag f-5 och blev från 2017 f-6-enheter.
Årstadskolan är formellt sett f-6 men här behöver en översyn göras för att
möjliggöra att alla årskurser kan få rätt förutsättningar.
2018 Ullared och Tångaområdet (nuvarande 6-9-upptagningsområden)
I Ullaredsområdet pågår nu förstudiearbete kring Okomeskolan och Okome
förskola. När det gäller Ätranskolan har vissa anpassningar redan utförts
under 2017 för att anpassa inför en kommande f-6-organisation.
Älvseredsskolan behöver få en översyn för att kunna behålla årskurs 6 i sina
lokaler. Fageredsskolan har idag utrymmen som skulle kunna effektiviseras
och på så sätt bättre användas för undervisning av de äldre eleverna. När det

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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gäller Älvseredsskolan och Fageredsskolan bör en förstudie beskriva hur de
estetisk-praktiska skolämnena såsom slöjd, hemkunskap, teknik, bild och
musik skall kunna bedrivas på respektive enhet. Där målet är att denna typ
av undervisning skall kunna bedrivas inom befintliga lokaler i annat fall ska
det beskrivas vad som krävs för att bedriva undervisning.
Tångaområdet består av Tångaskolan, Ljungbyskolan och Vinbergsskolan.
Ljungbyskolan skall klara att ta emot årskurs 6. Vinbergsskolan är i behov
av att utöka sina lokaler för att kunna ta emot årskurs 6 och i ett försök att
göra det kommer förskolan Ringare Gustavs förskola att flytta ut ifrån sina
lokaler på Vinbergsskolan för att ge plats åt skolan. Detta kommer att kräva
vissa anpassningar som lämpligen beskrivs i en förstudie.
2019 Tullbroområdet och Skogstorpsområdet (nuvarande 6-9upptagningsområden)
I Tullbroområdet består av Hjortsbergsskolan, Hertingsskolan,
Schubergstorpsskolan, Fajansskolan och Tullbroskolan. Hjortsbergskolan
och Tullbroskolan är redan idag i förstudieskedet. Övriga skolor behöver
genomgå en förstudie för att säkerställa att de på ett bra sätt kan ta emot år
6.
Hertingsskolan har idag cirka 270 elever och i ett kort perspektiv kan
ombyggnation skapa fler platser men det finns aspekter som måste belysas
och det är gemensamhetsytor, hemkunskap samt grupprum. En förstudie kan
bättre beskriva de kommande behoven och hur skolan skall utformas i
framtiden. Schubergstorpsskolan har idag förskoleverksamhet i
skolbyggnaden. För att utforma skolan på ett bra sätt så att de kan behålla
årskurs 6 behövs en förstudie. Här finns också behov av praktisk-estetiska
salar och det bör beskrivas hur det skulle kunna hanteras i skolan.
Fajansskolan är idag en skola med kraftig tillväxt vilket innebär att de går
från 1-parallell till 2-paralleller. Här krävs en förstudie för att beskriva hur
skolan skall bedriva undervisning utan de paviljonger som idag finns på
skolan.
Skogstorpsområdet innefattar 3 stycken skolor, Skogstorpsskolan, Långåsoch Långavekaskolan. Här pågår redan arbete med att skapa f-6-enheter
varför förstudier inte är aktuella i dessa fall.
Ekonomi
För att kunna bedöma möjligheterna till en bra lösning för grundskolor som
skall ta emot även årskurs 6 behöver det avsättas pengar till en förstudie. I
de fall förstudierna leder till faktiska byggprojekt kommer kostnaderna att
tillfalla det kommande byggprojektet, i annat fall tillfaller kostnaden barnoch utbildningsnämnden.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-01

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 186
Förstudier kring centrala förskolor , BUN 2017/273
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

Begära klartecken hos kommunstyrelsens arbetsutskott att lämna
förfrågan om förstudie av investeringsprojekt till bygg- och
projektenheten om förstudie av investeringsprojekt angående följande
förskolor:
Vinbergs nya förskola
Vessigebro förskola
Tröingebergs nya förskola
Kristineslätts förskola
Hertingsskolans förskola
Tånga förskola

2.

Föreslå att kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsavdelningen och
barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ge förslag på
fastigheter som kan bli aktuella att bebygga utifrån de föreslagna
förskolorna.

Beskrivning av ärendet
Lokalprogrammet för barn- och utbildningsnämnden har pekat ut behovet av
byggnation av nya förskolor samt utbyggnation av befintliga förskolor.
Behovet av förskoleplatser är alltjämt stort och därför finns det ett behov av
att komma igång med förstudier. Syftet med förstudierna är att få in fakta
kring utformning, tidsplan och ekonomi som sedan kan ingå i kommande
budgetprocess. Byggnation av fler förskolor skapar fler förskoleplatser
vilket behövs då kösituationen är ansträngd.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun har under en längre tid haft stort behov av att kunna
erbjuda fler förskoleplatser. Det har skett en utbyggnation av antalet platser
men utifrån den kösituation som finns är det alltjämt ett stort behov av
fortsatt utbyggnation av förskoleplatser. I det lokalprogram som
presenterades under 2017 lyftes behovet specifikt behovet av fler
förskoleplatser i de centrala delarna av Falkenberg. I de
befolkningsprognoser som tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen
finns det tydliga tendenser kring vissa områden som växer snabbt. Dessa är
exempelvis Hjortsberg, Vinberg (här står Tröingeberg för en stor del av
tillväxten) och Tånga.
Utifrån den kunskap som finns inom barn- och utbildningsförvaltningen
angående kösituationen till olika förskolor och områden kan vissa slutsatser
dras. Det har skett en ökning av antalet föräldrar som behöver/vill ha
barnomsorg i exempelvis Vinbergs samhälle och Vessigebro.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Beläggningen på förskolorna varierar över året vilket är normalt eftersom de
femåringar som skall gå in i förskoleklass till kommande höst finns kvar i
verksamheten under våren samtidigt som det tillkommer nya barn. Denna
situation har varit extra tydlig de senaste åren då det med en ökande
befolkning föds fler barn i kommunen. Konsekvenserna är att det inte finns
tillräckligt med platser i förskolorna. För att åstadkomma en förändring
krävs det att det byggs fler förskolor som kan ta emot barnen och på sikt
möjliggöra mindre barngrupper
För att få korrekta underlag i kommande budgetarbete och för att ha
möjlighet att öka på takten när det gäller antalet byggda förskoleplatser är
det viktigt att ovan nämnda förstudier initieras.
Ekonomi
För att kunna bedöma möjligheterna till en bra lösning för nya förskolor
behöver det avsättas pengar till en förstudie. I de fall förstudierna leder till
faktiska byggprojekt kommer kostnaderna att tillfalla det kommande
byggprojektet, i annat fall tillfaller kostnaden barn- och
utbildningsnämnden.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-01

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 187
Vistelse utomlands för elever, BUN 2017/261
Texten är borttagen då ärendet innehåller personuppgifter.

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas. Överklagande ska vara skriftligt. Ange vilket
beslut som överklagas och vilken ändring av beslutet som begärs.
Överklagandet ska ha kommit in till Falkenbergs kommun inom tre veckor
från det att du fick del av detta beslut. Överklagande ska ställas till
Förvaltningsrätten i Göteborg, men skickas till Falkenbergs kommun,
stadshuset, 311 80 Falkenberg.

Utdragsbestyrkande

2 (2)
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§ 188
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.

Beskrivning av ärendet
Beslutsdatum
2017-10-19 –
2017-11-15
2017-10-19 –
2017-11-15
2017-10
2017-10-13
2017-10-14 –
2017-11-16

Beslut
Delegationsbeslut
diariet
Mottagande
likabehandlingsärenden
Beslut om anställningar
Mottagande i
grundsärskola, nr 1
Beslut om skolskjuts

Delegat

Delegationsordning

Nämndsekreterare

1.3

Rektor

3 kap.
1.19

Planerare

5.1-5.4

Underlag för beslut
Delegationsbeslut diariet 2017-11-16
Sammanställning likabehandlingsärenden 2017-11-16
Delegationsbeslut anställningar oktober
Delegationsbeslut skolskjuts 2017-11-16

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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§ 189
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2017/20
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1.

Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2017-10-20 –
2017-11-15.

2.

Begära en uppföljning av ett av besluten om avstängning.

Beskrivning av ärendet
Avsändare/Mottagare
Skolinspektionen
Skolinspektionen

Kommunstyrelsens
arbetsutskott
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Skolverket
Skolverket
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Skolverket
Skolverket
Skolinspektionen
Skolinspektionen
Barn- och
utbildningsförvaltningen

Ärendet
Beslut efter tillsyn på Apelskolan 1
Beslut efter ansökan om
godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Thoren Business
School Halmstad i Halmstads
kommun
§ 321 förstudie av om- och
tillbyggnad av Tångaskolans kök
Protokollsutdrag § 168 och riktlinjer
för attestering
Protokollsutdrag § 191
Protokollsutdrag § 200 och riktlinjer
för telefonianvändning
Protokollsutdrag § 199 och
sponsringspolicy
Beslut statsbidrag för
gymnasieskolans
introduktionsprogram 2017/2018
Beslut statsbidrag för utbildning
kombinerat med traineejobb 2017
Meddelande om bekräftelse på att
efterfrågade uppgifter lämnats in
gällande magnetfält på förskola
Beslut statsbidrag lovskola
sommarlov 2017
Beslutsmeddelande om statsbidrag
för Läslyftet i förskolan 2017/18
Beslut efter tillsyn i förskoleklass och
grundskolan på Söderskolan
Beslut efter tillsyn på grundsärskolan
Sammanställning beslut om
avstängning av elev

Datum
2017-10-31
2017-10-31

2017-10-31
2017-09-26
2017-10-31
2017-10-31
2017-10-31
2017-10-24
2017-10-27
2017-11-02
2017-11-06
2017-11-06
2017-11-13
2017-11-14
2017-10-10 - 201710-24

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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§ 190
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2017/21
Beskrivning av ärendet
Information om kommande rekryteringsprocess av förvaltningschef.
Fråga om det ska göras uppföljning och utvärdering av resor till Kina samt
om samarbetet ska förlängas i framtiden? Informationspunkt till nämnden
under kommande år.
Är medarbetarenkäten offentlig? Nämnden kommer få en sammanställd
redovisning av barn- och utbildningsförvaltningens resultat.
Återkoppling på fråga om KIA-anmälan i samverkansprotokoll.
Fråga om julmust och pepparkakor på julbord i skolor.

Utdragsbestyrkande

1 (1)
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