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§ 191
Val av justerare, BUN 2017/18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Utse Katja Geertinger (MP) att tillsammans med ordföranden Kerstin
Angel (C) justera protokollet.

Utdragsbestyrkande
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§ 192
Information till barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2017/19
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Förskolechef på Werners hage informerar om verksamheten
Punkter enligt årshjul
 Komtek
 Fördjupad analys uppföljning vikarietillsättning och sjukfrånvaro –
skriftlig rapport
Förvaltningschefen informerar
 Rapport från WALS-konferens kommer i januari
 Förberedelser och lokalförändringar inför införandet av f-6
Övrig information
 Remiss fördjupad översiktsplan norra och södra kusten

Utdragsbestyrkande
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§ 193
Uppföljning Skolfam 2017, BUN 2017/297
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna uppföljning avseende Skolfam-arbetet som bedrivits under
2017.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
I december 2013 fattade Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden
beslut om att Falkenberg, från och med januari 2014, skulle ansluta till det
nationella forskningsprojektet Skolfam som är en förebyggande
arbetsmodell för att stärka skolresultat för barn i familjehem. Syftet med
Skolfam är att systematiskt stödja och följa familjehemsplacerade barns
skolgång. En lyckad skolgång är den viktigaste skyddsfaktorn inför
vuxenlivet. Ett krav är att man tillämpar arbetet utifrån den givna manualen
samt att medverkan ska innebära ett långsiktigt ansvarstagande.
Innan beslutet 2013 fanns sedan tidigare ett etablerat samarbete mellan barnoch utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, SkolPrev, för att
stödja familjehemsplacerade barns skolgång.
Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att
redovisning av verksamheten inom Skolfam i Falkenberg skall ske till
respektive nämnds decembersammanträde.
Arbete under 2017
Målgruppen är familjehemsplacerade barn som placeras i och utanför
Falkenbergs kommun. Skolfam har möjlighet att arbete med 11
familjehemsplacerade barn i åldrarna 6-15 år och för tillfället är 6 barn med
i skolfam. Dessa är placerade i familjehem i Falkenberg, Kungälv och
Lidhult. Under våren 2018 kommer tre nya barn och familjehem att komma
med i skolfam, under hösten 2018 tillkommer ytterligare tre barn och
familjehem. Skolfamteamet, som arbetar kring barnen i uppdraget skolfam,
består av specialpedagog, skolpsykolog, familjehemssekreterare och
socialsekreterare. Arbetet är strukturerat och manualbaserat utifrån skolfams
arbetsmodell.
Skolfamteamet träffas regelbundet, både på skolbesök och vid planeringar.
Vid ett par tillfällen per termin träffar skolfamteamet styrgruppen, som från
barn- och utbildningsförvaltningen består av verksamhetschefen för barnoch elevhälsa samt chefen för socialförvaltningens familjehemsenhet. På

Utdragsbestyrkande

1 (2)

6

Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13

möten med styrgruppen och skolfamteamet diskuteras bl.a. hur skolfam
arbetsmodellen implementeras och utvecklas.
Under våren 2017 har skolfamteamet avslutet arbetet med 6 barn och
familjehem på grund av att barnen har blivit vårdnadsöverflyttade eller har
flyttat hem till sina föräldrar. Dessutom har arbetet med 3 elever och
familjehem avslutas på grund av att 3 elever har slutat årskurs 9. Teamet har
haft överlämningsmöten med elevhälsan på de gymnasieprogram eleverna
har kommit in på. Samarbetet med gymnasiet har varit välfungerande och
samtliga 3 elever befinner sig idag i ett utbildningssammanhang som
fungerar och tar hänsyn till deras förutsättningar och behov.
Under våren deltog en representant för teamet i utvecklingsdagar i Sätra
Bruk med huvudsakligt syfte att utveckla teamarbetet, delge varandra
erfarenheter samt se över manualer och riktlinjer för skolfam. I oktober
deltog en representant från teamet i den nationella skolfam konferensen i
Stockholm om placerade barns skolgång. Det nationella nätverket Skolfam
består idag av 26 kommuner och ca 40 skolfamteam. SkolFam i Falkenberg
tillhör Region Syd i det nationella nätverket och representanter från
skolfamteamet deltar, när det är möjligt, i regionsmötet.
Under 2017 har arbetet fortsatt enligt arbetsmodellen. Skolfamteamet
försöker parallellt med arbetet enligt skolfams manual att utveckla nya
insatser som t.ex. fortbildning och handledning till familjehem, motiverande
skolfokuserade samtal med de äldsta eleverna samt bokpresenter till barnen
som ingår i skolfam.

Ekonomi
Socialnämnden finansierar sedan tidigare beslut, 50 % av en psykologtjänst.
Barn- och utbildningsnämnden avsätter 50 % av specialpedagogtjänst till
arbetet med Skolfam. Barn- och familjehemssekreterare har uppdrag att
arbeta med Skolfam runt de aktuella barnen, inom sin tjänst. Medel till resor
och deltagande i Skolfams regionala och nationella nätverk behövs också.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-23

Utdragsbestyrkande
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§ 194
Information om mottagandet av nyanlända,
BUN 2017/51
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

Med ett godkännande lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet
Färre nyanlända barn och elever har skrivits in i kommunens förskolor och
skolor under aktuell period, 13 november t.o.m. 8 december 2018. Flera
familjer har dock precis flyttat hit till Falkenberg och totalt 13 barn mellan
1-15år är på väg att skrivas in under december och januari månad. Det
handlar då både om inflytt till kommunen samt anknytningsinvandring.
Inom SFI fortsätter antalet nyinskrivningar att minska och det gör att
elevantalet med största sannolikhet kommer att minska under 2018.
Kullens HVB, vid Skrea kyrka, har lagts ner och flickorna som bodde här
har flyttats till egen avdelning på Vinby.
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 2017-12-11
Tjänsteskrivelse 2017-12-11

Utdragsbestyrkande
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§ 195
Ekonomisk månadsuppföljning 2017, BUN 2017/5
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens månadsuppföljning för
perioden januari till november 2017.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar en negativ periodavvikelse för
perioden januari till november på -4 297 tkr. Periodresultatet påverkas mest
av att det är fler barn än budgeterat inom förskolan, underskott inom
grundskoleverksamheten, färre elever än budgeterat i
gymnasieverksamheten samt ofördelade medel för framtida satsningar som
inte tagits i anspråk.
Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar totalt sett ingen avvikelse mot
budget vid årets slut. Förskole- fritids- och grundskoleverksamheten har fler
barn och elever än budgeterat och beräknas därmed göra ett underskott på
sammantaget -12 000 tkr. Det vägs upp av att gymnasieverksamheten har
färre elever än budgeterat, vilket motsvarar ett överskott på 12 000 tkr.
Underskotten på verksamhetskostnaderna inom grundskoleverksamheten
och gymnasiesärskolan vägs upp av överskott på ofördelade medel för
framtida satsningar.
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 2017-12-13
Tjänsteskrivelse månadsuppföljning barn- och utbildningsnämnden
november 2017

Utdragsbestyrkande
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§ 196
Grundbelopp 2018, BUN 2017/276
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Anta förslag till grundbelopp för förskola, pedagogisk omsorg,
fritidshem, grundskola, gymnasieprogram och gymnasiesärskola
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att fördela resurser till
fristående och kommunala huvudmän som har barn och elever som är
folkbokförda i Falkenbergs kommun inskrivna i sin verksamhet.
Fördelningen ska enligt skollagen ske på samma grunder som kommunen
tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen verksamhet.
Motivering av beslut
För att säkerställa att fördelningen av resurser sker på lika villkor beräknas
ett grundbelopp per barn och elev utifrån nämndens internbudget, enligt
skollagen 8 kap 22 § (förskolan), 25 kap 12 § (pedagogisk omsorg), 9 kap
20 § (förskoleklass), 10 kap 38 § (grundskola), 16 kap 53 § (nationella
program gymnasieskola), 17 kap 32 § (introduktionsprogram
gymnasieskola) och 19 kap 46 § (gymnasiesärskola).
Ekonomi
Nämndens budget baseras på prognostiserat antal barn och elever i
respektive verksamhet. Om barn- och elevantalet avviker från prognosen
kan nämndens ekonomi påverkas. Om nämndens budgetramar ändras under
innevarande år ska grundbeloppen justeras i motsvarande grad.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-12-13
Tjänsteskrivelse grundbelopp 2018

Utdragsbestyrkande
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§ 197
Strukturbelopp förskola , BUN 2017/298
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. införa resursfördelning med strukturbelopp för förskolor i Falkenbergs
kommun.
Beskrivning av ärendet
Skolverket skriver i sina allmänna råd för förskolan att ”vid
resursfördelningen ska hänsyn tas till barnens olika förutsättningar och
behov. Verksamheten kan inte utformas på samma sätt överallt och
förskolans resurser ska inte fördelas lika.”
I Falkenbergs kommun har resursfördelningen till förskolan endast skett
genom ett grundbelopp som är likt för alla enheter och i särskilda fall ett
tilläggsbelopp. Förslaget innebär att ett strukturbelopp införs som
differentieras mellan enheterna för att ta hänsyn till förskolornas och
barnens olika förutsättningar, samt uppfylla de krav som ställs i skollagen.
Motivering av beslut
Kravet på en differentierad resursfördelning till förskolor och skolor finns i
2 kapitlet, 8 § i skollagen.
Ekonomi
Strukturbeloppet införs inom befintliga budgetramar. Det innebär att
grundbeloppet sänks för alla enheter, så att medel kan riktas om till de
enheter som kvalificerar sig för strukturbelopp. Beslutet påverkar inte
nämndens ekonomi i sin helhet, men kommer minska budgeten för de
förskolor som inte får strukturbelopp. Minskningen bedöms dock inte
påverka verksamheten i någon större utsträckning.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-12-13
Resursfördelning med strukturbelopp till förskolor i Falkenbergs kommun
2017-11-30

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Taxa för förskola och fritidshem 2018, BUN 2017/293
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

fastställa taxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för 2018.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige är det kommunala beslutsorgan som beslutar om taxor
och avgifter. Kommunfullmäktige tog 2016-01-26 § 19 beslut om att barnoch utbildningsnämnden fortsättningsvis ska följa de schablonuppräkningar
av taxor för barnomsorg som fastställs av Skolverket och där
lovdagsomsorgen följer maxtaxan för barn 1 fritidshem.
Motivering av beslut
Falkenbergs kommun tillämpar maxtaxa avseende avgifterna för
barnomsorgen. Avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
räknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Skolverket höjer från
och med 2018-01-01 maxtaxan till 46 080 kr och höjningen beror på att
inkomsttaket har indexerats. Förslaget är en justering i enlighet med
Skolverkets beslut.

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-23
Avgiftsnivåer skoltaxa 2018, Skolverket
Nuvarande taxa i förskola och skolbarnomsorg i Falkenbergs kommun
Förslag reviderad taxa i förskola, fritidshem och pedagogisk barnomsorg i
Falkenbergs kommun

Utdragsbestyrkande

1 (1)

12

Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13

§ 199
Stipendium ur Falkenbergs skolfond 2017,
BUN 2017/170
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1

för Falkenbergs skolfond, av tillgängliga 183 000 kronor, utdela enligt
följande:
Humanistiska programmet
Individuella programmet
Introduktionsprogrammet
Hjortsbergsskolan
Schubergstorp fritidshem
Tullbro TU04C
Elevgrupp Spanska 5
Schubergstorpsskolan
Vinbergsskolan
x
x
Grundsär Tullbro
x
x
x
x
x
x
x
x
x

19 152
14 896
48 944
5 000
5 000
5 000
6 000
19 000
19 000
3 500
3 500
16 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
______
Personuppgifter är borttagna ur webbversionen av protokollet
182

992

2 de av barn- och utbildningsnämndens verksamheter som tilldelas medel
ska senast sista december 2018 återrapportera hur medlen har använts.
Beskrivning av ärendet
Medel ur skolfonden delas ut till enskilda elever och elevgrupper vid
skolväsendet i kommunen som belöning/uppmuntran för kamratanda, flit,
idrott eller kulturell verksamhet, som hjälp vid studieresa och studiebesök
eller som stipendium för fortsatt utbildning eller annat överensstämmande
med fondens statuter. Det har totalt kommit in 24 ansökningar.
Utdragsbestyrkande
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Motivering av beslut
Enligt tidigare beslut där skolfonden ska avvecklas på fyra år ska 100 000
kronor från fondens kapital fördelas i december 2017. Till dessa 100 000
tillkommer även 83 000 kronor att fördela till stipendiater som beviljades
dessa vid beslut i december 2016 men som ännu inte fått del av medlen.
Således ska 100 000 kr fördelas till nya sökande som uppfyller fondens
statuter.
Totalt 24 ansökningar har kommit in. Tre av dessa är nya underlag från de
som enligt tidigare beslut ska ta del av de 83 000 kronorna från 2016. Tre
ansökningar är från stipendiater som fick medel ur fonden 2016. Således
återstår 18 ansökningar att ta ställning till. Samtliga uppfyller fondens
statuter. Förslag till utdelning av 100 000 kronor är enligt följande;
-

Två skolor beviljas medel till ”Gagarink”, vardera 19 000.
En skola beviljas medel till specialutrustning vid utepedagogik,
16 000.
Tre skolor beviljas medel till busskostnad vid studiebesök, vardera
5 000.
Elevgrupp beviljas medel till guidad vandring, 6 000.
Två elever beviljas medel till idrottsutövning, vardera 3 500.
Nio elever beviljas medel, ”studier o flit”, vardera 2 000.

Ekonomi
Fördelning av medel från Falkenbergs skolfond görs utifrån beslut om
avveckling av fonden där fondens kapital delas ut under fyra år.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-17
Ansökningar barn- och utbildningsnämndens verksamheter, 10 stycken
Stiftelsestatuter
Jäv
Peter Dygården (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg ,
BUN 2017/247
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Godkänna EkoLek barnomsorgs AB ansökan om att starta fristående
pedagogisk omsorg i Falkenbergs kommun.

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1 EkoLek barnomsorgs AB ansökan om att starta fristående pedagogisk

omsorg i Falkenbergs kommun avslås.

Beskrivning av ärendet
Ansökan har inkommit från EkoLek barnomsorg AB om begäran att starta
fristående pedagogisk omsorg, familjedaghem, i Falkenbergs kommun.
EkoLek har tidigare ansökt om att starta fristående pedagogisk omsorg i
Falkenbergs kommun. Ansökan godkändes 2016-02-22. På grund av
sjukdom kunde företaget inte påbörja verksamhet i Falkenberg och Ekoleks
tillstånd löpte ut. En ny ansökan inkom 2017-10-05. Denna ansökan var
ofullständig och den har kompletterats vid två tillfällen.
EkoLek barnomsorg finns i dagsläget i Ale, Gotland, Lerum, Lilla Edet,
Munkedal, Mölndal, Stenungsund, Tjörn, Ulricehamn och Varbergs
kommuner. Företaget håller även på att starta upp verksamhet i flera andra
kommuner, exempelvis Uddevalla.
Företaget planerar att anställa dagbarnvårdare i Falkenbergs kommun, för att
utföra arbetet med pedagogisk omsorg i hemmet. Verksamheten vill ha en
tydlig profil mot hållbar utveckling utifrån dimensionerna social, ekonomisk
och ekologisk hållbarhet.
Barn- och utbildningsnämnden hanterar endast ansökan från EkoLek, inte
det enskilda familjedaghemmet. Det ligger inom företagets ansvar att
godkänna enskild pedagogisk omsorg, det vill säga det enskilda
familjedaghemmet. Barn- och utbildningsförvaltningen har granskat
inkommen ansökan.

Utdragsbestyrkande
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Motivering av beslut
Det finns behov av förskoleplatser i kommunen, men minskad efterfrågan
på platser inom pedagogisk omsorg. För närvarande finns tre barn i kö till
dagbarnvårdare i kommunen. Detta innebär att det i nuläget inte fullt finns
underlag eller behov av ett utökat antal dagbarnvårdare.
I den tidigare ansökan beskrevs att tio dagbarnvårdare skulle anställas. I den
nya ansökan har antalet ändrats till fem helårsanställda. Enligt ansökan
brukar företaget ha en gräns på fem till sex barn eller maximalt åtta barn om
vistelsetiden för dessa är 15 timmar.
EkoLek har presenterat en verksamhetskalkyl där några av posterna bör
beaktas. Posterna i verksamhetskalkylen baseras på olika antal barn.
Intäkterna som rör ersättningen från kommunen överensstämmer med
bidraget för cirka tio barn. Intäkterna från föräldraavgiften överensstämmer
med intäkter för cirka tre barn.
Gällande utgifter så är posten lön specificerat att 806 000 kr är baserat på 19
anställda. En skälig beräkning visar att 806 000 kronor är baserad på två
löner. Förvaltningen ser således en diskrepans mellan ansökan och budget.
Förvaltningen bedömer att det är möjligt att ett godkännande av EkoLek att
bedriva fristående pedagogisk omsorg påverkar kommunens verksamhet.
Om ansökan godkänns, så ska verksamheten inkomma med utdrag ur
belastningsregistret för anställd personal samt brandskyddsdokumentation
från Räddningstjänsten. Innan uppstart ska även ett besök i verksamhetens
lokal genomföras, för att säkerställa att lokalerna är ändamålsenliga. Det
krävs även ytterligare dokumentation kring livsmedelshantering. Miljö och
hälsa är informerade om ärendet.
Ekonomi
Om ansökan godkänns kan kommunens ekonomi påverkas beroende på hur
många barn som börjar i EkoLeks verksamhet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-20
Ansökningshandlingar
Yrkanden
Margareta Warnholtz (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden bifaller
ansökan.
Peter Dygården (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar om
avslag enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Margareta
Warnholtz (M) eller Peter Dygårdens (S) yrkande och finner att nämnden
beslutar enligt Margareta Warnholtz (M) yrkande.
Omröstning
Omröstning begärs och genomförs efter att barn- och utbildningsnämnden
har godkänt följande ordning:
Den som röstar på Peter Dygårdens (S) yrkande röstar ja och den som röstar på
Margareta Warnholtz (M) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Ledamot
Kerstin Angel (C)
Margareta Warnholtz (M)
Peter Dygården (S)
Lena Engström (L)
Gabriella Geertinger (S)
Katja Geertinger (MP)
Sara Grimpe Wernersson (S)
Björn Jönsson (S)
Åsa Norberg (S)
Filip Erzmoneit Friberg (S)
Ragnhild Lundahl (M)
Sven-Olof Lundin
Bengt Sundberg
Totalt

Ja

Nej
X
X

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

6

Med 7 nej-röster och 6 ja-röster beslutar nämnden enligt Margareta
Warnholtz (M) yrkande.
Reservation
Peter Dygården (S), Gabriella Geertinger (S), Sara Grimpe Wernersson (S),
Björn Jönsson (S), Åsa Norberg (S) och Filip Erzmoneit Friberg (S)
reserverar sig mot beslutet.
Protokollsanteckning
Lennart Johnsson (V) antecknar avvikande mening till beslutet.
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§ 201
Årshjul kvalitetsarbete 2018 barn- och
utbildningsnämnden , BUN 2017/275
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. fastslå årshjulet för 2018.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens årshjul med tematiska inslag är till för att
nämnden ska få en kontinuitet och regelbunden avstämning av
verksamheternas resultat. Årshjulet är en del i kvalitetsarbetet och varje
presentationstillfälle ger möjlighet för verksamheternas företrädare att
presentera verksamhetens syfte, mål, det förväntade resultatet och det
faktiska resultatet med tillhörande förklaringsmodeller till varför resultaten
ser ut på ett särskilt sätt. Årshjulet innehåller också viktiga hållpunkter för
beslut, information och uppföljning av verksamheten.
Motivering av beslut
Årshjulet skapar möjligheter för de förtroendevalda i nämnden att ställa
verksamhetskopplade frågor direkt till verksamheternas företrädare. På så
sätt säkerställs dels utförliga och precisa svar, men också en tydlighet i
nämndens tillfälliga fokusområde.
Ekonomi
Beslutet ligger inom ramarna för nämndens budget.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-11-17
Årshjul 2018
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§ 202
Undertecknande av skrivelser och handlingar för barnoch utbildningsnämnden , BUN 2017/155
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Skrivelser och handlingar som följer av beslut i barn- och
utbildningsnämnden ska undertecknas av nämndens ordförande Kerstin
Angel med förste vice ordförande Margareta Warnholtz som ersättare.
Vid deras förhinder ersätter andre vice ordförande Peter Dygården.
Undertecknande ska göras med kontrasignation med någon av följande
tjänstemän: t.f. förvaltningschef Svante Tolf eller administrativ chef Cia
Hjortsberg Vranjancu.
2. Handlingar som följer av delegationsbeslut till enskild förtroendevald
eller tjänsteman får undertecknas av delegaten ensam.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ovanstående personer ges rätt
att underteckna skrivelser och handlingar som följer av beslut i barn- och
utbildningsnämnden. Det finns ett behov av att revidera så att t.f.
förvaltningschef kan underteckna handlingar.
Motivering av beslut
I nämndens delegationsordning anges vem som har rätt att skriva under
upphandling och avtal av varor och tjänster inom nämndens
verksamhetsområde. Det finns behov av att nämnden tydliggör vem som har
rätt att underteckna de skrivelser och handlingar som inte anges i
delegationsordningen. Detta underlättar handläggningen av ärenden och
bidrar till tydlighet inom organisationen.
Ekonomi
Beslutet påverkar inte nämndens ekonomi.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-12-06

Utdragsbestyrkande

1 (1)

19

Falkenbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13

§ 203
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
Beslut
Delegat
2017-11-16 –
Delegationsbeslut
2017-12-05
diariet
2017-11-16 –
Mottagande
Nämndsekreterare
2017-12-05
likabehandlingsärenden
2017-11
Beslut om anställningar
2017-11-17 –
Beslut om skolskjuts
Planerare
2017-12-07

Delegationsordning
1.3
3 kap.
5.1-5.4

Underlag för beslut
Beslutsförslag 2017-12-06
Delegationsbeslut diariet 2017-12-05
Sammanställning likabehandlingsärenden 2017-12-06
Delegationsbeslut anställningar november
Delegationsbeslut skolskjuts 2017-12-07
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§ 204
Meddelanden till barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2017/20
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Godkänna redovisningen av meddelanden för perioden 2017-11-16 –
2017-12-05.
Beskrivning av ärendet
Avsändare/Mottagare
Ärendet
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag § 282
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag § 283
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag § 287
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag § 290
Kommunstyrelsen
Protokollsutdrag § 291
Lokalberedning
Minnesanteckningar och bilaga
Skolverket
Beslut statsbidrag för karriärtjänster
HT 2017/2018
Skolverket
Beslut statsbidrag för ökad jämlikhet
i grundskolan för 2017/2018
Skolverket
Beslut statsbidrag lärarlyftet HT 2017
Skolinspektionen
Beslut förskoleklass och grundskola
efter tillsyn på Älvseredsskolan
Skolverket
Beslut om statsbidrag för
personalförstärkning i skolbibliotek
för höstterminen 2016 och
höstterminen 2017
Miljö- och
Meddelande om bekräftelse av
hälsoskyddsnämnden
inkomna uppgifter om Okomeskolan
Barn- och
Sammanställning beslut om
utbildningsförvaltningen
avstängning av elev
Skolinspektionen
Beslut för gymnasiesärskola efter
tillsyn
Barn- och
Samverkansprotokoll
utbildningsförvaltningen

Datum
2017-11-14
2017-11-14
2017-11-14
2017-11-14
2017-11-14
2017-11-29
2017-11-24
2017-11-24
2017-11-27
2017-11-27
2017-11-20

2017-11-27
2017-11-21 - 201712-05
2017-12-05
2017-12-05
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§ 205
Övriga ärenden barn- och utbildningsnämnden,
BUN 2017/21
Sammanfattning
Fråga om vilka rutiner som finns för avstängning av elev.
Elevärende på skola.
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