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§ 133
Färingtofta skolas framtid
BUN 2013.1013.611

Ärendet
Helén Viebke, verksamhetschef grundskola och Ulla-Stina Nordström, rektor
Färingtofta skola, berättar att läsåret 2013-2014 finns det 34 elever från F-klass till
årskurs 3 på Färingtofta skola. Personalen består av totalt 2,85 tjänster (0,85
förskoleklass, 2,0 pedagog 1-3) Utöver detta finns personal för kost och städ samt
vaktmästartjänst för mattransport. Den yttre miljön sköts av BOSAB. Lokalerna är i
relativt gott skick men gymnastiksalen och dess redskap är i behov av renovering och
förnyelse.
Det låga elevantalet gör att en ekonomi i balans inte är möjlig och det är de extra
tillskjutna medlen på 500 000 budgetåret 2013 som balanserar årets resultat.
Den lilla skolan med små elevgrupper står inför stora utmaningar. Normen kan bli
för lågt satt och om ett förhållandevis stort antal elever med särskilda stödbehov
finns blir behovet av specialpedagogisk kompetens förhållandevis stort. För att möta
detta behov som finns på Färingtofta skola besattes läsåret 2012-2013 en av de
ordinarie pedagogtjänsterna med pedagog med speciallärarkompetens.
Med ett allt mindre elevunderlag och elever med stora individuella behov behövs
kompetens bland personalen för att arbeta åldersblandat. I en väldigt liten grupp där
varje enskilt barn får stort utrymme, både på gott och ont, blir barnets utveckling i
vissa fall lidande. Handledning till personalen behövs troligen finnas med tydlig
kontinuitet.
I en alltför liten grupp är det svårt för varje barn att få den gruppstimulans som
behövs. Forskning visar att alla barn, både de som ligger långt framme i sin
kunskapsutveckling och de barn som inte kommit så långt, stimuleras och utvecklas
bra av att vara i grupper där eleverna arbetar på både lättare och svårare nivåer.
Färingtoftas elever kan med relativ lätthet inrymmas i Ljungbyhedsskolans
organisation.
En viss ökning av pedagogtjänster på Ljungbyhedsskolan föreligger främst med
tanke på de stora specialpedagogiska stödbehoven. Besparingen i pedagogtjänster vid
en nedläggning december 2013 bör bli en tjänst.
Gunnel Johannson (C) yrkar på att utreda om Färingtofta skola kan användas av
samtliga skolor i Klippans kommun som naturskola, lägerskola och/eller
experimentell skola.

Beslutsunderlag
Färingtofta skola, Ulla-Stina Nordström och Marie Berlin, 2013-10-08
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Flyttar eleverna på Färingtofta skola till Ljungbyhedsskolan samtidigt som de
elever från Ljungbyhedsskolan som tillfälligt är placerade på Färingtofta skola
flyttar tillbaka. Dock senast vårterminen 2014.
2. Föreslår Kommunstyrelsen att lägga ner den ordinarie undervisningen på
Färingtofta skola sommaren 2014.
3. Säger upp lokalerna på Färingtofta skola mars 2014 samt utreder om lokalerna
kan användas för andra ändamål, och tar en diskussion med Kommunstyrelsen om
extra finansiering för detta.
____
Med anledning av detta beslut kallar ordförande till möte med föräldrar, politiker
och övriga medborgare 2013-11-19 kl 19.00 på Färingtofta skola.
Reservationer
Therese Borg (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga Bun § 133/13 A.
Kristin Grenås (MP) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga Bun § 133/13 B.
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§ 134
Ekonomisk månadsuppföljning 2013
BUN 2013.0250.040

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar att det inte finns någon ekonomisk
månadsuppföljning för september 2013 att tillgå.
JanEric Assarsson informerar muntligen att enligt de beräkningar som är gjorda
beräknas resultatet vid årets slut bli ett underskott på ca 890 000 kr.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____
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§ 135
Internbudget 2014
BUN 2013.1019.041

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar att internbudgeten för 2014 är inte klar och
att förvaltningen har fått dispens. Internbudgeten kommer att finnas att tillgå på
presidiets nästa möte 2013-11-11 och således även till nästa nämndsmöte
2013-11-25.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 136
Resultatmål 2014
BUN 2013.1022.012

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson föreslår till nämnden att låta resultatmålen för 2013 gälla
även för 2014. Resultatmålen anger vilka mål förvaltningen ska arbeta mot under
verksamhetsåret.
Klippans kommunfullmäktige har beslutat att även miljömålen ska finnas med som
inriktningsmål samt resultatmål. Barn- och utbildningsnämnden beslutade om
miljömålen 2013-04-29.
Beslutsunderlag
Förslag till resultatmål 2014, JanEric Assarsson, 2013-09-30.
Kommunfullmäktiges uppdrag åt Barn- och utbildningsnämnden år 2014 –
inriktningsmål.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Antar resultatmålen för Barn- och utbildningsnämnden 2014 enligt bilaga Bun §
136/13.
____
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§ 137
Namnbyte av Naturbruksgymnasiet
BUN 2013.1071.612

Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall berättar att som en konsekvens av att
Naturbruksgymnasiet nu sålts, finns ett önskemål att byta namn från
Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby till Segragymnasiet.
Tommy Cedervall informerar vidare att de nya ägarna inte fått tillstånd av Skolverket
att bedriva friskola utan att skolan drivs av Klippans Kommun som huvudman läsåret
2013/2014.
Beslutsunderlag
Namnbyte av Naturbruksgymnasiet, JanEric Assarsson, 2013-10-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Byter namn på Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby till Segragymnasiet.
2. Noterar övrig information.
____
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§ 138
Förslag till stoppat intag på el- och energiprogram på Klippans
gymnasieskola
BUN 2013.0616.612

Ärendet
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer, informerar att antalet
sökande till inriktningen datorteknik på el- och energiprogrammet,
Tegelbruksskolan, har minskat tydligt de senaste åren.
Vid intaget till höstterminen 2013 stod det klart att en stor majoritet av de sökande
till el- och energiprogrammet önskade läsa inriktningen elteknik (21 av 26). Några få
ville läsa inriktningen datorteknik (5 av 26). Tillföljd av det minskande intresset för
datorteknik stoppades intaget till inriktningen höstterminen 2013 och antalet som
togs in till inriktningen elteknik ökades från 16 till 20 elever.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut gällande inriktningar på el- och energiprogrammet,
Tegelbruksskolan, Mattias Säflund, 2013-09-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Tegelbruksskolan, vid Klippans gymnasieskolor, erbjuder El- och
energiprogrammet enbart med inriktningen elteknik.
____
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§ 139
Inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet på Klippans
gymnasieskola
BUN 2013.1028.612

Ärendet
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer, informerar att i samband
med nya gymnasiereformen GY11 infördes två nya program med ursprung från
gamla samhällsvetenskapliga programmet, Humanistiska och Ekonomiprogrammet.
Klippans gymnasieskola valde från början att erbjuda samtliga tre program,
Samhällsprogrammet med tre inriktningar, Humanistiska programmet med en
inriktning och Ekonomiprogrammet med två inriktningar.
Utifrån sökbild och elevers intresse har utbudet bantats till att inför antagningen
hösten 2013 erbjuda två program med vardera 2 inriktningar, Samhällsprogrammet
med inriktningarna beteendevetenskap och samhällsvetenskap och
Ekonomiprogrammet med inriktningarna ekonomi och juridik.
Under de två senaste åren på det nya Samhällsprogrammet (SA) har eleverna nästan
uteslutande valt beteendevetenskaplig inriktning varför någon inriktning samhälle
inte startats.
Under våren och sommaren har diskussioner förts i arbetslaget för
Samhällsprogrammet utifrån de två inriktningarna, om båda ska erbjudas eller inte. I
samband med att de nya eleverna påbörjat sin utbildning hösten 2013 visar det sig att
även nu är det beteendevetenskaplig inriktning som man efterfrågar med något
enstaka undantag. Det innebär att man i arbetslaget kommit fram till att det är rimligt
att endast erbjuda inriktningen beteendevetenskap i fortsättningen. Inom detta
område har vi också ytterligare bredd på kompetens då vi har såväl Barn- och
Fritidsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut gällande inriktningar på Samhällsvetenskapsprogrammet, Mats
Salomonsson, 2013-09-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Klippans gymnasieskolor erbjuder Samhällsprogrammet men enbart med
inriktningen beteendevetenskap.
______
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§ 140
Yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning 2014
BUN 2013.1017.615

Ärendet
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer, informerar att Skolverket har
initierat en ansökan om yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning 2014.
Under förutsättning att regeringen beslutar i december i enlighet med förslaget att
kommunerna utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning och
vuxenutbildning för utvecklingsstörda kan ansöka om statsbidrag för att bedriva
yrkesförarutbildning.
De utbildningar som föreslås är yrkesförare persontransporter och yrkesförare
godstransporter. Utbildningarna ska planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och
branschföreträdare. Av ansökan ska framgå vilket behov det finns av utbildningarna.
Ansökan avser 16 plaster inom persontransporter och 18 inom godstransporter.
Beslutsunderlag
Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning, Matts
Skoog, 2013-09-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning för år 2014.
____
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§ 141
Elevavgifter Hälsa, Vård och Omsorg på gymnasiesärskolan
BUN 2013.1058.612

Ärendet
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer, föreslår Barn- och
utbildningsnämnden att fastställa elevavgiften 182 800/läsår eller 91 400/termin för
utbildningen Hälsa, Vård och Omsorg, gymnasiesärskolan höstterminen 2013.
Programpriset motsvarar samma pris som det tidigare omvårdnadsprogrammet.
Beslutsunderlag
Elevavgift Hälsa, Vård och Omsorg gymnasiesärskolan, Mattias Säflund, 2013-10-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fastställer elevavgiften för utbildningen Hälsa, Vård och Omsorg,
gymnasiesärskolan till 182 800/läsår eller 91 400/termin för höstterminen 2013.
____
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§ 142
Elevavgifter programmet för Administration, Handel och Varuhantering
på gymnasiesärskolan
BUN 2013.1067.612

Ärendet
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer, föreslår Barn- och
utbildningsnämnden att fastställa elevavgiften 226 800/läsår eller 113 400/termin för
utbildningen Administration, Handel och Varuhantering, gymnasiesärskolan
höstterminen 2013.
Programpriset motsvarar samma pris som det tidigare handelsprogrammet.
Beslutsunderlag
Elevavgifter programmen Administration, handel och varuhantering
gymnasiesärskolan, Mattias Säflund, 2013-10-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fastställer elevavgiften för utbildningen Administration, Handel och
Varuhantering, gymnasiesärskolan till 226 800/läsår eller 113 400/termin för
höstterminen 2013.
____
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§ 143
Information om lokaler
Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson och Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga
skolformer, informerar om Brottningsgymnasiets planerade flytt till Klippans tätort.
JanEric Assarsson och Börje Norén, chef för Kultur- och Fritidsförvaltningen, har
fått i uppdrag att utreda brottningsgymnasiets och dess internats framtida lokalitet.
Den föreslagna lokalen för brottningsgymnasiet är Sågen, men den kommer inte att
kunna vara färdigrenoverad och iordningställd till höstterminen 2014. I nuläget finns
inget förslag på internat som är prissatt.
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar frågan om huruvida brottningsgymnasiet
behöver och bör flytta från Ljungbyhed Park till Klippans tätort.
Ordförande Tommy Cedervall vill se en tydlig redogörelse över brottningsgymnasiets kostnader och intäkter, då det inte finns möjlighet för Barn- och
utbildningsnämnden att driva brottningsutbildningen med förlust.
Gunnel Johansson (C) påpekar att om kommunen anser att brottningsutbildningen är
viktig för kommunen ur PR-synpunkt, borde Barn- och utbildningsnämnden få
ekonomisk kompensation för att driva utbildningen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 144
Rapport från kvalitetsdialog grundskola
Ärendet
Gunnel Johansson var på kvalitetsdialog för 2013-09-26 vilket hon rapporterar om.
Rektorerna för de båda skolorna informerade på dialogmötet vad som hänt under
förra läsåret och hur nuläget är på skolorna, hur man arbetar med förbättringsarbete,
med elevinflytande och miljön på skolorna.
Skolorna har bland annat tagit hjälp av Ventilen i olika elevärenden.
Det som uttrycktes viktigt inför framtiden var att eleverna måste generellt öka sin
läsförståelse vilket måste ske redan i tidigare klasser.
Ljungbyhedsskolan ligger bra till i jämförelse med övriga skolor i Klippan. När det
gäller kunskaper och likabehandlingsarbetet visar elevenkäter att eleverna trivs och
känner sig trygga på skolan. Förbättringar som planeras är bättre städning, toaletter,
omklädningsrum, elevinflytande och arbetet mot främlingsfientlighet.
Helén Viebke, verksamhetschefen för grundskola, berättar att kvalitetsdialogerna
kommer äga rum varje höst och att politikerna i barn- och utbildningsnämnden alltid
är välkomna.
Beslutsunderlag
Kvalitetsdialog 2013-09-26, Gunnel Johansson
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____
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§ 145
Uppföljning av behov gällande barnomsorg på obekväm tid
BUN 2013.0680.630

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2013-02-25 beslut att föreslå
Kommunfullmäktige att fortsätta erbjuda barnomsorg på obekväm tid med hjälp av
individuella lösningar.
Nämnden uppdrog, på samma möte, förvaltningen att regelbundet följa upp behovet
av barnomsorg på obekväm tid.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sådan uppföljning, där det framgår
att antalet barn inom barnomsorg på obekväm tid ökat från 14 barn i januari till 26
barn i augusti.
I nuläget finns 13 timanställda barnbiträden samt 3 dagbarnvårdare med utökad tid i
tjänsten. Med några få undantag finns idag barn inom barnomsorg på obekväm tid
under månadernas samtliga dagar. Ungefär 60 % av dessa barn har barnomsorg
kvällstid d.v.s. från 17.30 till mellan 19.45–24.00 medan övriga barn har
nattbarnomsorg till kl. 06.30.
Den faktiska kostnaden från januari t o m augusti månad uppgår till 572 000 kr.
Under förutsättning att antalet barn inom obekväm barnomsorg ligger kvar på ca 25
barn/månad under tiden september-december prognostiseras kostnaden för
kalenderåret 2013 till ca 860 000 kr.
Förslag till pedagogisk omsorg på obekväm tid i form av Nattis
Öppettider på ett föreslagit ”Nattis”:
Måndag
05.00-08.00
Måndag – fredag morgon 16.30–08.00
Lördag
06.15-16.00
Söndag
06.15-16.00
Nattis kan förläggas till förskolan Nejlikan där det finns ändamålsenliga lokaler som
uppfyller behovet och där god omsorg och pedagogisk verksamhet kan säkerställas.
Lokalerna omfattar tre rum, kök, barntoalett samt personaltoalett. Dessutom finns
möjlighet att utnyttja förskolans lokaler.
Till detta beräknas det behöva 2 heltidstjänster med årsarbetstid av utbildade
barnskötare.
Kostnaderna per kalenderår uppskattas till ca 853 000 kr.
Det finns även möjlighet att söka statsbidrag för barnomsorg på obekväm tid.
Barn- och utbildningsnämnden bereds möjlighet att diskutera innehållet i rapporten.
Det som framförallt diskuteras är personalbemanningen, personalens vilotid och
ensamarbete samt barnens säkerhet och trygghet.
Ordförande Tommy Cedervall poängterar även att det är av vikt att förtydliga vilka
som har rätt till barnomsorg på obekväm tid, samt i förlängningen vilken typ av
samhälle vi vill ha.
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Skolchef JanEric Assarsson meddelar att förvaltningen kommer att utreda ärendet
vidare samt presentera detta på nämndens möte i december 2013.
Beslutsunderlag
Rapport Barnomsorg på obekväm tid, Annica Dovskog och Anneli P Dalberg,
2013-10-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
2. Ålägger barn- och utbildningsförvaltningen att utreda ärendet vidare enligt
nämndens resonemang och synpunkter.
_____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

19 (29)

Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 146
Familjens hus framtid
BUN 2012.0056.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2012-01-30 beslut att tillsammans med
socialförvaltningen, Capio Citykliniken AB och Vårdcentralen i Klippan på försök
starta upp Familjens hus.
Familjens hus syfte är att bidra till att bygga upp eller stärka nätverket kring
barnfamiljen genom att vara en naturlig och lättillgänglig mötesplats. Genom
Familjens hus byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för de yngre
barnen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har nu gjort en utvärdering av verksamheten på
Familjens hus, med förslaget att permanenta den samma.
Kostnaderna för Familjens hus beräknas 2014 att uppgå till 417 250 kr.
Beslutsunderlag
Underlag till beslut gällande Familjens hus framtid, Anneli P Dalberg, 2013-10-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. att tillsammans med Socialförvaltningen, Vårdcentralen i Klippan samt Capio
Citykliniken AB permanenta Familjens hus i nuvarande lokaler med nuvarande
omfattning från och med 2014-01-01.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

20 (29)

Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 147
Öppnande av den sk "gummibands-avdelningen" inom förskolan
BUN 2013.1029.630

Ärendet
Efter sammanställning av barn i kö till förskola och pedagogisk omsorg i tätorten
Klippan, ser vi följande: per den 30:e september står 7 barn i kö som önskar
placering i höst och 19 barn i kö med önskan om plats från januari till april. Vilket
innebär att fler barn kommer med största sannolikhet vara i behov av förskoleplats
fram till och med juni månad.
Dessa barn kan ej placeras på förskolorna i Klippan på grund av platsbrist. Det är
därför nödvändigt att öppna ett av ”gummibandet”. På Förskolan Antilopen finns
möjlighet att ta emot fler barn. Förslagsvis anställs 2 pedagoger från januari med
succesiv ökning efter barnens placeringsdatum.
Beslutsunderlag
Kösituation i Klippans tätort, Anneli P Dalberg, 2013-09-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förskolan Antilopen öppnar ”gummibandet” för fler barn från och med den 7
januari 2014. Personal anställs från och med den 2 januari 2014 och utökas
beroende på barnens placeringsdatum.
2. Uppmanar förvaltningen att tillfråga föräldrarna om möjlighet att placera barn i
de förskolor i kommunen där det finns plats.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

21 (29)

Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 148
Bofinkenskolans lokaler
BUN 2013.1057.291

Ärendet
Björn Petterson från tekniska kontoret redogjorde för en lägesrapport om
Bofinkenskolans lokaler på barn- och utbildningsnämndens möte 2012-01-30.
Lägesrapporten visade då att byggnaden bedömdes inneha fel av den grad att
planerna borde inriktas på att uppföra en ny byggnad inom 3-4 år.
Michael Kjellmar, ny rektor för Bofinkenskolan, har ställt frågan till barn- och
utbildningsnämndens presidium vad som har hänt i ärendet. Dessa i sin tur anser att
frågan bör lyftas till Kommunstyrelsen för klargörande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Bun § 20/12
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Omber Kommunstyrelsen att besvara frågan om de framtida planerna kring
Bofinkenskolans lokaler.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

22 (29)

Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 149
BUN-priset 2013
BUN 2013.0833.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden instiftade 1997 BUN-priset, som delas ut för
förtjänstfulla insatser inom barnomsorgens och skolans område.
BUN-priset kan gå till en person, flera personer eller till ett arbetslag som arbetar
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Pristagarna ska vara
bosatta eller verksamma i Klippans kommun. Priset kan delas mellan olika projekt.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fram till 1 oktober 2013 fått in åtta
nomineringar.
Beslutsunderlag
Sammanställning av BUN-pristagare 2013, Åsa Lönn, 2013-10-01
Nomineringar till BUN-pris
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Utser Sabine Tucic, som arbetar vid matbespisningen på Åbyskolan, som BUNpristagare 2013 med följande motivering:
”Sabine är drivkraften bakom Åbyskolans matsal. Hon strävar hela tiden efter bästa
service och helhetstänkande kring måltiden genom att ge mycket av sig själv i mötet
med gästen. Kvaliten på maten och bemötande, i en kombination, skapar i
förlängningen bra förutsättningar för goda studieresultat.”
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

23 (29)

Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 150
Sammanträdestider 2014
BUN 2013.1021.010

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat förslag på sammanträdestider för
Barn- och utbildningsnämnden och dess presidium 2014.
Mötet diskuterar huruvida temasammanträdena bör tidigareläggas. Ordförande
Tommy Cedervall anser att frågan bör diskuteras när det finns fler ordinarie
nämndledamöter närvarande.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider 2014, 2013-09-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Sammanträdestider för Barn- och utbildningsnämnden godkänns enligt
nedanstående:
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder måndagar kl 19.00:
27 jan, 24 feb, 24 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 aug, 29 sep, 27 okt, 24 nov, 15
dec.
Barn- och utbildningsnämndens presidium sammanträder tisdagar
kl 8:30:
14 jan, 11 feb, 11 mars, 15 april, 13 maj, 3 juni, 12 aug, 16 sep, 14 okt, 11 nov, 2
dec.
Barn- och utbildningsnämnden har tema/informationssammanträde måndagar kl
19:00: 14 april och13 okt.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

24 (29)

Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 151
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och
Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla
psykisk ohälsa
BUN 2013.0677.624

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar att ramöverenskommelsen gällande personer
med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att
utveckla psykisk ohälsa har arbetats fram gemensamt av Region Skåne och
Kommunförbundet Skåne. Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala
överenskommelser.
Ramöverenskommelsen har tagits fram av Regional Samverkansgrupp Psykiatri, en
grupp som utsetts av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.
Beslutsunderlag
Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner
gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har
eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa, Region Skåne och Kommunförbundet
Skåne, 2013-06-10
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Antar ramöverenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och Skånes
kommuner enligt bilaga Bun § 151/13.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 152
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämnsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda till och med 7 oktober 2013.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever som anmälts till
arbetsmiljöverket, 2013-10-07
Sammanställning av incidentrapporter för personal som anmälts till
arbetsmiljöverket, 2013-10-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

25 (29)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 153
Elevärende
Ärendet
Dnr 2013.578
Skolinspektionen

Dnr 2013.579
Skolinspektionen

Uppföljning av beslut ang. anmälan om rätten till
utbildning för elev vid Ljungbyhedsskolan
”Klippans kommun har vidtagit sådana åtgärder att
ärendet kan avslutas”

Uppföljning av beslut ang. anmälan om rätten till
utbildning för elev vid Ljungbyhedsskolan
”Klippans kommun har vidtagit sådana åtgärder att
ärendet kan avslutas”

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

26 (29)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 154
Delegationsärende
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
Skolskjutssamordnare
2013-10-01

2013-10-07

Dnr 2013.1031-2
Beslut om skolskjuts – beviljat
Dnr 2013.1037-2
Beslut om skolskjuts – avslag

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2013-09-01 – 2013-10-01 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen
Delegationsprotokoll nr 10:13-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

27 (29)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

28 (29)

Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 155
Informationsärende
Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
Barn- och utbild.
förvaltningen

Statistik över elever placerade på PeterSvensskolan samt
elever Östra Ljungby/Stidsvig

Klippans förskolor

Dnr 2013.1010
Riskbedömning, Klippans förskolor gällande anpassning
av budget

Skolverket

Dnr 2013.267
Dimensionering av RIG-systemet för 2014-2017

Skolverket

Dnr 2013.139-3
Utbetalning av statsbidrag för maxtaxa sept 2013.

Barn- och utbild.
förvaltningen

Dnr 2013.1115
Utvärdering Sommarskola 2013

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

29 (29)

Sammanträdesdatum

2013-10-21

§ 156
Kurser och konferenser
Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter Tommy Cedervall och Helena Dådring
framför önskemål att närvara vid ”Dialogmöte gällande mottagande och etablering
av flyktingar och ensamkommande barn i Skåne” 2013-10-29.
Helena Dådring har även framfört önskemål att närvara vid ”Sociala investeringar –
varför det?” i Eslöv 2013-11-11.
Ordförande Tommy Cedervall informerar om föräldracaféerna på Åbyskolan och
uppmanar de ledamöter, som har möjlighet, att närvara vid nästa tillfälle 2013-11-20.
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar om temadag gällande barnkonventionen
2013-10-29 i Åbyskolans aula.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Bereder Helena Dådring och Tommy Cedervall plats vid ”Dialogmöte gällande
mottagande och etablering av flyktingar och ensamkommande barn i Skåne” 201310-29.
2. Bereder Helena Dådring plats vid ”Sociala investeringar – varför det?” i Eslöv
2013-11-11.
3. Noterar informationen om övriga kurser och inbjudningar.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

