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§ 51
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Kanslichef Lars-Åke Svensson informerar om den begäran om komplettering som
Kommunstyrelsen har ställt till nämnden gällande beslutet kring Framtidens skola
som nämnden fattade 2016-05-23, § 43.
Barn- och utbildningsnämnden behöver komplettera ärendet med investeringskalkyl
samt med kostnadsberäkning och tidplan för byggnation vilket beställes av tekniska
förvaltningen.
Därutöver behöver nedanstående klargöras:
1. Uppförande av förskola (8 avdelningar) i Klippan prioriteras.
Här måste bl.a. behovsbedömning och utformning klargöras.
2. Utredning av det långsiktiga lokalbehovet i Pilagårdsskolan, kostnader för
eventuella erforderliga investeringar samt möjliga kortsiktiga lösningar.
3. Utredning av hur behovet av förskoleplatser långsiktigt ska tillgodoses
i Ljungbyhed.
4. Utredning av ombyggnads- och renoveringsbehovet i Vedby skola samt
kostnadsberäkning för detta.
5. Utreda kostnaderna för att bygga nytt för särskolan och träningsskolan
i eller i anslutning till den nya skolan.
6. Klargöra om Snyggatorpsskolan framgent endast ska vara en 7-9- skola.
Med investeringskalkyl, kostnadsberäkning och klargörande av punkterna 4-6
bedömer kanslichefen att det finns underlag för att fatta beslut om skolstruktur och
investeringar i Klippans centralort.
Avseende punkt 1, uppförande av förskola, behöver Kommunstyrelsen och/eller dess
förvaltningar klargöra frågor rörande markförhållanden, diskussion med Treklövern
om disposition av mark samt detaljplan.
Skolchef Rose-Marie Bergman tydliggör att nämnden behöver ge förvaltningen
utredningsuppdrag avseende punkt 1-5 samt att nämnden måste fatta beslut
beträffande högstadium i punkt 6. Förvaltningen bör även uppdras att redovisa
rimliga och kostnadsbedömd tidsplan för genomförandet av investeringarna, vilken
även innehåller en tydlig prioritering.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och justera förvaltningens förlag till beslut.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 67/16
Kanslichefs skrivelse med bilaga, 2016-06-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt förvaltningen att redovisa behov och kostnadsunderlag för förskola i
Klippans tätort, till Kommunstyrelsen.
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2. Uppdrar åt förvaltningen att utreda behovet för en långsiktig lösning för att täcka
behovet av lokaler i Pilagårdskolan, inklusive kostnadsberäkning.
3. Uppdrar åt förvaltningen att finna lämpliga tillfälliga lokaler att använda till dess
att permanenta lokaler finns att tillgå.
4. Uppdrar åt förvaltningen att redovisa långsiktigt behov och kostnadsunderlag för
förskola i Ljungbyhed till Kommunstyrelsen.
5. Uppdrar åt förvaltningen att utreda ytterligare ombyggnads och renoveringsbehov
av Vedby skola inklusive kostnadsberäkning.
6. Uppdrar åt förvaltningen att utreda behovet samt för- och nackdelar, för att bygga
nya lokaler för träning- och särskola, i eller i anslutning till den nya skolan.
7. Snyggatorpskolan ska tillsvidare vara en sex-parallellig 7-9 skola, samt inrymma
en parallell F-6.
8. Uppdrar åt förvaltningen att redovisa rimlig och kostnadsbedömd tidplan för
genomförandet av investeringarna med tydlig prioritering.
____
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§ 52
Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2016.0069.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning t o m maj 2016. Vid maj månads slut visar helårsprognosen ett
nollresultat. Gymnasiesärskolan beräknas uppvisa ett underskott vid årets slut men
underskottet kommer kunna täckas upp av medel från centrala konton.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 58/16
Ekonomisk månadsuppföljning t o m maj 2016, Delveen Ali och Heléne Stoltz,
2016-06-09, bilaga Bun § 52/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 53
Budget 2017
BUN 2016.0052.041

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman rapporterar från budgetuppdragsmöte som ägde rum
2016-06-01. Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en ramförstärkning om
3 100 tkr inför 2017.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera informationen och utrycker att
möjligheterna till satsningar på bland annat förskola och elevhälsa minskar då
ramförstärkningen blev avsevärt mindre än de nämnden äskat.
Skolchef Rose-Marie Bergman föreslår att ramförstärkningen fördelas enligt
följande:
Fortsatt en-till-en-satsning grundskola
1 000 tkr
Förstärkning förskola
1 500 tkr
Förstärkning elevhälsan
600 tkr
Det kommer, fram till beslut om internbudget i november 2016, vara möjligt att
omfördela inom ram.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 59/16
Nämndernas uppdrag, Ekonomikontoret, 2016-06-01
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Antar beslut om prioriteringar i budget 2017 enligt skolchefens förslag ovan.
2. I övrigt noteras informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

7 (16)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

§ 54
Skolutvecklingsprojekt Klippans kommun 2016
BUN 2016.0156.600

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har slutfört upphandlingen av skolutvecklingsprojekt. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att företaget Tänk Om vann
upphandlingen samt att inledande möten har ägt rum.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 60/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 55
Organisation/programutbud Klippans gymnasieskola 2017/2018
BUN 2016.0177.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om gymnasieskolans
organisation/utbud 2017/2018. Jämfört med innevarande år har inga förändringar
skett.
Sökbilden till Klippans gymnasieskola inför höstterminen 2016 ser mycket bra ut,
med många sökande till framförallt fordonsprogrammet.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 61/16
Programutbud 2017/2018, Mattias Säflund 2016-05-30, bilaga Bun § 55/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer föreslagen organisation vid Klippans gymnasieskolor HT17 enligt bilaga
Bun § 55/16.
____
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§ 56
Kostnadsersättning för studier vid folkhögskola
BUN 2016.0189.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om att frågan gällande
kostnadsersättning för studier vid folkhögskola har aktualiserats. Bidraget är för
elever under 20 år och ska täcka alla deras kostnader. Men om den studerande
erhållit någon form av skolskjuts mm skall bidraget reduceras med motsvarande
belopp.
I enlighet med ett gammalt beslut i nämnden sker kostnadsersättning om 6 732 kr per
läsår vilket motsvarar 17,44 % av ett basbelopp.
Vid en uppräkning med årets basbelopp skulle schablonbidraget bli 7 726 kronor.
För att framgent slippa handläggning av ärendet i nämnden föreslås att
schablonbeloppets omfattning fastställs till 17,44 % av aktuellt basbelopp och att
framtida ansökningar beräknas utifrån samma beräkningsgrund.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Mattias Säflund, 2016-06-09
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Schablonbidragets storlek för studier vid folkhögskola beräknas utifrån 17,44 % av
aktuellt basbelopp vilket innebär att bidraget för 2016 fastställs till 7 726 kronor.
____
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§ 57
Information om digitalisering av tjänster inom förskola/fritidshem
BUN 2016.0180.630

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om att förvaltningen kommer att
införa ett nytt e-tjänstsystem där vårdnadshavare från och med 1 augusti kan lämna
schema, inkomstuppgift och kontaktuppgifter. I höst kommer vårdnadshavare även
att kunna ansöka och säga upp plats på förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.
Skillnaden gentemot nuvarande e-tjänstsystem är att inloggning kommer att ske med
e-legitimation vilket ökar säkerheten, samt att de uppgifter som lämnas kommer att
skickas direkt in i de digitala system förvaltningen använder vilket säkerställer
kvalitén.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 62/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 58
Forskningssamarbete med Växjö och Lunds universitet gällande tidiga
preventiva insatser för minskning av problemskapande beteende
hos barn i skolåldern
BUN 2016.0191.620

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar om att Växjö och Lunds universitet vill
inleda forskningssamarbete med Klippans kommun och Ventilen gällande tidiga
preventiva insatser för minskning av problemskapande beteende hos barn i
skolåldern.
Lars Boije önskar att nämnden bjuder in forskningsledare Märta Wallinius och
enhetschef för Ventilen Marie Gärdby till ett nämndssammanträde i höst för att
berätta mer om forskningsprojektet.
Barn- och utbildningsförvaltningen vill även ha nämndens godkännanden att
forskningsprojektet fortskrider i samarbete med Klippans kommun och Ventilen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämnden ställer sig positivt till att forskningssamarbetet gällande tidiga
preventiva insatser för minskning av problemskapande beteende fortskrider.
2. I övrigt noteras informationen.
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§ 59
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Karin Enqvist (V) rapporterar från verksamhetsbesök på förskolorna i Ljungbyhed,
2016-05-26. Där fick hon ta del av redovisning av projekt språkutveckling som
förskolorna genomfört under hösten och delar av våren. Karin tycker att det var
intressant att höra hur många olika sätt man kan stimulera barnen att använda sina
olika språk, kroppsspråket, sång mm. Det var också tydligt att man på de olika
förskolorna hade olika typer av utmaningar. På Heden har man t ex nio olika
språkliga bakgrunder medan man på Värdshuset har tre. Karin anser att vi
genomgående har en kunnig och engagerad personal som verkligen ser varje barn
och dess möjligheter.
Helena Dådring (M) och Mikael Persson (C) rapporterar från verksamhetsbesök hos
dagbarnvårdarna i Söndraby. De upplevde besöket som mycket positivt med god
stämning mellan barnen och vuxna. De anser att pedagogisk omsorg är ett bra
alternativ för de barn som av någon anledning inte trivs eller passar in på förskolan.
Klippan är unikt som tillhandahåller pedagogisk omsorg i så stor utsträckning och att
vi bör värna om det.
Gunnel Johansson (C) utrycker önskemål att nämnden får besök av förskolechef
Janeth N Norén som kan berätta mer pedagogisk omsorg.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 60
Arbetsmiljö
BUN 2016.0009.620

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att förvaltningen har tilldelats ett
föreläggande om utdömande av vite utifrån arbetsmiljöverkets tillsyn som inleddes
2014. Förvaltningsrätten överväger att utdöma vite om 20 000 kr för kvarstående
brister i arbetsmiljöarbetet. Det är kartläggning och åtgärder gällande den
belastningsergonomiska arbetsmiljön som inte var uppfyllda, enligt
arbetsmiljöverket.
Beslutsunderlag
Arbetsmiljöverket, Underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter innan beslut,
2016-05-27
Förvaltningsrätten, Föreläggande gällande utdömande av vite, 2016-06-08
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 61
Delegationsärenden
BUN 2016.0013.002

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:

2016-05-20

Dnr 2016.0162
Ställföreträdande skolchef

Skolchef

2016-05-30

Dnr 2016.176
Beslutsattestant

Skolchef

2016-06-09

Dnr 2016.0112
Läsårstider 2017/2018

Skolchef

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2016-05-01 – 2016-05-31

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 05:16-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 62
Informationsärenden
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Olle Nilsson (S) lyfter frågan avseende kostnader och beläggning av barnomsorg på
obekväm tid, Nattmössan. Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att
utvärdering av verksamheten på Nattmössan kommer att redovisas på nästkommande
nämndssammanträde.
Ordförande Rune Persson (S) vill tacka förvaltningen för ett gott arbete.
Helena Dådring (M) tackar nämnd och förvaltning för uppvaktningen på hennes
bemärkelsedag.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Skolinspektionen

Dnr 2014.1412
Uppföljning av kvalitetsgranskning av kursen Matematik
3c vid Åbyskolan

Kommunfullmäktige

Dnr 2016.0128
Protokollsutdrag § 35/16 – Fyllnadsval efter Christine
Ehrlander som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Skolverket

Sammanställning fördelning av statsbidrag 2016

Dnr 2016.0027
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds

Skolverket

Dnr 2016.0183
Statsbidrag för lärarlyftet 2

Skolverket

Dnr 2016.0129
Statsbidrag för entreprenörskap i skolan

Skolverket

Signatur justerare

Dnr 2016.0112
Läsårstider 2017/2018

Dnr 2016.0143
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
lärare 2015/2016
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Skolverket

Skolverket

Dnr 2016.0057
Statsbidrag för hjälp med läxor och annat skolarbete
2016
Dnr 2015.611
Statsbidrag för ökad undervisningstid i svenska eller
svenska som andra språk för nyanlända elever i
grundskolan för vårterminen 2016

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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