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§ 50
Avstängning av elev på gymnasieskolan.
BUN 2012.0177.607

Ärendet
Rektor Mattias Säflund har med stöd av Skollagen 5 kap § 17 punkt 4, stängt av en
elev från undervisningen på gymnasieskolan perioden 2012-03-14 till 2012-03-21.
Elev och vårdnadshavare har inbjudits till nämndens sammanträde och haft möjlighet
att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Beslut avstängning, Mattias Säflund 2012-03-14.
Utredning avstängning, Mattias Säflund, 2012-03-20.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Avstängningen fastställs i enlighet med rektors beslut.
___
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§ 51
Lokaler för förskolan Hermelinen.
BUN 2011.0119.600

Ärendet
Lennart Nordström redogör för arbetet med förskolan Hermelinen och den utredning
som gjorts av AK Konsult. Försäkringspengar om 2 070 000 kr kommer att betalas ut
då en entreprenör har upphandlats. Kommunen har till byggbolaget betalt ut ca
800.000 kr för det arbete som dom hade gjort fram till och med branden. Kommunen
kräver dessa pengar tillbaks och byggbolaget får klara upp detta med sitt eget
försäkringsbolag. Byggbolaget har gått med på att återbetala 500.000 kr. Kommunen
har fortfarande en tvist med företaget om resterande 300 000 kr.
Fastighetsbolaget har tagit hjälp av en tredje fristående part, Thomas Alsmo från
KTH i Stockholm för att få ett andra utlåtande av AK:s rapport som förespråkar nya
ventilerade golv. En möjlig lösning är att använda Florosil som är ett miljömärkt
material för att isolera mot fukt. Om denna metod används kan man börja bygga
vecka 24-25 på den befintliga byggnaden i egen regi till ungefär halva kostnaden av
att bygga nytt. Hermelinen kommer därmed att beräknas att vara färdig till skolstart
hösten 2013. Samliga moduler ska vara borta hösten 2013. Det finns inte något
mögel i byggnaden.
JanEric Assarsson har sammanställt en skrivelse till nämnden där han föreslår Barnoch utbildningsförvaltningen att besluta att moduler ska ersätta befintliga lokaler till
dess att återuppbyggnaden/renoveringen av förskolan Hermelinen är färdig. Detta för
att undvika att personal och barn i kvarvarande byggnad på förskolan Hermelinen
ska behöva vistas i lokaler som av arbetsmiljömässiga skäl är problematiska.

Beslutsunderlag
Ritning av förskolan Hermelinen, 2012-03-20, Fastighetskontoret.
Florosil, Bygg & teknik 5/05.
Protokoll från projekt Hermelinen 2012-03-09, Barn- och utbildningsförvaltningen.
Moduler till förskolan Hermelinen, JanEric Assarsson, 2012-03-19.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Bevilja hyra av moduler under tiden för byggnation av förskolan Hermelinen och
lyfta till Kommunstyrelsen att nämnden hålles ekonomiskt skadefri.
___
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§ 52
Ekonomisk månadsuppföljning 2012.
BUN 2012.0024.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning.
Vid februari månads slut visar budget på ett underskott på 12 261 000 kr, bilaga Bun
§ 52/12, det är dock svårt att visa en tillförlitlig månadsuppföljning så tidigt under
året. Frågan väcks om det är relevant att alls använda ekonomiska
månadsuppföljningar innan tertialrapporten i maj.
Till nästa nämnd bjuds både förvaltningsekonom Delveen Ali och ekonom på
gymnasieskolan Hélène Stoltz in för att redogöra för tertialrapporten 2012. En
redogörelse över personaltätheten i skolorna kommer också att redovisas. JanEric
informerar om arbetet inför upptaktsmöte 2012-04-03.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning, Delveen Ali, 2012-02-13.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
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§ 53
Gymnasieskolans budget 2012.
BUN 2011.0352.612

Ärendet
Information i ärendet har avhandlats i föregående paragraf.
___
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§ 54
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordväst 2012.
BUN 2012.0182.612

Ärendet
JanEric Assarsson presenterar ett avtal för gymnasiesamverkan i Skåne Nordväst
som tagit fram ett förslag till samverkansavtal för gymnasieskolan, bilaga Bun §
54/12. Målsättningen är att gemensamt stärka och utveckla området till en attraktiv
gymnasieregion där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett brett utbud av
utbildningar med hög kvalitet samt att höja utbildningsnivån i regionen.

Beslutsunderlag
Samverkansavtalet för gymnasieskolan i Skåne Nordväst 2012, att gälla tills vidare,
JanEric Assarsson, 2012-03-19.
Samverkansavtal för Gymnasieskolan i Skåne Nordväst, Gymnasieskolan i Skåne
Nordväst 2012.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna att Klippans gymnasieskola ingår i samverkansavtalet för Gymnasieskolan
i Skåne Nordväst enligt bilaga.
___
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§ 55
Programråd på gymnasieskolan 2012
BUN 2012.0164.612

Ärendet
Då flera ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden bytts ut eller kommer att bytas ut
behövs fyllnadsval av politiska representanter till gymnasieskolornas programråd.
Ann-Sofie Johansson har via ombud ställt sin plats rådet för Byggprogrammet till
förfogande.

Beslutsunderlag
Politisk representation i programråd, Charlotta Hasselberg, 2012-03-19.
Redovisning av programråd Tegelbruksskoloan VT 2012 till BUN, Mattias Säflund,
Tegelbruksskolan.
Lokalt Programråd, Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby. 2012-01-30.
Lista medlemmar Hotell- och restaurangprogrammets och handelsprogrammets
yrkesråd, Freddy Jönsson, 2012-03-19.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Välja följande ledamöter i Barn- och utbildningsnämnden till representanter i
programråd på Klippans gymnasieskola:
Byggprogrammet Roland Åkesson (S)
Barn- och fritidsprogrammet- Ann-Charlotte Brämhagen (S)
Fordon Transport- Olle Nilsson (S)
Fordon Personbil- Helena Dådring (M).
___
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§ 56
Förslag till inriktningsmål 2013.
BUN 2012.0178.012

Ärendet
Vid mandatperiodens början träffades Barn- och utbildningsnämnden under
vårterminen 2011 för att ta fram inriktningsmål för nämndens arbete.
Barn och utbildningsnämndens mål 2012 löd:
Alla barn och elever skall stimuleras och utmanas i sitt lärande så att
det genomsnittliga meritvärdet ökas i alla ämnen både inom grund- och
gymnasieskolan.
Mäts genom: Meritvärden.
Ökad samverkan mellan förskola, familjedaghem och förskoleklass för
att skapa en trygg och säker uppväxt för barnen i Klippans kommun.
Mäts genom: Enkäter.
Ökat fokus på information och delaktighet för barn, ungdomar och
föräldrar genom att lyssna och agera utifrån deras synpunkter.
Mäts genom: Omfattning av kommunikation.
-

Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet.

Mäts genom: Ekonomisk månadsuppföljning.
Då nämnd och förvaltning precis börjat arbeta efter ovanstående mål föreslår
skolchef JanEric Assarsson inte några ändringar inför 2013.

Beslutsunderlag
Inriktningsmål 2013, JanEric Assarsson, 2012-03-16.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna att inriktningsmålen för 2012 fortsätter gälla för 2013.
___
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§ 57
Svar på motion angående fritidsaktivitet för barn och ungdomar
med funktionsnedsättning.
BUN 2010.0034.600

Ärendet
Eva Stjärnlid (S) har 2009-11-27 inlämnat motion om fritidsaktiviteter för barn och
ungdomar med funktionsnedsättning. I motionen yrkar Socialdemokratern:
att ändra åldersgränsen till 15 år på fritids för barn/ungdomar med
funktionsnedsättning samt
att fritidsverksamhet ska inrättas för barn/ungdomar med funktionsnedsättning.
Barn- och utbildningsnämnden svarade 2010-05-24 Bun § 92/10, (här i förkortad
version), att Träningsskolan haft en försöksverksamhet där man låtit två elever från
skolan över tretton år, vistas på fritidshemmet under förutsättning att de följer vissa
överenskomna regler. Exempelvis måste eleven ledsagas av assistent och anpassa sig
till fritidsverksamhetens regler samt själv stå för kostnader som tillkommer vid
aktiviteter såsom glass, inträden etc. Madeleine Sebelius Persson, rektor på
Träningsskolan, som författat svaret för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning,
konstaterar att behovet av fritidshemsplatser är stort, särskilt om förfrågningar från
grannkommunernas räknas in.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-11-10 § 259 att återremittera
motionen till Socialnämnden för att i samråd med Barn- och utbildningsnämnden och
Kultur- och fritidsnämnden ytterligare bereda ärendet.
Barn- och utbildningsnämnden besvarade motionen tillsammans med Socialnämnden
och Kultur- och fritidsnämnden 2011-12-12, Bun § 203/11. De tre nämnderna skriver
(här i förkortad version) att de ställer sig positiva till motionens förslag. De tre
nämnderna har ett nära samarbete i ett försök att skapa en helhetssyn kring barns och
ungdomars behov. Det är viktigt att barn- och ungdomar ges möjlighet till samvaro
och meningsfull fritid. Som ett exempel på positivt samarbete mellan förvaltningar
och ideella föreningar anges caféverksamhet på ”Sågen” som vid motionens
författande pågått som försöksverksamhet i drygt ett år.
Kommunstyrelsen har 2012-02-01 beslutat återremittera Barn- och
utbildningsnämndens yttrande för kostnadsberäkning och budgetbedömning.
Skolchef JanEric Assarsson har på Kommunstyrelsens begäran gjort en
kostnadsberäkning som presenteras nedan. Den utgår från en schablon och ett
antagande om fem barn då det är problematiskt att göra en kostnadsberäkning
eftersom barn med funktionsnedsättning kan behöva stöd i varierande grad och det
aktuella antalet barn inte är känt.
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Beräkningsgrund:
•
Verksamheten inryms i befintlig fritidshemsverksamhet i särskolan
Antilopen.
•
Inga hyreskostnader eller OH-kostnader ingår i beräkningen.
•
5 barn ålder 12 – 15 år.
•
Verksamheten erbjuds dagligen 13.00 – 17.30
•
Utökning med 1 – 2 fritidspedagog/ledare à 60% beroende på
funktionshindrets art.
•
Ordinarie fritidshemstaxa, 0 – 840 kronor per månad.
Kostnad för fem barn:
Personalkostnader: 232 000 – 464 000 kronor (1 person à 60 % = 232 000 kronor.
Måltider, förbrukningsmaterial mm 15 000 kronor
Övriga fördyrande omkostnader, t ex utökad städning: 24 000 kronor
Avgår:
Intäkter från fritidshemsavgift: 24 000 kronor (beräknat på ett genomsnitt på 400
kronor/barn/månad)
Totalt 247 000 – 479 000 kronor per år. Eventuellt tillkommer personlig assistent.
Om verksamheten inryms i befintlig fritidshemsverksamhet i något ordinarie
fritidshem i kommunen med samma förutsättningar som ovanstående, tillkommer
anpassningar i ute-och inne-miljön.
Ovanstående inryms inte i befintlig budget. Om kommunstyrelsen beviljar
förvaltningarna medel för verksamheten ser Barn- och utbildningsförvaltningen
gärna en fortsättning av projektet från hösten 2012 och framåt.

Beslutsunderlag
Kostnadsberäkning angående ”Motion om fritidsaktivitet för barn och ungdomar med
funktionsnedsättning, JanEric Assarsson, 2012-03-26.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna skolchefens svar och kostnadsberäkning såsom nämndens svar, samt
ställer sig bakom skrivelsen från kommunstyrelsen angående ”Motion om
fritidsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning”. Om
kommunstyrelsen beviljar förvaltningarna medel för verksamheten ser Barn- och
utbildningsförvaltningen gärna en fortsättning av projektet från hösten 2012 och
framåt.
___
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§ 58
Skrivelse angående organisationen av grundsärskola och
träningsskola.
BUN 2012.0077.617

Ärendet
Lena Landin, sekreterare i FUB har 2012-02-01 inkommit med skrivelse till Barnoch utbildningsnämnden angående förändringar i resurser till grundsärskolan och
Träningsskolan. Lena Landin uttrycker oro över indragning av tjänsten som
övergripande specialpedagog. Madeleine Sebelius Persson har sammanställt ett svar,
som återges nedan från förvaltningen och som även presenteras inför nämnden såsom
föreslaget svar:
Som alla kommunala verksamheter måste även grundsärskolan och Träningsskolan
anpassa sin verksamhet utifrån budgetunderlaget. Verksamheterna har fått en
förändrad budgetmodell samtidigt som elva elever (av totalt 50) lämnar dem efter
detta läsår för att fortsätta sin skolgång inom gymnasiesärskolan. Detta är ovanligt
många elever samma år. Konsekvenserna blir bland annat att skolan höstterminen
2012 har en klass mindre inom träningsskolansverksamhet och att personalantalet
måste anpassas efter detta. Då alla klasslärarna på träningsskolan är utbildade
specialpedagoger och alla klasslärarna inom grundsärskolan just nu utbildar sig för
speciallärarbehörighet har grundsärskolan och Träningsskolan en ovanligt hög
utbildningsnivå på den pedagogiska personalen. Detta märks i de pedagogiska
planeringarna, de individuella planerna för eleverna, samt i kvaliteten på
undervisningen och elevernas måluppfyllelse.
Ett ökande antal elever är i behov av stöd och hjälp inom de omvårdande, personliga
områden som av- och påklädning, förflyttning, hygien, m.m. Detta personliga stöd är
nödvändigt för att ”eleven på så lika villkor som möjligt skall kunna delta och
tillgodogöra sig undervisningen” detta påverkar budget och utrymmet för ökad
pedagogisk bemanning krymper. En annan faktor som påverkar budget mer och mer
är förändrade regler från Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne avseende
hjälpmedel, där skolan har fått en ökad kostnad de senaste åren. Utifrån ovanstående
och sammantaget med att skolan i dagsläget bara har två elever som är
individintegrerade har jag tagit beslut att dra in den övergripande
specialpedagogtjänsten för att avvakta elevantal inför nästa läsår.
Från det att budgeten för 2012 beslutades och till dags dato har det tillkommit ett
antal elever, framförallt till grundsärskolan från både vår egen kommun och externa
kommuner. Rektor Madeleine Sebelius Perssons förhoppning är att skolan eventuellt
kan återanställa den övergripande specialpedagogen på 30-50% tjänst från
höstterminen 2012.
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Beslutsunderlag
Vi i vår förening är allvarligt oroade över omorganisationen på Grundsärskola och
Träningsskola, Lena Landin, 2012-01-10.
Angående begärt yttrande till BUF/BUN gällande skrivelse från FUB Klippan/Åstorp
undertecknat av Lena Landin, Madeleine Sebelius Persson, 2012-02-02.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna rektor Madeleine Sebelius Perssons svar såsom nämndens.
___
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§ 59
Komplettering av redovisning av vårdnadsbidrag.
BUN 2007.0076.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade § 53/2008 att införa helt vårdnadsbidrag från och
med 1 augusti 2008 samt att genomföra en utvärdering av detta i augusti 2009.
Anneli Persson Dahlberg har genomfört en utvärdering där kostnaderna för
vårdnadsbidraget redovisas. Vårdnadsbidraget är budgeterat till en miljon kr/år.
Administration av bidraget beräknas ta ca 16 h/månad i anspråk. Barn- och
utbildningsnämnden godkände denna redovisning 2011-12-12, Bun § 201/11.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2012-01-18 beslutat att återremittera Barn- och
utbildningsnämndens utvärdering av vårdnadsbidraget mellan åren 2008-2011, då
kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) vill se frågan belyst utifrån fler
utgångspunkter än enbart ekonomiska. Enligt KSAU bör en analys även ske av hur
utnyttjandet ser ut såsom landsbygd – tätort, etnisk bakgrund, föräldragrupper etc.
Barn- och utbildningsförvaltningen försöker i en utvidgad rapport som återges nedan,
besvara de frågor som är möjliga utifrån den statistik som finns att tillgå. Då
nämnden inte för register över etnisk bakgrund går denna fråga inte att besvara.
Handläggare Ingalill Sjögren har gjort en statistisk sammanställning över avslutade
vårdnadsbidrag från och med augusti 2008 -december 2011 enligt nedan:
94 vårdnadsbidrag utbetalades under denna tid, snittet per familj blev 9 månader.
Av 94 utbetalda vårdnadsbidrag var:
51 från Klippan
22 från Ljungbyhed
21 från Östra Ljungby/Stidsvig
Av 94 utbetalda vårdnadsbidrag var 7 st ensamstående varav:
5 från Klippan
1 från Ljungbyhed
1 från Östra Ljungby/Stidsvig
Av 94 utbetalda vårdnadsbidrag var sökande förälder född:
7 födda –60 talet
46 födda –70 talet
41 födda –80 talet
Pågående vårdnadsbidrag
I dagsläget har vi 21 som får utbetalt vårdnadsbidrag, av dessa är:
13 från Klippan
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1 från Ljungbyhed
7 från Östra Ljungby/Stidsvig
Av dessa 21 är 4 st ensamstående
2 från Klippan
1 från Ljungbyhed
1 från Östra Ljungby/Stidsvig
Av dessa 21 är sökande förälder född:
1 född –60 talet
10 födda –70 talet
10 födda –80 talet
Av pågående vårdnadsbidrag är snittet 9 månader per familj som utbetalats.

Beslutsunderlag
Komplettering av redovisning av vårdnadsbidrag i Klippans kommun, JanEric
Assarsson, 2012-03-07.
Vårdnadsbidrag i Klippans kommun, Ingalill Sjögren, 2012-02-28
Tidigare redovisning av vårdnadsbidrag, Utbetalt vårdnadsbidrag augusti 2008 till
december 2011, Ingalill Sjögren.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna kompletteringen av redovisning av vårdnadsbidrag i Klippans kommun
såsom nämndens svar.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
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2012-03-26

§ 60
Revidering av tillämpningsregler och taxa i barnomsorg.
BUN 2012.0163.630

Ärendet
Handläggare Ingalill Sjögren och verksamhetschef för förskolan, Anneli Persson
Dalberg har inkommit med ett förslag till revidering och ändringar i
tillämpningsreglerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (tidigare
familjedaghem). Ändringarna som föreslås är följande:
Placering i förskolan/pedagogisk omsorg
•

Inskolning: De första 10 dagarna tas avgift ut för 15 tim/veckan,
därefter gäller avgiften efter ordinarie schema.
(Tidigare har föräldrarna betalat efter ordinarie schema från första
inskolningsdagen)

Fritidsverksamhet/pedagogisk omsorg
•

Fritidsplats på loven: Taxan för enbart lovplats höjs till 100 kr/dag
(Tidigare betalade föräldrarna 50 kr/dag)

Samtliga verksamheter
•

Kapitel och paragrafer är ändrat p.g.a. ny skollag (2010:800)
som tillämpas från 2011-07-01.

Beslutsunderlag
Revidering och ändringar i tillämpningsreglerna för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem), Ingalill Sjögren, Anneli Persson
Dalberg, 2012-03-05.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Godkänna revideringen och ändringen i tillämpningsreglerna för förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg att dessa gäller från och med 2012-07-01.
Föreslå kommunfullmäktige att godkänna att taxan för lovplats höjs till 100 kr/dag
från och med 2012-07-01.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 61
Sommarskola 2012.
BUN 2012.0140.600

Ärendet
Pia Dahl har sammanställt en redogörelse för planeringen av sommarskola 2012 i
Klippan enligt nedan:
Bakgrund
Sommaren 2011 deltog 14 elever i Klippans kommuns sommarskola. Undervisning
erbjöds 3 timmar förmiddag eller eftermiddag. Som underlag för studierna begärdes
åtgärdsprogram in från elevernas hemskola. Matematik, svenska, engelska och
svenska som andraspråk var huvudämnena. Flest elever deltog i
matematikundervisningen. Totalt lyckades ca 30 % av eleverna i årskurs 9 att läsa
upp något betyg.
Sommarskola 2012
Sommaren 2012 planerar förvaltningen att genomföra sommarskola i samma
omfattning som de senaste åren. Eleverna erbjuds skola förmiddag eller eftermiddag,
ingen lunch utgår. Erbjudande om sommarskola 2012 gäller för elever i skolår 8 och
9, som i sitt betyg inte uppnår betyget godkänd i svenska, matematik och engelska.
Utbildningen avser tre veckors studier under sommartiden och startar en vecka efter
ordinarie skolas skolavslutning. Eleverna kommer att få stöd av två erfarna
pedagoger samt ett par gymnasieelever. Transporter ombesörjes av eleven själv.
Syfte med sommarskolan:
 Att hitta lusten att lära
 Att bli godkända i kärnämnena matematik, svenska och engelska.
 Att utveckla synen på kunskapen, dvs att fakta, begrepp och metoder är
verktyg för lärandet
Utvärdering kommer att ske efter slutförd sommarskola.
Ekonomi för sommarskola 2012
Beräknad kostnad för sommarskola
Preliminär uppskattning av statsbidrag.

61 000 kronor
38 000 kronor.

Barn- och utbildningsförvaltningens kostnader

23 000 kronor

Beslutsunderlag
Information om sommarskola 2012, Pia Dahl, 2012-03-07.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
___
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 62
Öppettider under sommaren 2012 för förskolor och fritidshem.
BUN 2012.0094.630

Ärendet
Handläggare Ingalill Sjögren har inkommit med förslag om öppettider inför
sommaren 2012. Enligt förslaget har endast förskolan Täppan och fritidshemmet
Bofinken öppet under veckorna 28 – 31. I Östra Ljungby/Stidsvig och Ljungbyhed
stängs all verksamhet under v 29 –31 och erbjuder barnen omsorg i Klippan.
All administration kring sommarverksamheten kommer att ske
från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Förändringar inför sommaren 2012 på våra förskolor och
Fritidshem, Ingalill Sjögren, 2012-02-13.
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar:
Godkänna ovanstående förslag.
__

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 63
Mötestider för Barn- och utbildningsnämnden.
BUN 2012.0176.000

Ärendet
Mötestiden för Barn- och utbildningsnämnden är kl 19.00. Då det vid flera tillfällen
visat sig svårt att hålla sluttid 22.00 har nämndens ordföranden Madeleine Atlas
föreslagit att nämnden ändrar mötestiderna från klockan 19.00 till 18.00.

Beslutsunderlag
Skrivelse ”Mötestider för Barn- och utbildningsnämnden”, Madeleine Atlas.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar:
Bordlägga ärendet tills en översyn av presidiets mötesformer har gjorts.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 64
Arbetsmiljö 2012.
BUN 2012.0025.600

Ärendet
Olle Nilsson (S) efterfrågar att informationsärenden Dnr 2012.115-1
Arbetsmiljöverket- Inspektionsprotokoll från Tegelbruksskolan och Dnr 2012.157-1
Arbetsmiljöverket - Information om avslutat ärende på Naturbruksgymnasiet, bör
flyttas till punkten Arbetsmiljö.
Roland Åkesson (S) lyfter frågan om arbetsplatser för pedagogisk personal på
Pilagårdsskolan och menar att denna bör åtgärdas med en egen arbetsplats för varje
lärare.
Eva Jönsson (FP) efterfrågar en redovisning av samtliga utrymningslarm i Klippans
skolor till nämndens möte 2012-04-23.

Beslutsunderlag
Inspektionsprotokoll från Tegelbruksskolan, Arbetsmiljöverket, Dnr 2012.115-1
Information om avslutat ärende på Naturbruksgymnasiet, Arbetsmiljöverket, Dnr
2012.157-1.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar:
Notera informationen.
Inhämta redovisning av samtliga utrymningslarm i Klippans skolor till nämndens
möte 2012-04-23.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 65
Delegationsärenden
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på Barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
2012-12-16 Anpassad studiegång elev i årskurs 4
2012-01-16 Beslut om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Kristina Brink Nilsson
Ordförande i BUN

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen
2011-12-16 Förlängning anst. Lärare modersmål 2011-12-22-12-06-12, 15%
Rektor Antilopenskolan
20111-12-15 Förlängning, elevassistent,
Ava 2012-01-01-31 100%
2012-01-10 Anställning elevassistent 65%,
Vik 2012-01-10-31 65%
2012-01-26 Förlängning, elevassistent, 65 %
2012-01-26 Förlängning, elevassistent 100%,
Ava 2012-02-01 till 29
2012-02-27 Förlängning, elevassistent 65 %,
Vik 2012-03-01 till 31
2012-02-27 Förlängning, elevassistent, 100%
Ava 2012-03-01 till 31.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Rektor Träningsskolan

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 66
Elevärenden
Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten

Barn- och elevombudet

Dnr 2011.104-16
Dom angående överklagande av beslut om ersättning till
och från gymnasieskola i annan kommun.
Dnr 2011.287-7
Dom angående överklagande av beslut att ej ersätta
kostnader för resa till och från skola i annan kommun.
Dnr 2011.291-12
Dom angående överklagande av beslut att ej ersätta
kostnader för resa till och från skola i annan kommun.
Dnr 2011.367-8
Dom angående överklagande av beslut att ej ersätta
kostnader för resa till och från skola i annan kommun.
Dnr 2012.97-5
Beslut om anmälan av kränkande behandling vid
Vuxenutbildningen.

___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida
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Sammanträdesdatum
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§ 67
Informationsärenden
Helena Dådring informerar om verksamhetsbesök genomfört på Vedby/Bofinken
2012-03-21. Gunnel Johansson och Mattias Rausbo informerar om
verksamhetsbesök genomfört på Pilagårdens skola/förskola 2012-03-16.
Följande informationsärenden har rapporterats till nämnden:
Dnr 2009.74-3
Q-steps kvalitetssäkring- Kommunavtal om medlemskap i Qualis.
Dnr 2011.10-3
Kommunfullmäktige – Beslut angående motion om innovatörsutbildning.
Dnr 2011.287-7
Förvaltningsrätten i Malmö – Dom angående överklagande om rätt till ersättning för
skolskjuts.
Dnr 2011.320-6
Tomas Karlsson, Företagarna i Klippan – Brev till Barn- och
utbildningsförvaltningen angående beslut att starta trafikskola.
Dnr 2011.320-9
Per Dahl- Svar till Tomas Karlssons skrivelse 2012-03-05.
Dnr 2011.349-5
Arbetslag häst, Naturbruksgymnasiet - Kompletterande skrivelse till BUN om
verksamheten på Naturbruksgymnasiet från arbetslag häst.
Dnr 2012.56-2
Socialnämnden – Beslut angående familjecentral i Klippan.
Dnr 2012.61-4
Anders Rolfsson, Henrik Gudmundsson, Centerpartiet –Brev till kommunstyrelsen
om framtiden för Klippans gymnasieskolor.
Dnr 2012.115-1
Arbetsmiljöverket- Inspektionsprotokoll från Tegelbruksskolan.
Dnr 2012.116-1
Skolverket –insatser för förstärkt elevhälsa.
Dnr 2012.142-1
Omfördelning av statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning
verksamhetsåret 2011.
Dnr 2012.155-1
Skolverket - Statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning våren 2012.
Dnr 2012.157-1
Arbetsmiljöverket - Information om avslutat ärende på Naturbruksgymnasiet.
Dnr 2012.166-1
Utdrag av utskick om hälsorisker med trådlös teknik.
Dnr 2012-185-1
Kommunfullmäktige – Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige
och Barn- och utbildningsnämnden.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

25 (26)

Sammanträdesdatum
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Annica Dovskog- Mejborn, Valet till gymnasieskolan 2012
Antal elever som sökt PeterSvenskolan till hösten 2012.
Incidenter anmälda till arbetsmiljöverket till och med februari 2011.
Besök från Nossebro samt nämndsdagar 8-9 oktober.
Informationsärenden som finns tillgängliga på nämndsmötet och som kan
skickas ut på begäran:
Dnr 2012.87-2
Kallelse av representant från Barn- och utbildningsförvaltningen till Handikapprådet
2012-03-07 angående frågor om personalbesättning på Träningsskolan.
Dnr 2012.99-1
Kultur och fritidsnämndens presidium –Förfrågan om att ställa frågor i enkät kring
elevers hälsa.
Dnr 2012.99-2
Charlotta Hasselberg - Svar till Kultur och fritidsnämndens presidium angående
möjligheten att ställa frågor om elevers hälsa.
Dnr 2012.156-1
Plan- och byggkontoret – Underrättelse av förslag till detaljplan för Klippan 3:118,
del av bostadsområde vid Åhällans väg, Solslätt, Klippan.
Dnr 2012.166-1
Utskick om hälsorisker med trådlös teknik –i sin helhet.
___

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 68
Kurser och konferenser
Ärendet
Ingen information under ärendet.
___

Signatur justerare
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