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§ 123
Nämndsmål 2016
BUN 2015.0419.010

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2015-05-25 beslut om nämndsmål för 2016.
Inför arbetet med internbudget 2016 uppstod ett behov att revidera nämndsmålen.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att målen är i stora drag identiska dock
har de blivit mer konkreta samt säkerställt att målen är mätbara och går att följa upp.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera informationen.
Rune Persson (S) lyfter även att nämnden under 2016, i samband med bokslut och
tertialuppföljning 2, bör ha extra sammanträde för att enbart analysera nämndens
måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 86/15
Nämndsmål 2016, Rose-Marie Bergman, 2015-10-21, bilaga Bun § 123/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar nämndsmålen enligt bilaga Bun § 123/15.
____
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§ 124
Peng 2016
BUN 2015.0727.041

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framtagit förslag på peng för förskola,
förskoleklass, fritidshem samt grundskola för 2016.
Skolchef Rose-Marie Bergman förtydligar pengberäkningen och kommenterar
förändringar gentemot innevarande år, vilka i stora drag enbart innebär uppräkning
av ökade lönekostnader. Pengen baseras på kostnad för personal, antal barn, ledning,
måltider, lokaler, pedagogiskt material och administration.
Hon informerar vidare att inför arbetet med peng 2017 kommer förvaltningen att se
över pengberäkningssystemet så att det finns möjlighet att ta större hänsyn till
socioekonomiska faktorer vid fördelning av medel.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 87/15
Peng 2016, Delveen Ali, 2015-10-16, bilaga Bun § 124/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer peng 2016 enligt bilaga Bun § 124/15.
____
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§ 125
Interkommunala ersättningar Klippans gymnasieskola 2016
BUN 2015.0728.605

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framtagit förslag på interkommunala
ersättningar för utbildningar Klippans gymnasieskola år 2016.
Verksamhetschef Mattias Säflund förtydligar beräkningen av programpriserna.
Gymnasiesärskolan har haft svårigheter att lägga en budget i balans på grund av
minskade elevvolymer. Med hjälp av justerade programpriser för det individuella
programmet och en omfördelning av medel inom ram, har gymnasiesärskolan kunnat
lägga en budget med endast ett mindre underskott.
Inför 2017 bör dock nämnden se över gymnasiesärskolans framtida organisation.
Även estetiska programmet inom den ordinarie gymnasieskolan har sjunkande
elevvolymer. När sökbilden för ht 2016 finns att tillgå under våren 2016 bör
nämnden se över hela gymnasieskolans utbud.
Yrkande
Helena Dådring (M) yrkar på att förvaltningen ser över möjlighet till ökad
samverkan mellan IM och gymnasiesärskolan.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 88/15
Interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans gymnasieskola år
2016, Heléne Stoltz, 2015-10-16, bilaga Bun § 125/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans gymnasieskola
år 2016 enligt bilaga Bun § 125/15.
2. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att se över möjlighet till ökad
samverkan mellan IM och gymnasiesärskolan.
____
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§ 126
Internbudget 2016
BUN 2015.0674.041

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett förslag på internbudget 2016.
Skolchef Rose-Marie Bergman förtydligar förslaget och nämnden bereds möjlighet
att kommenterera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 89/15
Översikt budget 2016, Delveen Ali, 2015-10-16, bilaga Bun § 126/15 A
Ram 2016 per ansvar, Delveen Ali, 2015-10-16, bilaga Bun § 126/15 B
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar internbudget för år 2016 enligt bilaga Bun § 126/15.
____
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§ 127
Fritidshemmens öppettider
BUN 2015.0742.632

Ärendet
Verksamhetschef Helén Viebke informerar att barn- och utbildningsnämnden i
december 2014 tog beslut om att skjuta till 150 tkr för att möjliggöra mer flexibla
öppettider på fritidshemmen. På grund av omständigheter tilldelades verksamheterna
aldrig utökade medel.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att den angivna budgetramen för
fritidshemmet i dagsläget inte inrymmer medel för utökade öppettider på
fritidshemmet.
Det finns idag behov av omsorg på obekväm tid på fritidshemmen på Ljungbyheds-,
Lilla Snyggatorps- och Vedbys fritidshem. Omsorg på obekväm tid räknas i dag före
kl.6.30 och efter 17.30. En ändring av tid innebär att fritidshemmen öppnar kl.6.00
och stänger kl. 18.00. Skall samtliga fritidshem kunna erbjuda dessa öppettider
innebär det totalt en (1) tjänst med 30 arbetstimmar/vecka, vilket på ett helår
motsvarar en kostnad om 450 tkr.
Därmed föreslår arbetsutskottet att nämnden beslutar att bibehålla ordinarie
öppettider (kl 6.30 - 17.30 måndag-fredag) för samtliga kommunala förskolor och
fritidshem. Men att möjlighet till flexibla lösningar införs. Dessa regleras genom att
vårdnadshavare söker dispens hos respektive förskolechef/rektor vid behov av utökad
omsorgstid på förskola/fritidshem. De utökade öppettiderna kan under 2016
finansieras genom omfördelning av medel inom Barn- och utbildningsnämndens
ram.
Arbetsutskottet föreslår även att barn- och utbildningsförvaltningen under 2016
undersöker behovet av utökade öppettider på kommunens förskolor och fritidshem i
inför ett eventuellt nytt beslut gällande öppettider för 2017.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 90/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ordinarie öppettider är kl 6.30 - 17.30 måndag-fredag för samtliga
kommunala förskolor och fritidshem, men med möjlighet till flexibla lösningar, som
regleras genom att vårdnadshavare söker dispens hos respektive förskolechef/rektor
vid behov av utökad omsorgstid på förskola/fritidshem.
2. De utökade öppettiderna finansieras 2016 genom omfördelning av medel inom
Barn- och utbildningsnämndens ram.
3. Uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att under 2016 undersöka behovet
av utökade öppettider på kommunens förskolor och fritidshem inför beslut gällande
öppettider för 2017.
____
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§ 128
Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2015.0284.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning t o m oktober 2015. Vid oktober månads slut visar
helårsprognosen, efter elevvolymjusteringar, ett överskott om ca 2 500 tkr.
Skolchef Rose-Marie Bergman kommenterar månadsuppföljningen och nämndens
bereds möjlighet att kommentera och ställa frågor.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 91/15
Ekonomisk månadsuppföljning t o m oktober 2015, Delveen Ali och Heléne Stoltz,
2015-11-09, bilaga Bun § 128/15.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 129
Intern kontrollplan 2016
BUN 2015.0738.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med ekonomikontoret tagit fram tre
områden att granska inom ramen för intern kontroll under 2016:
˗ Kvalitetssäkring åtgärdsprogram/handlingsplaner för elever/barn
˗ Uppföljning av kompetensutvecklingsinsatser
˗ Översyn av rutiner kring inköp och avtalsprocesser
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 92/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Under 2016 genomföra intern kontroll enligt ovan.
_____
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§ 130
Vårdnadsbidragets framtid
BUN 2015.0737.630

Ärendet
Riksdagen fattade 2015-11-18 beslut att lagen om vårdnadsbidraget upphör. Detta
innebär att möjligheten för kommuner att bevilja nya vårdnadsbidrag kommer att
upphöra från och med den 1 februari 2016.
I Klippans kommun finns idag 25 vårdnadshavare med vårdnadsbidrag.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att
vårdnadsbidraget avskaffas/fasas ut. Förslaget innebär att vårdnadshavare som vill
ansöka om vårdnadsbidrag kan göra det fram till 2016-01-31, samt att
vårdnadshavarekan erhålla bidraget för 2016 och 2017, det vill säga fram till att
barnet fyller 3 år.
Yrkande
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att följande tillägg i förslaget till beslut tas
bort, då Riksdagen har fattat beslut i frågan: ”under förutsättning att riksdagen fattar
beslut om vårdnadsbidragets avskaffande….”.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 93/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
1. Avskaffa vårdnadsbidraget i Klippans kommun.
2. Vårdnadshavare som vill ansöka om vårdnadsbidrag kan göra det fram till
2016-01-31.
3. Vårdnadshavare kan erhålla bidraget för 2016 och 2017, det vill säga fram till att
barnet fyller 3 år.
____
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§ 131
Ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning
BUN 2015.0726.047

Ärendet
Verksamhetschef frivilliga skolformer Mattias Säflund informerar att Skolverket har
initierat en ansökan om yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning 2016.
Under förutsättning att regeringen beslutar i december i enlighet med förslaget kan
kommunerna utöver ordinarie verksamhet inom kommunal vuxenutbildning och
vuxenutbildning för utvecklingsstörda 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
med branschföreträdare.
Ansökan avser 16 platser inom persontransporter och 20 inom godstransporter.
Yrkesförarutbildningen genomförs med omvänt läsår vilket innebär att den
utrustning som annars skulle vara oanvänd under sommarlovet, kan användas året
runt.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 94/15
Ansökan om statsbidrag för år 2016, Yrkesförarutbildning inom gymnasial
vuxenutbildning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner den inlämnade ansökan om statsbidrag för yrkesförare inom gymnasial
vuxenutbildning för år 2016.
____
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§ 132
Utvärdering av införandet av arbetsutskott
BUN 2014.1465.012

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-03-23 att ärendeberedning ska ske
genom arbetsutskott istället för presidiemöte. I samband med detta beslutades även
att arbetsutskottet skulle utvärderas efter en tid med avseende på kostnader,
mötestider samt effektivitet i administrationen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram kostnader för mötesarvoden samt
sammanlagda mötestider för nämnden och presidium april t o m september 2014
respektive nämnden och arbetsutskott april t o m september 2015:
2014-04-01 – 2014-09-30
Arvoden BUN och presidium ca 36 700 kr
Mötestid BUN och presidium ca 37 tim
2015-04-01 – 2015-09-30
Arvoden BUN och AU ca 35 800 kr
Mötestid BUN och AU ca 24 tim
Nämnden bereds möjlighet att diskutera informationen.
Åsa Edvardsson (SD) uttrycker att hennes parti har liten insyn då de ej närvarar på
arbetsutskottets möten, samt att det ges liten möjlighet till diskussion på nämnden.
Helena Dådring (M) påpekar att det är av vikt att samma föredragningar kommer på
nämndssammanträdet och inte bara på arbetsutskottets möten.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 95/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 133
Införande av mottagningsenhet
BUN 2014.1432.611

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att med anledning av den ökade
flyktingströmmen har andelen nyanlända i skolåldern ökat dramatiskt i Klippans
kommun. Det finns behov av att utöka den planerade mottagningsenhet som tidigare
beslutats.
Mottagningsenheten kommer att ansvara för kartläggning av nyanlända barn/elever
samt skolgång i introduktionsklass + utslussning och introduktion i verksamhet.
Mottagningsenheten kommer att omfatta hela familjen.
Om flyktingströmmen fortsätter med oförändrad styrka kommer enligt prognosen
Klippans kommun att ha cirka 150 barn innan läsåret 2015/2016 är slut. Detta
innebär en volymökning med cirka 100 elever motsvarande en kostnad på ca 7 500
tkr för kommunen.
Enligt beräkningar kan en mottagningsenhet finansieras genom elevpengen.
Beräkningar är gjorda på 75 elever på grundskolenivå + 75 elever på gymnasienivå
med pris enligt IMSPR (IM språk). Samtliga kostnader för lokaler, kost mm är
räknade utifrån skolpeng 2016. Utan dessa 150 elever är redan 50 elever inräknade
för mottagningsenhet i budget 2016.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser, i samråd med övriga förvaltningar, över
lämpliga lokaler för mottagningsenheten.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera informationen samt ställa frågor.
Yrkande
Cecilia Örnemark (MP) yrkar på att förvaltningen ska överväga en utökning av den
psykosociala kompetensen på mottagningsenheten.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 96/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdra åt förvaltningen att starta upp mottagningsenhet, vilken finansieras
genom elevpeng.
2. Hemställa åt Kommunstyrelsen att Barn- och utbildningsnämnden fullt
kompenserasför de ökade elevvolymerna.
3. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att överväga en utökning av den
psykosociala kompetensen på mottagningsenheten.
____
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§ 134
Verksamhetsbesök
BUN 2014.1462.100

Ärendet
Gunnel Johansson (C) och Irene Dahl (FP) informerar om verksamhetsbesök på
Ljungbyhedsskolan, vilket de och Christine Ehrlander genomförde 2015-11-09. De
anser att besöket överlag gav ett positivt intryck. De utmaningar de såg på
Ljungbyhedsskolan är hög rörlighet bland elever och lärare, brister på arbetsrum,
elevhälsoarbetet, brist på elevdatorer samt avsaknaden av introduktionsklass för
nyanlända.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera informationen och förvaltningen informerar
om det förbättringsarbete som pågår i nuläget.
Beslutsunderlag
Rapport från verksamhetsbesök Ljungbyhedsskolan, Gunnel Johansson och Irene
Dahl 2015-11-09
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 135
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2015.0761.600

Ärendet
Gunnel Johansson (C) och Neyssa Lundmark informerar om kontaktpolitikerbesök
på förskolan Nejlikan, vilket de upplevde som mycket positivt.
Thomas Thorné (S) rapporterar från besök på förskolan Linnea, där han blev
imponerad av förskolechefen och pedagogernas arbete.
Maria Sjöberg (S) har, som kontaktpolitiker, varit på besök på Ljungbyhedsskolan.
Cecilia Örnemark (MP) rapporterar från kursen ”verksamhet med hästen som resurs”
som hon och verksamhetschef Helén Viebke deltog i 2015-11-03. Cecilia lyfter
specifikt djurens betydelse för barns utveckling och empati.
Representanter för alla politiska partier samt barn- och utbildningsförvaltningen var
2015-11-15 på studiebesök i Kävlinge. Ordförande Rune Persson (S) föreslår att
rapport lämnas på nämndens nästkommande möte pga. tidsbrist.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 136
Delegationsärenden
BUN 2015.0069.002

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

2015-11-04

Dnr 2015.0739
Beslut om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssamordnare

2015-11-04

Dnr 2015.0740
Beslut om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssamordnare

2015-11-06

Dnr 2015.0749
Beslut om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssamordnare

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
2015-10-01 – 2015-10-31

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 10:15-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 137
Informationsärenden
BUN 2015.0071.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att barn- och utbildningsförvaltningen
har tillkännagivits föreläggande om vite av Arbetsmiljöverket. Mötet bereder plats
för frågor kring föreläggandet.
Ordförande Rune Persson (S) informerar att utbildning i arbetsmiljöansvar för
nämnden kommer att äga rum 2016-02-15 kl 19.00.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Delegationen för
unga till arbete

Dnr 2015.0741
Överenskommelse Klippan

Skolverket

Dnr 2015.0637
Statsbidrag för lågstadiesatsningen 2015/16

Skolverket

Dnr 2015.0691
Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 2015/16

Riksidrottsförbundet

Dnr 2013.0076
Avtal ang. riksidrottsverksamhet

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2015.0750
Tillsyn förskolan Lillhem och Regnbågen

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

