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§ 70
Avstängning av elev vid Tegelbruksgymnasiet
BUN 2013.0501.606

Ärendet
Rektor Mattias Säflund har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev från
undervisningen på gymnasieskolan perioden 2013-05-08 – 2013 05-14.
Elev och vårdnadshavare har inbjudits till nämndens sammanträde för att få
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Beslutsunderlag
Avstängning av elev vid Tegelbruksskolan, Mattias Säflund 2013-05-07
Utredning intermistisk avstängning, Mattias Säflund 2013-05-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fastställer avstängningen enligt rektorns beslut.
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§ 71
Resultatstyrning - Anders Ebbesson
Ärendet
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg i Klippans Kommun, redogör för
resultatstyrning, målstyrning och ekonomistyrning.
Enligt kommunallagen ska nämnden styra verksamheten med hjälp av målstyrning.
När Anders Ebbesson började arbete i Klippans Kommun fanns det problem som
oklara mål, dålig koppling mellan mål och medel, otydliga roller och bristande
samsyn mellan Kommunstyrelsen och nämnderna. Detta har han arbetat med att
förbättra.
Visionen är att mål och medel ska vara fullmäktiges uppdrag som via nämnden går
till verksamheten, som i sin tur återrapporterar tillbaka.
Klippans Kommun har sex stycken fokusområden, där ekonomi och medarbetare är
basen. De andra fyra togs fram för några år sen.
Inriktningsmål är Kommunfullmäktiges mål till nämnden och ska vara
bedömningsbara. Resultatmål är nämndens mål till verksamheten och dessa ska vara
mätbara. Verksamhetsmål beslutas i verksamheterna och är helt frivilliga.
Anders påpekar vikten av en ständig dialog kring styrsystemet.
Vidare visar Anders Ebbesson det nya ledningssystemet Stratsys, som nu har ersatt
Cockpit. I Stratsys rapporteras och följs målen upp, kopplat till ekonomin.
Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål om att få tillgång att läsa i Stratsys
för att kunna vara mer delaktigta i måluppföljningen. För att fortsätta denna
diskussion önskar nämnden bjuda in Anders Ebbesson till nästa presidiemöte.
Beslutsunderlag
Styrning BUN, Powerpoint Anders Ebbesson, 2013-05-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
2. Bjuder in Anders Ebbeson till nästa presidiemöte den 4 juni.
____
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§ 72
Förskoleplatser i Ljungbyhed
BUN 2013.0498.630

Ärendet
Nuvarande förskolechef har sedan sin anställningsstart i augusti 2011, påtalat
problematik kring svårighet att fylla lediga platser på förskolorna i Ljungbyhed.
Man kan se att antalet födda har sjunkit sedan år 2000. Till och med den 16 april är 7
stycken barn födda i Ljungbyhed.
Konkurrensen är hög i Ljungbyhed, eftersom utbudet av omsorg för förskolebarn
erbjuds genom pedagogisk omsorg, (3 dagbarnvårdare i Ljungbyhed och 2 i
Färingtofta), 2 kommunala förskolor samt 2 fristående förskolor.
Både förskolan Värdshuset och Heden har lediga platser till hösten, men det är
främst förskolan Heden som har färre barn till hösten.
Eftersom förskolan Hedens budget har visat minus de senaste åren har det varit
aktuellt att se över verksamhetens kostnader. Heden är också i behov av underhåll
och renovering när det gäller kök och källare (fuktskada), kostnad ca 300 000:-.
I samarbete med fastighetskontoret har en lokalöversyn gjorts. Alternativa lokaler
som Rickmansgården och Snödroppen har diskuterats. Berörd personal har fått
information.
Vid besök på Snödroppen tillsammans med representant från fastighetskontor och
miljöförbundet framkom följande behov för att anpassa lokalen för
förskoleverksamhet:
• Översyn av ventilation. Luften räcker till 25 barn som vistas samtidigt i lokalerna.
• Räddningstjänst ska ge godkännande för antal barn och säger att antal barn
ventilationen är dimensionerad för, gäller för antal barn som får vistas i lokalerna.
• Handikappanpassad toalett
• Allmänt underhåll krävs
• Köksluckor behöver bytas
• Avgränsning till köket (grind)
• Installation av skötbord
• Tillsätta moduler med kontor, personalrum och vilrum för barnen
• Bygglov
• Flytt av utelekredskap från Heden för att anpassa utemiljön för förskolebarn
• Staket förbättring/byte
• Snickarrum byte av inredning
Preliminär kostnad för renovering av Snödroppen, ca 700 000:Hyreskostnad för Heden är 2013 är 432 000:-, varav värme 65 000:- (747 kvm)
Hyreskostnad för Snödroppen 2013 är 134 000:-, varav värme 25 000:- (168 kvm)

Idag är 30 barn inskrivna på Heden. Storleken på förskola, d v s antal kvadratmeter
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kan jämföras med förskolan Täppan i Klippan som har 86 barn inskrivna i januari
2013.
Konsekvenser för verksamheten med en flytt är att lokalen blir mindre, men mer
överblickbar. Man kan inte ha så många barn som det finns plats för på Heden.
Pedagogiska vinster i form av mer samarbete med förskoleklass med tanke på
närheten, kan utvecklas. I ingångsläget krävs kostnader för renovering, men i
förlängningen blir kostnaderna mindre både för hyra och för uppvärmningskostnader.
Kan innebära nedskärning och/eller omflyttning av personal för anpassning till
antalet barn.
Om beslut tas för att flytta verksamhet, skulle en flytt kunna ske vid årsskiftet
2013/2014.
Ordförande Madeleine Atlas informerar att barn- och utbildningsnämnden endast kan
ta ett förslag till beslut till Kommunstyrelsen då det är de som tar beslut om
lokalfrågor.
Ledamöter i nämnden påpekar att det finns brister i materialet samt att det saknas ett
helhetsgrepp för förskolor i hela kommunen.
Yrkande
Olle Nilsson (S), Therese Borg (SD) och Helena Dådring (M) yrkar återremiss till
förvaltningen för komplettering av materialet med bland annat bättre möjlighet till
jämförelse mellan olika föreslagna alternativ samt ett helhetsgrepp gällande alla
förskolor i kommunen, barnafödslar och föräldrars placeringsönskemål.
Beslutsunderlag
Förskoleplatser i Ljungbyhed, Anneli Persson Dalberg, 2013-03-18
Riskbedömning vid flytt av förskolan Heden till fritidshemmet Snödroppen, Kerstin
Andersson, Anki Persson samt Gith Persson, 2013-05-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Återremiterar ärendet till förvaltningen för komplettering. Ärendet tas upp igen i
höst.
_____
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§ 73
Ekonomisk tertialrapport 2013
BUN 2013.0250.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk tertialrapport,
bilaga Bun § 73/13. Vid april månads slut är helårsprognosen ett underskott på
262 000 kr.
JanEric Assarsson ger förtydligande information om rapporten. Den positiva
utvecklingen i jämförelse med föregående månad beror dels på kompensation för
HÖK 10 samt en mycket bra sökbild till gymnasiet efter omval den 15 maj.
Beslutsunderlag
Ekonomisk tertialrapport till och med april 2013, Ekonomikontoret 2013-05-20
Ekonomisk månadsrapport till och med april 2013, Ekonomikontoret 2013-05-20
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner den ekonomiska tertialrapporten enligt bilaga Bun § 73/13.
_____
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§ 74
Organisation / lokaler – frivilliga skolformer
BUN 2012.0668.291

Ärendet
Tillträdande verksamhetschef för frivilliga skolformer Mattias Säflund informerar att
det har anlitats konsulter som ska utreda Tegelbruksskolan eventuella flytt till Sågen.
I början av juni kommer de att lämna en första rapport och slutrapporten i början av
hösten. Först efter detta kommer nämnden att kunna ta beslut i frågan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 75
Klippans gymnasieskola - ett organisationsförslag för framtiden
BUN 2013.0470.612

Ärendet
Ordförande Madeleine Atlas har, för nämndens räkning, sammanställt en skrivelse
kring gymnasieskolans visioner och ambitioner.
Klippans gymnasieskola ska med kunskap, engagemang och positiva förväntningar
stötta sina elever att nå framgång i skolan och vara väl förberedda för framtiden.
Klippans gymnasieskola ska kunna erbjuda utbildningar som tilltalar det stora
flertalet elever genom ett programutbud med de mest populära utbildningarna.
Dessutom ska vi kunna erbjuda några program med ”spets” inom några områden.
Denna ”spets” ska finnas inom fordon/transport, flyg, brottning samt naturvetenskap
och teknik.
Ordförande föreslår att nämnden beslutar att anta dennes skrivelse som nämndens
vision och ambition för organisering av gymnasieskolan i Klippan i framtiden.
Barn- och utbildningsnämnden vill göra följande ändringar i texten:
frasen: ”Vi ser gärna att programmet satsar på att attrahera tjejer.” stryks samt frasen
”Vård och omsorg är viktiga för Klippans Kommun och ska ha en förankring i
branschen” läggs till.
Beslutsunderlag
Klippans gymnasieskola, Madeleine Atlas, 2013-04-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner förslaget med ändringar enligt ovan, enligt bilaga Bun § 75/13.
____
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§ 76
Resultat hälsokontroller skolledarna BUF
BUN 2013.0063.026

Ärendet
Utifrån resultatet av medarbetarenkäten, som genomförde hösten 2012, beställde
barn- och utbildningsnämnden en hälsoundersökning av skolledarna inom Barn- och
utbildningsförvaltningen. Feelgood genomförde undersökningen under våren 2013.
Undersökningen visar i korthet, att skolledarna är mer stressade än den
genomsnittliga arbetstagaren i Sverige. Det som framförallt stressar skolledarna är
administration samt många medarbetare per ledare.
JanEric Assarsson informerar att förvaltningen återkommer när de har tagit fram en
åtgärdplan.
Barn- och utbildningsnämnden önskar att det under punkten arbetsmiljö på
dagordningen varje möte rapporteras hur åtgärdsarbetet fortlöper, och då även
gällande den pedagogiska personalen.
Beslutsunderlag
Resultat Hälsokontroller BUF rektorer/ledning Klippans Kommun 2013, Feelgood,
2013-05-06
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Noterar informationen.
2. Förvaltningen återrapporterar, under punkten arbetsmiljö på dagordningen varje
möte, hur åtgärdsarbetet fortlöper, och då även gällande den pedagogiska personalen.
______
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§ 77
Läsårstider 2014/2015
BUN 2013.0411.608

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort ett förslag på läsårstider för läsåret
2014/2015.
Beslutsunderlag
Förslag på läsårstider 2014/2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner läsårstider för 2014/2015 enligt bilaga Bun § 77/13.
_____
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§ 78
Inriktningsmål 2014
BUN 2013.0518.012

Ärendet
Vid mandatperiodens början träffades Barn- och utbildningsnämnden för att ta fram
inriktningsmål för nämndens arbete.
Barn och utbildningsnämnden har efter diskussion enats om följande mål för 2014:
˗

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: Uppföljning av synpunkter

˗

Skapa arbetsro genom ekonomisk och organisatorisk stabilitet.
Mäts genom: Ekonomisk månadsuppföljning.

Beslutsunderlag
Inriktningsmål 2014, JanEric Assarsson 2013-05-13
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner inriktningsmålen enligt ovan.
____
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§ 79
Information om möte med migrationsverket
BUN 2013.0547.106

Ärendet
Klippans Kommun tar genom Migrationsverket tillsammans med Örkelljunga
kommun emot ensamkommande barn. Ett nytt avtal är på väg till
Kommunfullmäktige i Klippan för beslut.
Utöver detta placerar Migrationsverket asylsökande personer i Klippans kommun,
det kan vara familjer med barn och det kan vara enskilda individer. Kommunen har i
dag inte något avtal om att ta emot dessa personer varför vi inte på ett strukturerat
och organiserat sätt kan söka bidrag för kostnader som vi är berättigade till. Vi har
också en sämre möjlighet till planering för integrationsarbete för dessa och för
skolgång för de barn som placeras här.
Skulle Klippans kommun upprätta en överenskommelse med Länsstyrelsen om att ta
emot flyktingar erhåller kommunen en årlig ersättning som kan användas till att
finansiera en flyktingsamordnare. Ett avtal underlättar även möjligheterna till att
söka bidrag för externa aktörer. En överenskommelse med Länsstyrelsen innebär att
Klippans kommun förbinder sig att ta emot exempelvis 10 asylsökande och
Migrationsverket placerar motsvarande antal. Viktigt att veta är att i antalet som
kommunen förbinder sig för, får man räkna in de som tas emot i avtalet om
ensamkommande barn.
Beslutsunderlag
Yttrande gällande överenskommelse med Länsstyrelsen, JanEric Assarsson och
Gunilla Abrahamsson, 2013-05-15
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare,
Länsstyrelsen Skåne och Klippans Kommun
Yrkanden
Olle Nilsson (S) yrkar för bifall till barn- och utbildningsförvaltningens och
socialförvaltningens förslag.
Therese Borg (SD) yrkar avslag för förslaget.
Beslutsgång
Ordförande ställer Olle Nilssons förslag mot Therese Borgs förslag, och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Olle Nilssons förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1 Föreslår till Kommunstyrelsen att besluta:
Upprätta överenskommelse med Länsstyrelsen Skåne gällande mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare enligt bilaga Bun § 79/13A._
Reservation
Therese Borg (SD) reserverar sig mot beslutet enligt bilaga Bun § 79/13B.
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§ 80
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämnsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda till och med 8 maj 2013.
JanEric Assarsson informerar att på grund av brand i ventilationssystemet på Nya
Snyggatorpsskolan har han, i samråd med tekniska förvaltningen, tagit beslut att
installera ett antal talande kameror.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever som anmälts till
arbetsmiljöverket, 2013-05-08
Sammanställning av incidentrapporter för personal som anmälts till
arbetsmiljöverket, 2013-05-08
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 81
Elevärende
Ärendet
Barn- och elevombudet

Dnr 2013.446
Anmälan om kränkande behandling vid Antilopenskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.Noterar informationen.
_____
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§ 82
Delegationsärende
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
2013-04-18 Beslut om skolgång efter skolpliktens upphörande

Rektor
Ljungbyhed

Enligt beslut på föregående möte med barn- och utbildningsnämnden anmäles
följande komplettering på delegationsbeslut fattade gällande barnomsorg på
obekväm arbetstid:

Signatur justerare

2012-06-30 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2012-06-30 – 2013-06-30
Dnr 2011.69

Ordförande

2012-10-02 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2012-10-02 – 2013-06-30
Dnr 2012.616

Ordförande

2012-10-02 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2012-12-17 – 2013-06-30
Dnr 2013.532

Ordförande

2012-10-02 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2012-12-17 – 2013-06-30
Dnr 2013.532

Ordförande

2012-10-02 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2012-10-02 – 2013-06-30
Dnr 2012.615

Ordförande

2012-12-13 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2012-12-13 – 2013-06-30
Dnr 2013.538

Ordförande

2013-03-11 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2013-03-11 – 2013-06-30
Dnr 2013.67

Ordförande

2013-03-25 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2013-03-25 – 2013-06-30
Dnr 2013.204

Ordförande
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2013-03-25 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2013-03-25 – 2013-06-30
Dnr 2013.537

Ordförande

2013-03-25 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2013-03-25 – 2013-06-30
Dnr 2013.537

Ordförande

2013-03-25 Barnomsorg på obekväm arbetstid
Beviljat 2013-03-25 – 2013-06-30
Dnr 2013.537

Ordförande

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
____
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§ 83
Informationsärende
Ärendet
JanEric Assarsson informerar om att det har genomförts en utvärderingen av
Ventilens verksamhet, vilken delas ut till nämndens närvarande ledamöter och
ersättare. Beslut om Ventilens framtid kommer tas på barn- och utbildningsnämndens
nästa möte den 17 juni 2013. Nämnden bjuder då in verksamhetschefen för
elevhälsan Pia Dahl och projektledaren för Ventilen Marie Gärdby.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Skolverket

Dnr 2013.449
Information om möjligheten att ansöka om att få delta i
försökverksamheten med riksrekryterande spetsutbildning
i grundskola.

Strålskyddsstiftelsen

Dnr 2013.441
Information om hälsorisker med trådlösa nätverk

Skolverket

Dnr 2013.379
Information om statsbidrag för nattis

Barn- och utb.förv

Dnr 2013.499
Statistik över utbetalda vårdnadsbidrag 2008 – 2013
Dnr 2013.500

Barn- och utb.förv

KKiK – kommunens kvalitet i korthet, 2012, förskola

Folkhälsorådet

Dnr 2013.440
Noteringar från dialogmötet med Länsstyrelsen kring det
alkohol- och drogpreventiva arbetet 2013-01-29

Dan Persson

Dnr 2013.358
Synpunkter på Petersvensskolan

Informationsärenden som finns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:
Verksamhetsberättelser och årsredovisning från enskilda alternativ:
Dnr 2013.502
Kopparmöllans Förskola & Fritids AB
Dnr 2013.503
Förskolan Lillhem och Regnbågen
Dnr 2013.461
Skaparverkstán förskola & fritidshem
Dnr 2013.462
Villa Villerkulla förskola & fritidshem
Dnr 2013.463
I Ur & Skur
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-05-20

Dan Persson

Dnr 2013.358
Synpunkter på Petersvensskolan, alla bilagor

Barn- och utb.förv

Dnr 2013.512
Handlingsplan för skapande skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

19 (20)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-05-20

§ 84
Kurser och konferenser
Ärendet
Nämnden har inga önskemål eller synpunkter på de presenterade kurserna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

20 (20)

