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§ 77
Forskningssamarbete med Växjö och Lunds universitet gällande tidiga
preventiva insatser för minskning av problemskapande beteende
hos barn i skolåldern
BUN 2016.0191.620

Ärendet
Marie Gärdby, enhetschef Ventilen och Märta Wallinius, forskningsledare på Växjö
universitet redogör för forskningssamarbete mellan Klippans kommun, Växjö och
Lunds universitet gällande tidiga preventiva insatser för minskning av problemskapande beteende hos barn i skolåldern.
Märta Wallinius är psykolog och har i många år arbetat med människor i utanförskap
i form av tungt missbruk och kriminalitet. Hon kände att hon gärna skulle vilja arbeta
mer preventivt. 2013 blev Märta kontaktad av Marie Gärdby som berättade om
Klippans kommuns projekt med att i tidiga åldrar upptäcka och kartlägga
problemskapande beteende hos barn. Marie Gärdby efterfrågande då en vetenskaplig
metod för att arbeta med dessa barn efter det att beteendet var kartlagt. Psykisk
ohälsa växer hos barn och skolan besitter möjligheten att vara en nyckel-faktor i att
ändra dåliga förutsättningar för dessa barn.
Då det i Sverige saknas evidensbaserade metoder för just detta ville Märta
tillsammans med Klippans kommun forska fram en metod för att stävja
problemskapande beteende.
Forskningsprojektet sker i samarbete mellan Klippans kommun (i form av Ventilen,
proaktiva teamet), BUP i Ängelholm, BUP Skåne, Rättspsykiatriska regionkliniken
Växjö, Karolinska institutet och Lunds universitet. Projektet samarbetar även med
externa seniora rådgivare.
Forskningsprojektet har tre syften:
1. Kartläggning – vilket innebär att kartlägga sociala färdigheter, psykisk hälsa
och problemskapande beteende. Alla barn (utom särskoleelever) kartläggs
under fyra år med hjälp av tester och enkäter.
2. Intervention – vilket innebär anpassa och implementera skolbaserade
interventioner för förbättring av sociala färdigheter och minskning av
problemskapande beteende.
3. Långtidsuppföljning – projektet kommer att följa barnen över lång tid, till
2072. När barnen slutat skolan kommer uppföljning ske genom olika register.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 78
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör kortfattat för nuläget gällande utredningen av
Framtidens skola. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar, i samarbete med
tekniska förvaltningen och arkitekt Lars Karud, på att ta fram underlag utifrån
nämndens uppdrag om komplettering. Underlaget kommer att finnas nämnden
tillhanda i oktober månad.
Skolchef Rose-Marie Bergman lyfter förslaget huruvida nämnden har intresse av att
åka på ytterligare studiebesök och nämnden uppdrar åt förvaltningen att planera
detta.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 81/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt förvaltningen att planera ytterligare studiebesök till modern förskola
och skola i närområdet, samt bereder plats åt en representant från varje parti att
delta.
2. I övrigt noteras informationen.
____
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§ 79
Motion gällande policy för användning av sociala medier i skolan,
BUN 2016.0120.003

Ärendet
Helena Dådring (M) m.fl. har inkommit med en motion avseende att arbeta fram en
policy för användandet av social medier i skolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden.
I motionen yrkar moderaterna på:
- Att kommunen gör en invertering hur man idag hanterar sociala
medier på våra skolor
- Att ett förslag till en gemensam policy för hur skolorna/lärarna ska
hantera sociala medier utarbetas.
Inom Klippans kommuns verksamheter finns idag följande konton på sociala medier:
Instagram
Gymnasiebiblioteket Klippan
Åbyskolan
Åbyhem
Facebook
Klippans kommun
Klippans Turistbyrå
Klippans bibliotek
Kultur i Klippan
Mötesplats Sågen
Flygteknik, Ljungbyhed
Tegelbruksskolan
Åbyskolan
Gymnasiesärskolans individuella program
Vedby skola
Ljungbyhedsskolan
Bofinkenskolan
Förskolan område Centrum
Familjens hus
Navigatorcentrum
Klippan Mat
Mediadax - daglig verksamhets mediagrupp
LinkedIn
Klippans kommun
Youtube
Klippans kommun
Därutöver finns möjlighet att enskilda klasser använder sig av egna facebook-sidor
eller externa bloggar.
Personal i kommunen har egna privata konton på sociala medier som även i vissa fall
används som arbetsredskap, i olika hög utsträckning.
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Klippans kommun har en policy gällande användandet av social medier som finns i
handboken för kommunikation och marknadsföring. Där beskrivs tydligt vad som
gäller beträffande syfte och ansvar vid användande av social medier.
Dessa riktlinjer behandlar dock inte hur personal ska hanterar sina privata konton och
lämpligheten i att vara ”vän” med sina elever, föräldrar eller andra aktörer t.ex.
politiker.
Barn- och utbildningsförvaltningen kan se att det finns ett behov att göra en översyn
att kommunens policy vid användande av social medier efterlevs på skolorna,
beträffande ansvar och syfte. Det finns även behov att kartlägga de konton och
bloggar som kan finnas utöver de som listas ovan.
Förvaltningen kan även ställa sig bakom att utarbeta en policy för hur
skolorna/personal ska hantera social medier i avseendet huruvida lämpligheten att
vara ”vän” med elever, föräldrar eller övrig personal och andra aktörer.
Beslutsunderlag
Motion beträffande policy för användande av social medier i skolan, Moderaterna
2015-12-15
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 82/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt förvaltningen att inventera vilka sociala medie-konton som finns på
kommunens skolor samt kontrollera att kommunens policy beträffande syfte och
ansvar efterlevs.
2. Uppdrar åt förvaltningen att utarbeta ett förslag till policy hur personal ska
förhålla sig till elever och andra aktörer på social medier.
3. Föreslår Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
____
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§ 80
Centerpartiets synpunkter avseende framtidens förskola och
pedagogisk omsorg
BUN 2016.0188.600

Ärendet
Centerpartiet i Klippan inkom i juni månad med en skrivelse gällande framtiden för
kommunens förskolor och barnomsorg.
I skrivelsen uttrycker Centerpartiet att Klippans kommun står inför en framtid där det
måste byggas ett antal nya skolbyggnader och förskolor samt att detta kommer att
kosta stora summor. De anser att kommunen därför borde satsa på att utöka
pedagogisk omsorg då detta både är ett billigare alternativ samt att barnen är tryggare
hos en dagbarnvårdare än på förskola. Centerpartiet uttryckte även en önskan om att
dagbarnvårdarna skulle marknadsföras bättre på kommunens hemsida.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bad 2016-06-09 förvaltningen att
besvara skrivelsen.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att beslutet gällande framtidens
förskola/barnomsorg är ett viktigt beslut kommunen står inför och grundliga
utredningar kommer att vara en del av underlag för beslut.
Förvaltningen kan i dagsläget inte se en trend med ökat söktryck av pedagogisk
omsorg. Fler vårdnadshavare önskar förskola till sina barn.
I Skollagen står i kapitel 8, 5 § ”Barn ska från och med ett års ålder erbjudas
förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete
eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i
övrigt”. Detta innebär att kommunen måste kunna erbjuda förskola till alla
vårdnadshavare som önskar detta. Det går inte att erbjuda pedagogisk omsorg istället
till den vårdnadshavare som önskat förskola.
I förskolan arbetar högskoleutbildade förskollärare med ett ansvar för barnens
lärande. För dagbarnvårdare finns inget krav på högskoleutbildning. Givetvis tar all
personal, både förskolelärare, barnskötare och dagbarnvårdare ett stort personligt
ansvar för barnens omsorg, trygghet och utveckling.
Förvaltningen kan inte se att barn i förskola är mindre trygga än barn i pedagogisk
omsorg. Vårdnadshavare svarade på en enkät i februari 2016 där det framkom att 99
% känner sig trygga när deras barn är på förskolan.
På en förskola är personalen i stort sett aldrig ensam på arbetsplatsen och det har
betydelse för barns och personals säkerhet. På en förskola finns höga krav på
utemiljö, utelekredskap, staket samt även höga krav på innemiljön.
Man ska vara medveten om att arbeta i pedagogisk omsorg som dagbarnvårdare är ett
ensamarbete. Verksamheten bedrivs i en privat bostad och det är inte samma insyn
eller krav på säkerhet som på förskolor.
Personaltätheten i förskolan var den 30 oktober 2015; 5,8 barn per personal. I
pedagogisk omsorg var motsvarande siffra 6,3 barn per personal. Siffror som finns
publicerade på Skolverkets hemsida.
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När vårdnadshavare är i behov av omsorg till sitt/sina barn finns information på
kommunens hemsida om alla förskolor och pedagogisk omsorg som kommunen
erbjuder. Förvaltningen anser inte att en barnomsorgsverksamhet bör marknadsföras
mer än någon annan.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att pedagogisk omsorg är ett bra
alternativ för de vårdnadshavare som önskar detta för sina barn, men ska och bör
fungera som ett alternativ, inte ersättning, till förskola.
Yrkande
Gunnel Johannson (C) yrkar på att förvaltningen även besvarar två ytterligare frågor
innan svaret delges Centerpartiet.
1. Hur stort var svarsfrekvensen gällande den enkäten beträffande trygghet och
trivsel som åsyftas?
2. Har samma enkät genomfört i pedagogisk omsorg och vad är i så fall resultatet?
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att komplettera skrivelsen med följande frågor
besvarade.
Beslutsunderlag
Centerpartiets skrivelse. Förskolor/barnomsorg, 2016-06-01
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 68/16
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 83/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar svar enligt ovan, som nämndens svar på Centerpartiets skrivelse, med
kompletteringar enligt Gunnel Johanssons (C) yrkande.
____
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§ 81
Motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta
delaktighet i demokratin
BUN 2016.0260.630

Ärendet
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion gällande att säkerställa likvärdiga
rättigheter och underlätta delaktighet i demokratin beträffande möjligheten att ha sina
barn inom barnomsorgen vid politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande.
Sverigedemokraterna hävdar i motionen att det inte råder likvärdighet och en stor
otydlighet gällande regler för arbetslösa att lämna sina barn i barnomsorgen vid
politiska uppdrag.
I motionen yrkar SD på:
- Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett regelverk som
ger samtliga politiskt engagerade invånare i kommunen, oavsett grad av engagemang
och oavsett om de har arbete eller inte, rätt till barnomsorg, under barnomsorgens
ordinarie öppettider, i samband med politiska och partiknutna aktiviteter som innebär
arvodering.
- Att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över taxan för barnomsorg
vid schemalagt utnyttjande av platsen enstaka dagar, i syfte att få taxan att stå i
proportion till nyttjandegraden.
I Skollagen står det uttryckt i kap 8 §5 att Barn ska från och med ett års ålder
erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas
förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt. Samma skrivning finns för fritidshemmet i Skollagen kap 14 § 5.
Frågeställningen handlar då till stor del om i fall politiskt uppdrag är jämställt med
ett arbete.
Att personer fått olika budskap vid olika tillfällen ser förvaltningen som en
indikation på att tillämpningsreglerna bör ses över och förtydligas när det gäller rätt
till barnomsorg vid politiska uppdrag.
I frågan gällande taxan angående nyttjandegrad, är fallet så att fritidshem följer
maxtaxa utan tidsintervaller. Vid lov kan vårdnadshavare, om barnet varit inskrivet
på fritidshemmet under minst 4 månader, boka lovplats per dag. Detta till en kostnad
av 100 kr/dag inklusive måltider.
För förskola gäller att barnet har en plats och då betalar föräldrarna för den i
tidsintervall beroende på nyttjandegrad. Möjlighet att enbart betala för enstaka dagar
finns inte.
Förvaltningen anser inte att det föreligger behov att se över taxan.
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Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar bifall till motionen och därmed avslag på arbetsutskottets
förslag.
Ordförande Rune Persson (S) ställer proposition Åsa Edvardssons yrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att nämnden beslutat enligt arbetsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Motion gällande att säkerställa likvärdiga rättigheter och underlätta delaktighet i
demokratin, Sverigedemokraterna, 2015-05-23
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 84/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt barn-och utbildningsförvaltningen att se över tillämpningsreglerna för
nyttjande av barnomsorgen i samband med politiska uppdrag som innebär
arvodering.
2. Föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
____
Reservation
Åsa Edvardsson (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
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§ 82
Reviderade tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg 2016
BUN 2016.0277.630

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att förvaltningen har reviderat
tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem med anledning
av det nya systemet för e-tjänster som införs under hösten.
Förvaltningen har förändra förslaget utifrån arbetsutskottets diskussioner.
Yrkande
Åsa Edvardsson (SD) yrkar på att följande förändringar i tillämpningsreglerna görs:
1. Sidan 1, under Förskoleverksamhet och under Fritidsverksamhet. "Vid vissa
tidpunkter under året kan sammanslagning med övriga förskolor/fritidshem ske."
Vid sammanslagning ska det finnas, för barnen bekant personal, på plats på den
enhet de flyttas till tillfälligt. Även minst en enhet ska hållas öppet i varje större del
av kommunen (en i Klippan, en i Ljungbyhed, en i Östra Ljungby), eftersom många
föräldrar inte kan klara av transporter till annan kommundel under t ex sommarlov (i
brist på fungerande kollektivtrafik).
2. Sidan 1, under Förskoleverksamhet. "Barn till arbetslösa och föräldralediga har
rätt till förskola max 15 timmar per vecka. Vistelsetiden avgörs i samråd med
förskolechefen."
Sidan 1, under Fritidsverksamhet. "Fr o m 1 augusti det år barnet fyller sex år, t o m
vårterminen det år barnet fyller 13 år har det rätt till fritidshemsplats. Omsorg
erbjuds ej om föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga".
Plats på förskola och fritidshem ska erbjudas i samband med förälders deltagande i
politiska eller partianknutna aktiviteter som innebär arvodering och alltså ger
inkomst, även om man är arbetslös.
3. Sidan 1, under Fritidsplats på loven. Av texten framstår det som att även de barn
som alltid går på fritids, de flesta dagarna varje vecka, ska omfattas av reglerna under
lovdagar. Alltså innebär det att en heltidsarbetande förälder som nyttjar fritids för sitt
barn under något av loven får en kostnad på 500 kr i veckan och (alltså ca 2000 i
månaden under sommarmånader) för barnets vanliga vistelsetid. Det framgår INTE i
texten att det handlar om barn i behov av fritids enstaka dagar. Texten ska förtydligas
så att det framgår att det handlar om barn som är på fritids enstaka dagar.
4. Sidan 4, under Avgift - föräldrar som bara behöver barnomsorg enskilda dagar (14 dagar/månad) ska omfattas av samma regler som gäller för enskilda dagar under
lov, det vill säga 100 kr/dag. Detta istället för månadsavgift varje månad året om,
även de månader då barnet kanske bara är inom barnomsorgen en enda dag eller två
eller inte är där alls. 500 kr eller 250 kr per dag är väldigt mycket pengar för ett
skolbarn som äter lunch i skolan och som bara ska ha omsorg i 3-4 timmar och ett
litet mellanmål på eftermiddagen.
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Verksamhetschef Anneli P Dalberg kommenterar Åsa Edvardssons (SD) yrkanden.
Anneli poängterar att det i största utsträckning är så att bekant personal arbetar vid
sammanslagningar, men att det inte alltid går att lösa till 100 %. Detta liksom att
hålla en avdelning öppen i varje kommundel innebär en ökad kostnad.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden antar förvaltningens förslag om
reviderade tillämpningsregler.
Ordförande Rune Persson (S) ställer proposition Åsa Edvardssons yrkande mot sitt
eget förslag och finner att nämnden beslutat enligt Rune Perssons (S) förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderade tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg, Anneli P Dalberg, 2016-09-22, bilaga Bun § 82/16
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 85/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar reviderade tillämpningsreglerna för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem enligt bilaga Bun § 82/16.
____
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§ 83
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) rapporterar kortfattat från programrådsmöte som ägde
rum på Tegelbruksskolan 2016-10-28. Det är bra sökbild och eleverna och
näringslivet är nöjda med utbildningen.
Irene Dahl (L) lyfter frågan gällande Lärarförbundets rankning om bästa
skolkommun som tillkännagetts under dagen.
Skolchef Rose-Marie Bergman går genom rankingsresultatet och nämnden bereds
möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Sida

14 (16)

Sammanträdesdatum

2016-10-03

§ 84
Arbetsmiljö
BUN 2016.0009.620

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter för
personal och elever anmälda i Sysarb och KIA t o m augusti 2016.
Irene Dahl (L) uttrycker oro för det höga antalet händelser på vissa skolor.
Skolchef Rose-Marie Bergman och verksamhetschef Helen Viebke informerar om de
insatser som görs.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elev, jan-aug 2016, bilaga
Bun § 84/16 A
Sammanställning av incidentrapporter för personal, jan-aug 2016, bilaga
Bun § 84/16 B
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

15 (16)

Sammanträdesdatum

2016-10-03

§ 85
Delegationsärenden
BUN 2016.0013.002

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

2016-09-15

Dnr 2016.0162
Beslut om tillförordnad skolchef

Skolchef

2016-08-22

Dnr 2016.0251
Beslut om skolskjuts - avslag

Skolskjutssamord.

2016-09-01

Dnr 2016.0259
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-09-02

Dnr 2016.0264
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-09-09

Dnr 2016.0275
Beslut om skolskjuts - beviljad

Skolskjutssamord.

2016-09-09

2016-09-21

Dnr 2016.0276
Beslut om inskrivning i grundskola
av barn från annan kommun
Dnr 2016.0285
Beslut om skolskjuts - avslag

Vc grundskola

Skolskjutssamord.

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2016-08-01 – 2016-08-31

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 08:16-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

16 (16)

Sammanträdesdatum

2016-10-03

§ 86
Informationsärenden
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Skolverket

Dnr 2016.0033
Beslut gällande ansökan om RIG, brottningsgymnasiet

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

