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Sammanträdesdatum
2009-09-28

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, 19.00-22.30

Beslutande

Tommy Cedervall (FP), ordförande
Ingrid Fredriksson (M), tjg istället för Marianne Emgård (M)
Per-Olof Byrlén (KD)
Madeleine Atlas (C)
Gun Samuelsson (S)
Jan Lindqvist (S), tjg istället för Björn Lundin (S)
Olle Nilsson (S)
Roland Åkesson (S)
Anders Nilsson (S), tjg istället för Alexandra Tullsson (M)

Övriga närvarande

Se bilaga.

Utses att justera

Roland Åkesson

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, torsdag 2009-10-01

Paragrafer

113-124

Underskrifter
Sekreterare __________________________________________________
Hanna Nicander
Ordförande __________________________________________________
Tommy Cedervall
Justerare

__________________________________________________
Roland Åkesson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2009-09-28

Datum för anslags
uppsättande

2009-10-05

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2009-10-27

Hanna Nicander
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Bilaga till sidan 1
Övriga närvarande
Mikael Johansson (S), ej tjänstgörande ersättare
Carina Andersson (V), ej tjänstgörande ersättare
Leif Hallström, före detta tf förvaltningschef
JanEric Assarsson, skolchef
Per Dahl, gymnasiechef, §§ 113-117
Mattias Säflund, rektor, §§ 115-117
Matts Skoog, rektor, §§ 115-117
Ingegerd Johansson, förvaltningsekonom, § 113
Hanna Nicander, nämndsekreterare
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

BARN- OCH
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Innehållsförteckning

Signatur justerare

113

Delårsrapport 2009.

114

Uthyrning av apellplanen på naturbruksgymnasiet.

115

Avstängning av elev.

116

Avstängning av elev.

117

Gymnasieskolans internatboende i Ljungbyhed.

118

Barnomsorg för ett barn med särskilt behov.

119

Servicegarantier.

120

Arbete med jämställdhet.

121

Tillägg till arbetsordningen för de lokala styrelserna.

122

Verksamhetsbesök.

123

Delegationsärenden.

124

Informationsärenden.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0132

Delårsrapport 2009
Ärendet
Förvaltningsekonom Ingegerd Johansson har sammanställt delårsrapport för barn- och
utbildningsnämnden 2009, bilaga Bun § 113/09. Delårsrapporten innehåller resultat
sammantaget för barn- och utbildningsnämnden, kompetensutveckling t o m augusti 2009,
investeringar, cockpit analys och avvikelse per ansvar.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2009.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapporten för 2009.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0133

Uthyrning av apellplanen på naturbruksgymnasiet
Ärendet
Naturbruksgymnasiet har tagit fram förslag till villkor för uthyrning av apellplanen, bilaga
Bun § 114/09.
Beslutsunderlag
Förslag hyra av apellplan, 2009-08-13.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna villkoren för uthyrning av apellplanen enligt
bilaga.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0134

Avstängning av elev
Ärendet
Gymnasiechef Per Dahl har med stöd av gymnasieförordningen 6 kap 24 § interimistiskt
stängt av en elev från undervisningen under perioden 2009-09-14 – 2009-09-18 och
2009-09-21 – 2009-09-25.
Rektor Mattias Säflund redovisar en utredning för den interimistiska avstängningen.
Beslutsunderlag
Beslut om interimistisk avstängning, 2009-09-14.
Beslut om interimistisk avstängning, 2009-09-22.
Utredning, 2009-09-13.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa avstängningen i enlighet med gymnasiechefens beslut.
att återremittera ärendet om eventuellt ytterligare tillrättaförande av eleven.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0135

Avstängning av elev
Ärendet
Gymnasiechef Per Dahl har med stöd av gymnasieförordningen 6 kap 24 § interimistiskt
stängt av en elev från undervisningen under perioden 2009-09-14 – 2009-09-18 och
2009-09-21 – 2009-09-25.
Rektor Matts Skoog redovisar en utredning för den interimistiska avstängningen.
Beslutsunderlag
Beslut om interimistisk avstängning, 2009-09-14.
Beslut om interimistisk avstängning, 2009-09-22.
Utredning, 2009-09-13.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa avstängningen i enlighet med gymnasiechefens beslut.
att återremittera ärendet om eventuellt ytterligare tillrättaförande av eleven.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2009.0143

Gymnasieskolans internatboende i Ljungbyhed
Ärendet
Olle Nilsson (S) yrkar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över
bemanningen på gymnasieskolans internatboende i Ljungbyhed.
Beslutsunderlag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över bemanningen på
gymnasieskolans internatboende i Ljungbyhed.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0123

Barnomsorg för ett barn med särskilt behov
Ärendet
En förälder har ansökt om att få anställning som dagbarnvårdare endast till sitt eget barn.
Familjen har blivit erbjuden barnomsorg i ett familjedaghem med hänsyn till barnets
särskilda behov. Familjen har avböjt förslaget.
Beslutsunderlag
Angående barn med särskilda behov, 2009-08-25.
Tjänsteskrivelse, 2009-09-21.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ansökan om att få anställning som dagbarnvårdare endast till sitt eget barn avslås.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0136

Servicegarantier
Ärendet
En servicegaranti definieras av Klippans kommun som en viss servicetjänst som
tillhandahålls/utförs av kommunen. En servicegaranti innehåller även en servicenivå på vad
medborgaren kan förvänta sig av kommunen.
Kommundirektören har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att säkerställa kvaliteten på
servicegarantierna och att tillsammans med förvaltningscheferna senast inför budget 2010
lägga förslag på servicegarantier med högre konkretiseringsgrad.
Tf förvaltningschef Leif Hallström har tillsammans med Anders Ebbesson tagit fram förslag
till nya servicegarantier för barn- och utbildningsnämnden. Barn- och
utbildningsförvaltningens ledningsgrupp (områdescheferna) har haft möjlighet att bidra med
synpunkter. Nedan redovisas förslag till servicegarantier att gälla från 2010.
Skolbarnsomsorg (2009 Fritidshem)
Vi åtar oss att:
- Kontakta dig inom 5 arbetsdagar efter det att ansökan om skolbarnsomsorg
mottagits.
- Ge dig plats i skolbarnsomsorg senast 2 månader efter ansökan.

Förskola/familjedaghem
Vi åtar oss att:
- Kontakta dig inom 5 arbetsdagar efter det att ansökan om förskola/familjedaghem
mottagits.
- Lagen ger dig rätt att få plats i förskola/familjedaghem senast 4 månader efter
ansökan. Vi åtar oss att ge dig plats senast 3 månader efter ansökan.
- Låta ditt barn delta i utomhusverksamhet varje dag.

Vuxenutbildning
Vi åtar oss att:
- Genomföra en lärstilsanalys för varje studerande inom vuxenutbildningen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Grundskola/Gymnasieskola
Vi åtar oss att:
- Ge dig och ditt barn/ungdom ett individuellt utvecklingssamtal per termin.
- Ge alla elever som är i behov av särskilda stödinsatser ett skriftligt åtgärdsprogram
och stöd för att nå målen.
- Hämtning med skolbuss inte ska ske tidigare än 60 minuter före skolstart samt
hämtning med skolbuss skall ske senast 30 minuter efter skolslut för elever från
förskoleklass till år sex.
Beslutsunderlag
Servicegarantier, 2009-09-18.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till servicegarantier.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0137

Arbete med jämställdhet
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att det inom förvaltningens
verksamhetsområden inleds ett arbete med systematisk jämställdhetsintegrering som främjar
hållbar jämställdhet utifrån ett medborgarperspektiv.
Beslutsunderlag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområden inleda ett arbete med
systematisk jämställdhetsintegrering som främjar hållbar jämställdhet utifrån ett
medborgarperspektiv under förutsättning att någon skola eller rektorsområde är villig att
driva detta arbete.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0138

Tillägg till arbetsordningen för de lokala styrelserna
Ärendet
Tf förvaltningschef Leif Hallström föreslår att ett tillägg görs i arbetsordningen för lokala
styrelsen för Vedby skola och lokala styrelsen för Östra Ljungby/Stidsvig. Förslaget är att
följande läggs till:
Den lokala styrelsen ska utforma verksamhet i enlighet med de mål, riktlinjer och beslut
som barn- och utbildningsnämnden fastställer.
Beslutsunderlag
Tillägg till arbetsordningen för lokala styrelsen för Vedby skola och lokala styrelsen för
Östra Ljungby/Stidsvigs rektorsområde, 2009-09-21.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att det i arbetsordningen för den lokala styrelsen för Vedby skola och lokala styrelsen för
Östra Ljungby/Stidsvig läggs till följande: ”Den lokala styrelsen ska utforma verksamhet i
enlighet med de mål, riktlinjer och beslut som barn- och utbildningsnämnden fastställer.”
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

Dnr BUN 2009.0139

Verksamhetsbesök
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämndens ledamöter
och ersättare vid ett tillfälle på hösten och ett tillfälle på våren besöker ett rektorsområde.
Verksamhetsbesöket börjar med skollunch vid klockan 12 och pågår till klockan 17, därefter
har nämnden månadens ordinarie sammanträde.
Beslutsunderlag
Verksamhetsbesök för barn- och utbildningsnämndens politiker, 2009-09-21.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att verksamhetsbesöken genomförs som tidigare med fyra besök per termin där några
politiker deltar vid varje besök.
att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till verksamhetsbesök
för två tillfällen i november och ett i december 2009.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

§ 123

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

Signatur justerare

2009-08-18 Inskrivning av en elev i särskola.

Områdeschef EH

2009-08-20 Inskrivning av en elev i särskola.
_____

Områdeschef EH

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2009-09-28

§ 124

Informationsärenden
Barn- och utbildningsförvaltningen – Samverkansavtal för vuxenutbildningen.
Dnr 2009.131-1.612
Skolinspektionen – Kvalitetsgranskning av undervisning i ämnet svenska på barn- och
fritidsprogrammet i Klippans gymnasieskola.
Dnr 2009.128-1.611
Skolinspektionen – Kvalitetsgranskning av undervisningen i fysik, Ljungbyhedsskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen – Reviderad ansvarsfördelning för gymnasieskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen – Elevstatistik per 2009-09-15.
Dnr 2009.125.047
Barn- och utbildningsförvaltningen – Ansökan om medel för utvecklingsprojekt som
innebär att starta ett tioende skolår för elever med diagnos inom autismspektrat.
Information om delegationsbeslut i personalärenden på kommunstyrelsens vägnar nr 27/09.
Arbetsmiljörapport för augusti 2009.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

