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Tonny Svensson (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Åsa Edvardsson (SD)

Övriga närvarande

Neyssja Lundmark (S), ej tjänstgörande ersättare
Karin Enqvist (V), ej tjänstgörande ersättare
Mikael Persson (C), ej tjänstgörande ersättare
Kristian Seger (M), ej tjänstgörande ersättare
Anette Nellvi (SD), ej tjänstgörande ersättare
Rose-Marie Bergman, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer
Helen Viebke, verksamhetschef grundskola
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola
Lars Boije, verksamhetschef elevhälsa
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§ 13
Förskolepeng - pedagogisk omsorg
BUN 2016.0045.041

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att på grund av barn placerade i
pedagogisk omsorg i annan kommun har det uppkommit ett behov att ta fram en
peng/interkommunal ersättning för detta.
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till förskolepeng för
pedagogisk omsorg 2016 som nämnden föreslås fastställa.
Nämnden lyfter frågan hur pengen är uppbyggd och önskar att få ett förtydligande
kring detta.
Nämnden diskuterar sedan antal barn placerade i andra kommuner och önskar se hur
flyttströmningarna ser ut, samt varför vårdnadshavare väljer annan kommun.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 13/16
Förskolepeng – 2016 Förslag Pedagogisk omsorg, Delveen Ali, 2016-02-10, Bilaga
Bun 13/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fastställa förskolepeng 2016 för pedagogisk omsorg enligt bilaga Bun § 13/16.
2. Uppdrar åt förvaltningen att vid nästkommande nämndssammanträde beskriva
pengens uppbyggnad.
3. Uppdrar åt förvaltningen att utreda hur och varför vårdnadshavare väljer att
placera sina barn i andra kommuners förskola och grundskola.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 14
Uppstart av mottagningsenhet
BUN 2015.0801.130

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar om uppstarten av mottagningsenheten. Ca
120 barn inskrivna, varav de flesta är i högstadieålder och äldre.
Elevtillströmningen minskar något i nuläget. De första elevernas kartläggning är
snart avslutad och de eleverna ska placeras vid en hemskola. Kartläggningen har gått
lite långsammare än beräknat då det varit svårigheter att rekrytera svenskaA-lärare.
Vidare kan lokalerna komma att behöva utökas.
Nämnden bereds möjlighet att ställa frågor kring mottagningsenheten och diskussion
hålls kring situationen i matsalen, hälsokontroller samt förutsättningar och framtid
för de nyanlända eleverna.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 14/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Uppdatering av kontaktpolitikersystemet
BUN 2016.0046.001

Ärendet
Då mottagningsenheten och förskolan Bofinken har startat upp som nya
verksamheter, behöver de inkluderas i kontaktpolitikersystemet.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår, i samråd med rektor Hanna Lönegård,
att både mottagningsenheten och förskolan Bofinken läggs till i gruppen Klippan
centrum/öst, dvs. tillsammans med Bofinkenskolan, Förskolan Nejlikan och
Nattmössan. Detta innebär att Neyssja Lundmark (S) och Gunnel Johansson (C) blir
kontaktpolitiker för mottagningsenheten.
Då Camilla Asp (M) på föregående nämndssammanträde avsade sig uppdraget som
kontaktpolitiker behöver hennes plast i Klippan Väst fyllas utav annan politiker från
oppositionen. Helena Dådring (M) informerar att de inte tagit fram förslag på
ersättare och föreslår därmed att frågan bordläggs.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 15/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Inkludera mottagningsenheten och förskolan Bofinken i gruppen Klippan
centrum/öst i kontaktpolitikersystemet.
2. Bordlägger frågan om att utse annan politiker från oppositionen som ersättare
som kontaktpolitiker för Camilla Asp (M).
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 16
Sammanträdestider 2016
BUN 2015.0694.010

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har i samråd sett över
sammanträdestiderna för Barn- och utbildningsnämnden i samband med upprättandet
av tidsplan för arbetet med budget 2017.
Arbetsutskottet sammanträder, som tidigare beslutat 2016-10-27 för att enbart
avhandla budget och mål 2017. Då det behövs ett nämndbeslut gällande budget och
nämndsmål innan 2016-11-15 föreslås nu att nämnden flyttar tema-mötet 2016-10-17
till 2016-11-07 för att besluta om budget och mål för 2017.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 17/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Flytta barn- och utbildningsnämndens tema-möte 2016-10-17 till 2016-11-07 för
beslut om budget och nämndsmål 2017.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
BUN 2016.0047.001

Ärendet
Maria Sjöberg (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i nämnden och därmed även
sitt uppdrag som ersättare i arbetsutskottet.
Arbetsutskottets ledamöter och ersättare utses av nämnden.
Ordförande Rune Persson föreslår att Tomas Thorné (S) väljs som ny ersättare i
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Väljer Tomas Thorné (S) till ersättare i Barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Gunnel Johansson (C) och Neyssja Lundmark (S) rapporterar från kontaktpolitikerbesök på Bofinkenskolan och förskolan Bofinken. Bristen på parkeringsplatser och
en fungerande utemiljö är ett bekymmer för skolan och förskolan. De gjorde en
rundvandring på skolan tillsammans med rektor Helene Berggren. Deras samlade
upplevelse av besöket på skolan var mycket positivt, där skolan visar på en väl
fungerande arbetsro och disciplin trots problematiken kring begränsad utemiljö och
dåligt ändamålsenliga lokaler.
Beträffande förskolan upplevde de dess lokaler som mycket funktionella och
personalen som positiv.
Ordförande Rune Persson rapporter kortfattat från kontaktpolitikerbesök på
Åbyskolan. Hans samlade intryck är en väl fungerande gymnasieskola som präglas
av lugn och studieflit, där elever och personal utstrålar glädje och harmoni.
Beslutsunderlag
Rapport från kontaktpolitikerbesök Bofinkenskolan, 2016-02-01
Rapport från kontaktpolitikerbesök Åbyskolan, 2016-01-27
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 19
Delegationsärenden
BUN 2016.0013.002

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

2016-01-26

2016-01-28

2016-01-28

2016-01-28

2016-02-15

Dnr 2016.0032-1-11
Beslut om ställföreträdande
förskolechef

VC förskola

Dnr 2016.0016
Beslut om skolskjuts -beviljat

Skolskjutssamord.

Dnr 2015.0791
Beslut om ansökan om tilläggsbelopp
-beviljat

VC elevhälsa

Dnr 2016.0035
Beslut om lista över beslutsattestanter

Skolchef

Dnr 2016.0048
Beslut om nya upptagningsområden
Inför läsår 16/17

Skolchef

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

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

Beslutsunderlag
Handlingar som tillhör ärendet, förslag till beslut mm
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Informationsärenden
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Skolinspektionen

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Skolverket

Dnr 2015.0812
Remiss avseende ansökan från Klippans friskola
Ekonomisk förening
Dnr 2016.0052
Tidplan Budget 2017

Dnr 2014.1419
Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling
läsåret 2016/2017

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Dnr 2016.0042
Avsägelse från Johanna Andersson (C) av uppdrag som
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Dnr 2016.0043
Avsägelse från av Maria Sjöberg (S) samtliga uppdrag
förutom nämndemannauppdraget

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Signatur justerare

Dnr 2016.0048
Delegationsbeslut – nya upptagningsområden inför
läsåret 2016/2017

Dnr 2016.0038
Utdelning av stiftelser

Dnr 2016.0037
Utdelning av stiftelser

Dnr 2015.0741
Redovisning av statsbidrag 200 000 för framtagande av
lokal överenskommelse om samverkan för att minska
ungdomsarbetslösheten
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Barn- och utbildnings
förvaltningen

Kultur- och fritids
förvaltningen
Barn- och utbildnings
förvaltningen

Dnr 2016.0033
Ansökan om RIG Brottning 2017-2020

Dnr 2016.0050
Rapport gällande fritidsaktiviteter för barn och unga
med funktionsnedsättning
Ansökan om bidrag – Skapande skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

