Sida

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

1 (17)

Sammanträdesdatum
Paragrafer

2016-03-29

21-33

Plats och tid

Mottagningsenheten, Åbyskolan i Klippan, kl. 19.00

Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Cecilia Örnemark (MP)
Neyssja Lundmark (S)
Thomas Thorné (S)
Mikael Persson (C), tjänstgörande istället för Gunnel Johansson (C)
Kristian Seger (M), tjänstgörande istället för Helena Dådring (M)
Tonny Svensson (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Anette Nellvi (SD), tjänstgörande istället för Åsa Edvardsson (SD)

Övriga närvarande

Olle Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Jan Wallgren (S), ej tjänstgörande ersättare
Karin Enqvist (V), 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
Hanna Lönegård, rektor mottagningsenheten, § 21
Burim Nikqi, projektsamordnare mottagningsenheten, § 21

Utses att justera

Kristian Seger (M)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-04-04 kl 08.00

Sekreterare
____________________________________________
Åsa Lönn
Ordförande
____________________________________________
Rune Persson
Justerare
____________________________________________
Kristian Seger

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

Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-29

Datum för anslags
uppsättande

2016-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Åsa Lönn

Datum för anslags
nedtagande

2016-04-28

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2016-03-29

Innehållsförteckning:
§ 21
Uppstart av mottagningsenhet
§ 22
Pengens uppbyggnad
§ 23
Ekonomisk månadsuppföljning
§ 24
Projektansökan till Kommunstyrelsen för medel från Migrationsverket
§ 25
Budget 2017
§ 26
Sökbild till Klippans gymnasieskolor 2016
§ 27
Revision - Styrning och ledning av gymnasieskolan
§ 28
Öppna ytterligare avdelning på förskolan Heden
§ 29
Elevhälsoplan 2016
§ 30
Uppdatering av kontaktpolitikersystemet
§ 31
Rapport från ordförande och ledamöter
§ 32
Delegationsärenden
§ 33
Informationsärenden

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (17)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

3 (17)

Sammanträdesdatum

2016-03-29

§ 21
Uppstart av mottagningsenhet
BUN 2015.0801.130

Ärendet
Rektor Hanna Lönegård och projektsamordnare Burim Nikqi inleder med att visa
nämnden mottagningsenhetens lokaler. Lokalerna har sedan beslutet om uppstart
iordningställts, möblerats och inretts. De inrymmer ett antal klassrum, uppehållsrum,
personalutrymme samt kontorsrum.
Burim Nikqi visar bilder på hur verksamheten och lokalerna har förändrats sedan
uppstart, där de vill poängtera att teamkänsla och samarbete har varit de
grundläggande förutsättningarna för att avancera.
Hanna Lönegård informerar vidare att i nuläget finns 93 elever inskrivna, varav 17 är
flickor och 76 pojkar. Ungefär hälften är födda 2003 eller tidigare. Just nu finns 9 barn
i kö och 7 st har slussats ut till sina hemskolor. På mottagningsenheten finns ca 12
heltidstjänster bestående, förutom rektor, av pedagogisk personal, administration,
tolkar/studievägledare samt elevhälsopersonal.
Det första som händer när en elev kommer till mottagningsenheten är ett
inskrivningssamtal och kartläggning 1. Alla elever genomför därefter hälsosamtal
samt blodprov.
Därefter sker undervisning i grupper som är ordnade utefter tidigare kunskapsnivå och
skolerfarenhet. Undervisningen fokuserar på svenska språket och kultur. De arbetar
med proaktivt fokus, där värdegrund och struktur är viktigt. Burim Nikqi berättar om
det arbete som sker med ungdomarna utöver själva undervisningen, t.ex. bad, idrott,
biblioteksbesök mm.
Efter en tid sker kartläggning 2 och därefter sker utsluss till ny hemskola. Elever i
årskurs F-6 fördelas enligt närhetsprincipen samt elever årskurs 7-9 fördelas hälften av
till Ljungbyhedsskolan och hälften till Snyggatorpsskolan.
Nämnden bereds möjlighet att ställa frågor och kommentera informationen.
Nämnden tackar Hanna Lönegård och Burim Nikqi för informationen samt
möjligheten att hålla sammanträdet på mottagningsenheten.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-03-29

§ 22
Pengens uppbyggnad
Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar, efter önskemål på föregående
nämndsmöte, om hur pengen är uppbyggd och uträknad.
Beslutsunderlag
Skolchef Rose-Marie Bergmans power point, 2016-03-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 23
Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2016.0069.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning t o m februari 2016. Vid februari månads slut visar
helårsprognosen ett nollresultat.
Skolchef Rose-Marie Bergman kommenterar månadsuppföljningen och nämnden
bereds möjlighet att kommentera och ställa frågor.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 23/16
Ekonomisk månadsuppföljning t o m februari 2016, Delveen Ali och Heléne Stoltz,
2016-03-09, bilaga Bun § 23/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 24
Projektansökan till Kommunstyrelsen för medel från Migrationsverket
BUN 2016.0086.040

Ärendet
Klippans kommun fick i december 2015 besked om att kommunen kommer att erhålla
statsbidrag om 42 miljoner kr från Migrationsverket för arbete med asylsökande och
nyanlända.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för barn- och utbildningsförvaltningens
insända projektansökningar. Då det i efterhand har framkommit information att
projektmedlen inte får användas till investeringar eller driftshöjande kostnader,
kommer förvaltningen att arbeta om projektansökningarna något.
Projekt

Bilaga
1

Bilaga
1

Kompetensutveckling personal
Föreläsning, personal Flerspråkighet
och
interkulturalitet
Kompetensutveckling, Fördjupning
personal
Mötesplatser

Tid

Kostnad
Kostnad
investering drift

2x3
timmar

61 tkr

6x
halvdag

90 tkr

2016 –
2018 ev
längre

Bilaga
2

Integration med
skolan som bas

Skapa en naturlig
mötesplats

Bilaga
3

Att vara ung
världsmedborgare i
Klippan
Bruksspelen
Yrkesutbildningar

Goda relationer och 2016 framtidstro för alla 2018
ungdomar
Integration
2016

3,5 milj
(3 år)

Bilaga
4

Externa utbildningar

Ökad
3 alt 6
517 tkr
anställningsbarhet mån med
möjlighet
till
omtag

24
tkr/elev
alt
49
tkr/elev

Bilaga
6

Mottagningsenheten
Kostnader som inte täcks av migrationsverkets bidrag för elever.

Bilaga
3

Utveckla lärande och lärmiljöer
Berättarministeriet
Utveckla lärandet

Bilaga
3

Bilaga
3 och
5

Signatur justerare

Syfte

Digitala läromedel,
gr+gy

Utveckla lärandet

Utdragsbestyrkande

20162017
2016 –
2017

3 milj

2 milj
/år

390 tkr

2, 15
milj/år
250 tkr
(totalt)
500
tkr/år
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Bilaga
5

Bilaga
5

Bilaga
5

Bilaga
5

Asylsökande
ungdomar över 18 år

Integrering
Start
genom validering, 2016
språk, praktik
Asylsökande vuxna
Se ovan
Start
2016
Ökad satsning på sent Möjlighet till
Start
anlända ungdomar
behörighet för
2016
vidare skolgång
Sommarlovsaktiviteter Studier,
Start
praktikarbete
2016

1
milj/år
2-3
milj/år
2-3
milj/år
1
milj/år

Projekten finns detaljerat beskrivna i bilagorna, bilaga Bun § 24/16.
Arbetsutskottet diskuterar projektansökningarna och föreslår att nämnden ställer sig
bakom dessa, med förbehållet att förvaltningen tillåts göra förändringar under
förhandlingsprocessen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 25/16
Projektansökningar bilaga 1-6, Rose-Marie Bergman, 2016-02-29, bilaga Bun §
24/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ställer sig bakom förvaltningens projektansökningar till Kommunstyrelsen för medel
från Migrationsverket enligt ovan samt bilaga Bun § 24/16, med tillåtelse att göra
förändringar som blir nödvändiga under förhandlingsprocessen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 25
Budget 2017
BUN 2016.0052.041

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för förvaltningens påbörjade arbete med
budget 2017 inför budgetupptaktsmötet 2016-04-04.
De områden förvaltningen anser prioriterade under 2017 är följande:
Mindre grupper i förskolan enligt Skolverkets direktiv,
satsning under 4 år, totalt 18 mkr
Förskolechef
Specialpedagog tjänst till Förskolan
Läsgarantin handledarutbildning inkl. vikariekostnad. 5 personer
Digitala hjälpmedel för- och grundskola 1 500 tkr per år (2017-18)
Kvalitetsutvecklare
Digitalt uppföljningsverktyg
Merkostnad för nyanlända, inkluderingsarbete,
personalutveckling som inte täcks av skolpeng och
återsökta medel, motsvarande 5 tjänster.
Skolsköterska till centrala elevhälsan
Skolpsykolog till centrala elevhälsan
Skolkurator till centrala elevhälsan (mottagningsenheten)
Specialpedagog till centrala elevhälsan (mottagningsenheten)
Ökning av tilläggsbelopp för barn/elever i behov av individuella
stödinsatser, förskola och grundskola
Introduktionsprogrammen – fler elever med mycket stora behov
Kommunalt aktivitetsansvar åtgärder för målgruppen
Klippan egna elev gymnasiet
Klippan egna elev särskolan för särskilda behov + assistent
Årlig prisuppräkning personalkostnader frivilliga skolformer
Paviljong Bofinken i avvaktan på nybyggnation, fritidshem
och F-klass
Utfasning av vårdnadsbidrag, minskad ram
Summa förändrad ram

+ 4 500 tkr
+ 750 t kr
+ 600 tkr
+ 500 tkr
+ 1 500 tkr
+ 800 tkr
+ 400 tkr

+ 3 500 tkr
+ 600 tkr
+ 320 tkr
+ 320 tkr
+ 385 tkr
+ 5 000 tkr
+ 600 tkr
+ 400 tkr
+ 900 tkr
+ 600 tkr
+ 1 400 tkr
?
- 800 tkr
+ 22 275 tkr

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 26/16
Skolchef Rose-Marie Bergmans power point 2016-03-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 26
Sökbild till Klippans gymnasieskolor 2016
BUN 2016.0083.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund redogör för antalet sökande till Klippans
gymnasieskolor inför höstterminen 2016.
Sökbilden är överlag god, med en ökning av ca 25 % fler sökande jämfört med
föregående år. Bygg och anläggning samt estetiska programmet står för den största
ökningen av antalet sökande, medan naturvetenskapliga programmet har halverat
sökantalet. Den största andelen elever, 38 %, är folkbokförda i Klippans kommun
medan flertalet av övriga är hemmahörande i kranskommunerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden fastställer organisationen för
Klippans gymnasieskola höstterminen 2016 enligt bilaga.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 27/16
Programutbud Klippans gymnasieskolor HT16, Mattias Säflund, 2016-03-29, bilaga
Bun § 26/16.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer reviderad organisation vid Klippans gymnasieskolor HT16 i enlighet med
bilaga Bun § 26/16.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

10 (17)

Sammanträdesdatum

2016-03-29

§ 27
Revision - Styrning och ledning av gymnasieskolan
BUN 2015.0690.612

Ärendet
Klippans kommuns revision har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av
gymnasieskolans styrning och ledning. Syftet var att granska om nämnden säkerställer
en styrning och ledning av gymnasieverksamheten som överensstämmer med
reglementet och skollagens krav.
PwC har framlagt en rapport och utifrån den önskar revisionen kompletterande
uppgifter från nämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett svar vilket nämnden föreslås
anta som sitt eget samt sända till revisonen.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef för frivilliga skolformers skrivelse, 2016-03-29, bilaga Bun § 27/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar svaret till revisonen som nämndens eget svar enligt bilaga Bun § 27/16.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28
Öppna ytterligare avdelning på förskolan Heden
BUN 2016.0068.630

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om att kön till förskolorna i
Ljungbyhed har ökat. I nuläget är det 11 barn i kö. Därmed finns behov att snarast
öppna en avdelning till. På förskolan Heden finns möjlighet att öppna avdelningen i
markplanet som nyligen har blivit renoverad.
Förslaget är att i början ha öppet halvdag eftersom behovet gäller allmän förskola, 15
timmar per vecka (barn som är 3-5 år).
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 28/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Öppnar ytterligare en avdelning på förskolan Heden.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Elevhälsoplan 2016
BUN 2016.0084.624

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har, enligt årshjulet, reviderat barn- och
elevhälsoplanen.
Verksamhetschef Lars Boije berättar om de förändringar som gjorts i revideringen.
Elevhälsoplanen är ett centralt ramverk från vilken de lokala elevhälsoplanerna utgår.
Nämnden bereds möjlighet att ställa frågor och kommentera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 29/16
Elevhälsoplan 2016, Lars Boije, 2016-01-31, bilaga Bun § 29/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar elevhälsoplanen enligt bilaga Bun § 29/16.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Uppdatering av kontaktpolitikersystemet
BUN 2016.0046.001

Ärendet
På föregående nämndssammanträde bordlades frågan gällande ersättare för Camilla
Asp (M) som kontaktpolitiker i Klippan Väst. Tonny Svensson (M) informerar att de
ännu inte tagit fram förslag på ersättare och föreslår därmed att frågan bordläggs
ytterligare.
Då Maria Sjöberg (S) har avgått som ledamot i nämnden och Olle Nilsson (S)
tillkommit som ny ersättare föreslår ordförande Rune Persson (S) att Olle Nilsson
övertar Maria Sjöbergs ansvarsområde som kontaktpolitiker, dvs. Ljungbyhed
centrum.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Bordlägger frågan om att utse annan politiker från oppositionen som ersättare som
kontaktpolitiker istället för Camilla Asp (M).
2. Utser Olle Nilsson (S) som kontaktpolitiker för Ljungbyhed centrum.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Karin Enqvist (V) berättar om verksamhetsbesök på Flygteknikcenter i Ljungbyhed
som genomfördes 2016-03-01. Besöket inleddes med att rektor Mikael Johansson
berättade om flygets historia i Ljungbyhed och hur verksamheten sedan kom igång
med skolan. Han informerade om de speciella krav som ställs på både skolan och på
lärarkåren för att få bedriva denna typ av undervisning. Kopplingen till industrin och
dess olika professioner är både tydlig och nödvändig, inte bara för eleverna utan också
lärarna. Tekniken och kraven utvecklas fort och måste följas för att utbildningen ska
vara relevant. Detta gör t.ex. att lärarna själva tar fram utbildningsmaterialet till
eleverna efter att själva fått fortbildning i de senaste arbetssätten. Med jämna
mellanrum går lärarna också ut och arbetar i branschen för att upprätthålla sina
kunskaper.
Därefter erbjöds Karin Enqvist en rundvisning i lokalerna.
Karins samlade intryck från besöket var positivt.
Beslutsunderlag
Rapport från verksamhetsbesök på flygteknik i Ljungbyhed 2016-03-01, Karin
Enqvist, 2016-03-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 32
Delegationsärenden
BUN 2016.0013.002

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

2016-03-09

2016-03-22

Dnr 2016.0072
Tillfälligt förordnande av skolchef
under perioden 20160302 till 20160303
under ordinarie skolchefs frånvaro
Dnr 2016.0094
Beslut om förändrad timplan
för grundskolan 2016

Skolchef

VC
grundskola

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2016-02-01 – 2016-02-29

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 02:16-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 33
Informationsärenden
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Olle Nilsson (S) lyfter frågan om varför arbetsmiljöfrågor behandlas på
arbetsutskottets sammanträden och inte på nämndens, då arbetsmiljöansvaret vilar på
nämnden. Ordförande Rune Persson (S) meddelar att anledningen är att individärenden behandlas på arbetsutskottet och finns arbetsmiljöfrågor av mer allmän
karaktär lyfts de på nämndsmötet.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör kortfattat för svaret till Arbetsmiljöverket med
anledning av deras tillsyn. Nytt uppföljningsmöte kommer att äga rum 2016-04-13.
På uppdrag av nämnden har verksamhetschef Anneli P Dalberg och Helen Viebke
undersökt hur många och varför barn och elever väljer förskola och grundskola i andra
kommuner.
I nuläget är det totalt 110 grundskoleelever samt 27 förskolebarn som väljer
skola/förskola i annan kommun. De huvudsakliga anledningarna är geografisk närhet
samt särskild inriktning/pedagogik på den andra skolan/förskolan. Det går även att se
att nedläggningen av Färingtofta skola påverkat valet av skola hos de familjer som
berördes av beslutet.
Skolchef Rose-Marie Bergman delar ut skriften ”Klarar den lilla skolan de stora
kraven” från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) lyfter frågan huruvida förvaltningen har en IKTstrategi som klarar de nya, strängare kraven i Personuppgiftslagen. Förvaltningen tar
frågan med sig.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Skolverket

Signatur justerare

Dnr 2016.0094
Förändrad timplan för grundskolan 2016

Dnr 2016.0085
Protokollsutdrag §30 – temadag 2016-04-11

Dnr 2016.0027
Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller
fritidshem inte erbjuds 2016

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Dnr 2015.0737
Protokollsutdrag §14 - Avskaffa och fasa ut
vårdnadsbidraget

Kommunstyrelsen

Dnr 2015.0475
Protokollsutdrag §45 – Plan för ökad tillgänglighet och
delaktighet

Kommunfullmäktige

Skolverket

Revisionen / Pwc

Dnr 2016.0043
Protokollsutdrag §18 – Fyllnadsval efter Maria Sjöberg(S)
Dnr KS 2014.0807
Beslut om utbetalning till kommuner som tagit emot en
stor andel asylsökande och kommunplacerade barn och
ungdomar
Dnr 2015.0690
Granskning av styrning och ledning av gymnasieskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

