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§ 21
Kvalitetsarbete 2015
BUN 2015.0063.610

Ärendet
Mattias Carlstrand är trainee i Familjen Helsingborg och har under hösten 2014
arbetat inom barn- och utbildningsförvaltningen med att ta fram en verksamhetsplan
samt starta upp Navigatorcentrum.
Navigatorcentrum i Klippan finns till för ungdomar mellan 16 och 20 år som varken
arbetar eller studerar. Syftet är att stödja, coacha och vägleda ungdomar tillbaka till
en strukturerad vardag i form av skola, praktik eller arbete. Navigatorcentrum
erbjuder konceptet En Väg In där de samordnar och hjälper ungdomen i kontakt med
kommun, myndigheter och förening- och näringsliv som är viktiga i
utvecklingsarbetet.
Arbetet grundar sig i det kommunala aktivitetsansvaret som trädde i kraft första
januari 2015. Praktiskt innebär det att kommunen ska erbjuda de ungdomar som är
mellan 16-20 år som inte har påbörjat eller hoppat av en gymnasieutbildning ett
aktivt stöd. Huvudsyftet är att ungdomen ska klara sin gymnasieexamen på sikt.
Barn- och utbildningsnämndens ledamöter bereds möjlighet att ställa frågor kring
Navigatorcentrum.
Barn- och utbildningsnämnden önskar att den återrapporteringen som anges i
Navigatorcentrums verksamhetsplan 2015/2016 förs in i nämndens årshjul.
Beslutsunderlag
Navigatorcentrums verksamhetsplan 2015/2016, Mattias Carlstrand 2015-01-26
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 22
Arbetsmiljö 2015
BUN 2015.0064.620

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda i Sysarb från 1 januari till 31 januari 2015. Barn- och utbildningsnämnden
uttrycker inga åsikter kring incidentrapporteringen.
Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elev samt personal, januari 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 23
Bokslut 2014
BUN 2014.1460.042

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar kortfattat om bokslutet 2014 vilket visar ett
överskott på 1 790 000 kr. Verksamhetsberättelsen rapporterar överlag om
förbättrade resultat inom de flesta områden.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2014, 2015-02-02
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner verksamhetsberättelse 2014 enligt bilaga BUN § 23/15.
_____
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§ 24
Kompletteringsbudget 2015
BUN 2014.1408.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden äskar
följande ur kompletteringsbudget 1, 2015.
Drift
Kost o städ
Hyror
Särskolan
Fsk-pavilj. Antilopen
Aktivitetsansvar
Asylsökande
IM-förstärkning
IKT: ”en till en”
Tj/utb. arb-miljö
Investeringar
Ny förskola Alt 1:
Alt 2:

IT-infrastruktur

1280 tkr
570 tkr
1700 tkr
1600 tkr
500 tkr
1000 tkr
500 tkr
1500 tkr
250 tkr

kompensation för ökade kostnader
kompensation för ökade kostnader
regleras mot överskott i bokslut?
hyror
Drop outs
inrättande av introduktionsklass
utökad elevhälsa
utökad ram under 3 år (år 7-9) -datorer
arbetsmiljöstöd under 2015

28000 tkr
6 tkr 2015
17 tkr 2016

dyrt markjobb för 6 avd på samma plats

1600 tkr

Två avd dockas till Täppan -15 +
nybyggnad 4 avd i centrum -16
under 2015

Barn- och utbildningsförvaltningen har framtagit en konsekvensbeskrivning över de
risker som föreligger i fall nämnden inte får de äskade medlen enligt ovan.
Förvaltningen föreslår att denna konsekvensbeskrivning medföljer som bilaga till
barn- och utbildningsnämndens äskande av medel ur kompletteringsbudget 1 2015.
Yrkande
Efter ajournering och återupptagande av sammanträdet yrkar Helena Dådring (M) på
att enbart begära medel för de tre första punkterna ovan dvs driftskostnaderna:
Kost o Städ: 1 280 tkr
Hyror: 570 tkr
Särskolan: 1 700 tkr
Summa: 3 550 tkr.
Beträffande investeringskostnaderna ställer sig Helena Dådring bakom
förvaltningens förslag.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) och Tonny Svensson (M) ställer sig bakom
Helena Dådrings yrkande.
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Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag och
Helena Dådrings m.fl. förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden bifallit
förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Förslag till kompletteringsbudget 1, 2015 från barn- och utbildningsnämnden,
JanEric Assarsson 2015-02-09
Ärenden till kompletteringsbudget 1 2015, investeringsmedel för IT-infrastruktur,
JanEric Assarsson, Lennart Nordström, Carl-Gunnar Thosteman 2015-02-09
Riskbedömning och konsekvensanalys ang. kompletteringsbudget 1, JanEric
Assarsson 2015-02-23
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Begär medel för drift och investeringar ur kompletteringsbudget 1 2015 enligt
ovanstående.
2. Antar riskbedömning och konsekvensanalys som bilaga till begäran om medel ur
kompletteringsbudget 1 2015, enligt bilaga BUN § 24/15 A
_____
Reservation
Klippanalliansen reserverar sig mot beslutet, bilaga § 24/15 B
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§ 25
Ny förskola i Klippans tätort
BUN 2015.0169.631

Ärendet
Fastighetsavdelningen har på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen tagit
fram förslag på förskolor i alternativa lösningar, enligt följande:
Förslag 1: (2 avdelningar som dockas till Täppan 2)
Budgetkalkyl förskola 321 m2
Mark och grundläggningsarbeten
Externa anslutningar (fjärrvärme, el, VA och IT)
Byggherrekostnader (projektering, bygglov m.m.)
Summa:

4.3 tkr
1.0 tkr
0,5 tkr
0,2 tkr
6,0 tkr

Alternativ 2 till förslag 1: (2 avdelningar som dockas till mellan Täppan 1 och 2)
425 m2
Mark och grundarbete
850 tkr
Byggnadsarbeten ink installationer
7 300 tkr
Utemiljö
250 tkr
Byggherrekostnader (proj +bygglov)
300 tkr
Oförutsett ca 7 %
400 tkr
Summa:
9 100 tkr
Förslag 2: (4 avdelningar på Bofinken 1)
Budgetkalkyl förskola 730 m2 inklusive mottagningskök
Mark och grundläggningsarbeten
Externa anslutningar (fjärrvärme, el, VA och IT)
Byggherrekostnader (projektering, bygglov m.m.)
Summa:

12 tkr
3 tkr
1 tkr
1 tkr
17 tkr

Förslag 3: Nyslätt (Elfdalsvallen)
Helt ny förskola på kommunal mark bestående av 6 avdelningar (5+1 nattis)
Budget kalkyl förskola 1100 m2 inklusive tillagningskök.
20 tkr
Mark och grundläggningsarbeten
5 tkr
Externa anslutningar (fjärrvärme, el, VA och IT)
2 tkr
Byggherrekostnader (projektering, bygglov m.m.)
1 tkr
Summa:
28 tkr
Förtydligande av ovanstående:
Byggnader som avses är monteringsfärdiga byggelement från Flexator. Dessa
monteras ihop till en komplett byggnad på plats. Grundarbeten och installationer görs
av markentreprenör innan byggnaden monteras. Ex så är Täppan 2 en sådan
byggnad.
I markarbeten ingår också alla lekutrustningar, staket, förråd, gator, p-platser och
belysningar.
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I externa anslutningar ingår fjärrvärme, el, VA, IT, lås, larm och passagesystem.
Alla byggnaderna från Flexator går också att hyra på 10 år, vilket är ett dyrare
alternativ i längden.
Verksamhetschef för förskola Anneli P Dalberg och fastighetschef Lennart
Nordström ser stora fördelar med förslag 1, alternativ 2 där byggnaderna Täppan 1
och 2 byggs ihop med en ny byggnad (Täppan 3). Fördelarna kan vara
energibesparing, logistik, arbetesmiljö m.m.
Beslutsunderlag
Förslag till förskolor – budgetkalkyl, Lennart Nordström 2015-02-06
Budgetkalkyl Täppan 3, Lennart Nordström 2015-02-23
Ritning Täppan 3, Lennart Nordström 2015-02-23
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förordar förslag 1, alternativ 2, enligt ovan i äskande av medel ur
kompletteringsbudget 1 2015.
_____
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§ 26
Kö till barnomsorg
BUN 2014.0970.631

Ärendet
I augusti finns det 81 platser lediga på Förskolorna i Klippans tätort då barn födda
2009 börjar i Förskoleklass.




50 barn från de nya avdelningarna på Antilopenområdet ska placeras efter
vårdnadshavarnas önskemål.
Generellt, brukar det vara ca 65 barn som önskar plats i förskola från och med
augusti månad.
Redan idag har vi en kö på 25 barn, från augusti till förskolan.
Platser/barn
81
-50
Summa 31
-65
34

Förklaring
Lediga förskoleplatser fr o m augusti
Barn till ordinarie förskolor från
Antilopen
Platser kvar till barn i kö
Generellt antal barn som önskar plats
från och med augusti.
Antal platser som saknas om moduler
avvecklas.

Dessutom är det 10 barn i kö som behöver plats under senare delen av våren som inte
är med i ovanstående statistik.
Behov finns att ha fortsatt öppet moduler samt eventuell avdelning på
Antilopenskolan tills ”ny” förskola är klar. ”Akutavdelning” fr.o.m. januari 2016 kan
vara avdelningen Impalan på Antilopenskolan. Dock ska man ha i beräkning att i
januari 2015 öppnades 3 avdelningar.
Beslutsunderlag
Förskoleplatser Klippans tätort 2015, Anneli P Dalberg, 2015-02-09
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fortsätter hålla modulerna på Antilopenskolans skolgård öppna tills nya
permanenta förskoleavdelningar har tagits i bruk.
2. Använder förskoleavdelning på Antilopenskolan (Impalan) som en akutavdelning
fr.o.m. januari 2016.
______
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§ 27
Barnomsorg på obekväm tid
BUN 2014.0099.635

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens presidium och förskolechef Janeth N Norén var
2015-02-20 på studiebesök på ”nattis” på förskolan Valthornet i Örkelljunga. Cecila
Örnemark och Helena Dådring berättar att nattis-verksamheten har funnits i 15 år. De
har 32 platser och både fritids- och förskolebarn är inskrivna, men max antalbarn per
natt är 7. De håller öppet vardagsnätter, dagtid lördag och söndagar 6.15-23.00, men
inga röda dagar.
Ingen av personalen arbetar på nattis heltid och de arbetar alltid ensamma på
nätterna.
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att det idag 6 barn med ensamstående
vårdnadshavare som har omsorg på obekväm tid.
I kö står 6 barn med ensamstående vårdnadshavare samt 12 barn med sammanboende
vårdnadshavare.
För att bemöta efterfrågan på barnomsorg på obekväm tid skulle öppettiderna på en
förskola kunna ändras i avvaktan tills att lokaler finns för ”nattis”.
Förslaget är att en förskola har öppet kl. 05.30-21.00 på helgfria vardagar samt kl.
08.00-16.00 helgfria lördagar och söndagar.
Yrkande
Gunnel Johansson(C) yrkar att nämnden fattar beslut enligt barn- och
utbildningsförvaltningens förslag med tillägget att barn- och utbildningsnämnden
delegerar till verksamhetschef för förskola att öppna ett ”nattis” så fort lämplig lokal
finns samt att detta ska ske inom tilldelad ekonomisk ram.
Beslutsunderlag
Omsorg på obekväm tid, Anneli P Dalberg, 2015-02-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Öppethåller en förskola kl. 05.30-21.00 på helgfria vardagar samt kl. 08.00-16.00
helgfria lördagar och söndagar.
2. Delegerar till verksamhetschef för förskola att öppna ett ”nattis” så fort lämplig
lokal finns samt att detta ska ske inom tilldelad ekonomisk ram.
____
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§ 28
Ärendeberedning genom presidium eller arbetsutskott
Ärendet
Ordförande Rune Persson informerar kortfattat om nuläget i arbetsprocessen kring
framtagande av delegationsordning och reglemente åt det föreslagna arbetsutskottet.
Nämnden lyfter frågan för beslut till nästa sammanträde 2015-03-23.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Notera informationen.
_____
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§ 29
IKT- framtid - information / förslag temadag
Ärendet
Ordförande Rune Persson föreslår att barn- och utbildningsnämnden sammanträder
2015-03-12 kl 18.30 för att samtala kring IKT och IT. Han föreslår vidare att IKTstrateg Jonas Abrahamsson och IT-chef Carl-Gunnar Thosteman bjuds in till detta
möte.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inrättar extra sammanträde 2015-03-12 kl 18.30 med tema IKT.
______
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§ 30
Delegationsärenden 2015
BUN 2015.0069.002

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
Dnr 2015.0035
2015-01-20 Beslut om skolskjuts
avslag

Skolskjutssamordnare

Dnr 2015.0036
2015-01-20 Beslut om skolskjuts
avslag

Skolskjutssamordnare

Dnr 2015.0048
2015-01-21 Beslut om skolskjuts
beviljad

Skolskjutssamordnare

Dnr 2015.0151
2015-02-05 Beslut om tilläggsbelopp
beviljat

Verksamhetschef Elevhälsa

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2015-01-01 – 2015-01-31
Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 2:15-1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 31
Elevärenden 2015
BUN 2015.0070.606

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning över elevärende 2014.
Barn- och utbildningsnämnden framför önskemål att förvaltningen framkommer med
liknande sammanställningar årligen.
Dnr 2015.138
Skolinspektionen

Dnr 2012.0683
Skolinspektionen

Dnr 2014.0699
Skolinspektionen

Anmälan om skolsituationen för elev vid
Snyggatorpsskolan

Uppföljning av beslut om mottagande i grundsärskolan
och gymnasiesärskolan för en elev i Klippans Kommun
och Hässleholms kommun:
”Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer
Skolinspektionen att Klippans kommun vidtagit sådana
åtgärder att uppföljningen kan avslutas.”

Uppföljning av beslut om skolsituationen för tidigare elev
vid Tegelbrukskolan.
”Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer
Skolinspektionen att Klippans kommun vidtagit sådana
åtgärder att uppföljningen kan avslutas.”

Beslutsunderlag
Sammanställning av elevärende 2014, Åsa Lönn 2015-01-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 32
Informationsärenden 2015
BUN 2015.0071.600

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

1. Barn- och utbildnings
förvaltningen

Dnr 2009.170
Förlängning av avtal för skolskjuts

2. Kultur- och fritids
förvaltningen

Dnr 2013.604
Rapport gällande fritidsaktiviteter för barn- och unga med
funktionsnedsättning 2014

3. Personalkontoret

Sjukstatistik 2013 och 2014

4. Kommunfullmäktige

Dnr 2015.170
Styrmodell Klippans kommun 2016-2020

5. Brottsförebyggare

Brottsstatistik Klippans Kommun 2009-2014

6. Skolinspektionen

Dnr 2015.195
Remiss gällande fristående gymnasieskola i Perstorp

Informationsärenden som finns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:
Dnr 2014.1223
Skolverket
Beslut gällande förarutbildningar 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 33
Kurser och konferenser 2015
BUN 2015.0072.027

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar kortfatta om barn- och
utbildningsförvaltningens tankar på upplägg under konferensdagarna 26-27 februari.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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