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§ 52
Information om drogtester på Klippans gymnasieskolor
Ärendet
Kurator och drogförebyggare Bert-Inge Karlsson berättar om Klippans kommuns
drogförebyggande arbete i skolorna. Inom Klippans gymnasieskola genomförs, som en
del av detta arbete, drogtester. Det är ur arbetsmiljösynpunkt av högsta vikt att skolan
är en drogfri arbetsplats, både för elever och personal.
Forskning visar att missbruk av droger har ett nära samband med skolk och
ofullständig skolgång.
Det genomförs drogtester framförallt av tre anledningar; misstankebaserade tester där
misstanke föreligger, arbetsmiljömässiga skäl vilket innebär generella och
slumpmässiga tester samt övriga frivilliga tester.
Bert-Inge Karlsson poängterar att det i alla ska föreliggas frivillighet. Orosanmälan
överlämnas alltid till socialförvaltningen om personen i fråga vägrar lämna test.
Syftet med drogtesterna är att de kan bekräfta eller undanröja misstanke, förstärka
resultatet av strukturerade samtal kring droganvändning med riskelever samt ge stöd
för den enskilde att bli drogfri.
Bert-Inge Karlsson avslutar med att redogöra kostnader för drogtester som under 2014
uppgick till 26 000 kr för hela Klippans gymnasieskola.
Nämnden bereds möjlighet att ställa frågor och komentera.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 53
Nämndsmål 2016
BUN 2015.0419.010

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar om barn- och utbildningsförvaltningens
hållning gällande de mål som nämnden tagit fram, där förvaltningen anser att antalet
mål bör minskas. Det finns även en önskan att bättre kunna se kopplingen till
Kommunfullmäktiges mål.
Gunnel Johansson (C) uttrycker att nämndens tankar kring ökat samarbete med
föreningslivet saknas i sammanställningen.
Beslutsunderlag
Förslag på nämndsmål 2016, JanEric Assarsson, 2015-04-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Återremitterar ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen för vidare beredning
enligt ovanstående önskemål.
_____
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§ 54
Ekonomisk månadsuppföljning 2015
BUN 2015.0284.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning. Vid februari månads slut visar helårsprognosen ett underskott på
2 279 000 kr.
Skolchef JanEric Assarsson påpekar att det föreligger för många osäkra faktorer för att
kunna dra några definitiva slutsatser av månadsuppföljningen, men han är övertygad
om att nämnden kommer att kunna uppvisa ett nollresultat vid årets slut.
Barn- och utbildningsnämnden önskar att få tydligare redogörelse av
månadsuppföljningarna och ser gärna att förvaltningsekonomerna bjuds in till något av
nämndens nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning tom februari 2015, Delveen Ali, 2015-04-09
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 55
Kompletteringsbudget 2015
BUN 2014.1408.040

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden lyfter följande reviderade förslag till äskande ur
kompletteringsbudget 1 2015:
Belopp i tkr.
Drift
Kost o städ
Hyror
Särskolan
Fsk-pavilj. Ant
Aktivitetsansvar
Asylsökande
IM-förstärkning
IKT: ”en till en”
Tj/utb. arb-miljö

1280
570
1700
1600
500
1000
500
1500
250

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

Investeringar
Ny förskola
Alt 1:

28000

dyrt markjobb för 6 avd på en och samma
plats
2015 - Två avd dockas till Täppan 2015
2016 - nybyggnad 4 avd i centrum 2016

Alt 2:

Förskolan Heden
IT-infrastruktur

9100
17000
1000
1600

Renovering av kök samt grund
under 2015

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-02-23 fattades beslut om
äskande ur kompletteringsbudget § 24/15. Klippanalliansen (Helena Dådring (M),
Tonny Svensson (M) och Charlotte Eliasson Anderberg (KD)) reserverade sig då mot
delar av beslutet, bilaga BUN § 24/15 B. Denna reservation står fast även vid detta
beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 2/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar ovanstående reviderade förslag till äskande av medel ur kompletteringsbudget 1
2015.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 56
Budget 2016
BUN 2015.0283.041

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson delar ut ett reviderat budgetförslag i vilket hyresförändringar är inlagda.
Beslutsunderlag
Budgetberedning inför 2016 års budget, Delveen Ali, 2015-04-27
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 57
Framtida investeringar
BUN 2015.0416.040

Ärendet
Tekniska kontoret har sammanställt underlag för större investeringar under åren 20162025. Där är ny förskola i Klippans tätort samt Bofinkenskolan högt prioriterade.
Barn- och utbildningsnämnden bereds möjlighet att ställa frågor samt kommentera
innehållet i tekniska kontorets underlag.
Beslutsunderlag
Större investeringar 2016-2025 utkast mars 2015, Tekniska kontoret, 2015-03-04
Idrottshallar och Snyggatorpsskolan, Tekniska kontoret, 2015-03-31
Åtgärdsplan Heden, Tekniska kontoret, 2015-04-01
Riskbedömning av att bedriva fortsatt undervisning i befintliga lokaler
på̊ Bofinkenskolan, Helene Berggren, 2015-03-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 58
Utökad förskoleverksamhets i Klippans tätort
BUN 2014.0970.631

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg berättar att trots utbyggnaden av förskolan Täppan
med två avdelningar behövs ytterligare fyra avdelningar i Klippans tätort på grund av:
Förklaring
Årlig kö de senaste åren och framöver till förskolan om 25-30 barn
utöver den normala kön (cirka 65 barn på hösten i Klippans tätort).
Ökning av antal nyanlända, 10 – 15 barn per år.
Pedagogisk omsorg på obekväm tid – ”nattis” ska ingå i ny förskola.
Modulerna på Antilopenskolan måste tas bort för att erbjuda en bra
skolgård. Skolgården har inte blivit iordningställd efter branden i maj
2011 på förskolan Hermelinen(nuvarande förskolan Antilopen).
En avdelning inne på Antilopenskolan behöver lyftas ut
För att bli en attraktiv kommun och arbetsgivare, i enlighet med
fullmäktigemålen, måste antalet förskoleplatser ökas för att kunna
erbjuda alla barn från ett år plats på förskolan, Skollagen 8 kap, 5§.
Personaltätheten i Klippans förskolor tillhör den lägsta i landet. I
vårpropositionen 2015 avsätts 415 miljoner kronor, 2016 samt
fortsättningsvis 830 miljoner kronor årligen. Förskolan kommer med
all sannolikhet att få ta del av det riktade bidraget för att minska
barngruppernas storlek - konsekvensen blir ett ökat lokalbehov
Verksamheten behöver en gummibandsavdelning, Nejlikans
omvandlades till tillsvidareavdelning 2013 och Antilopens 2014.
På fyra år har antalet barn utökats med 104 i förskolan, i Klippans
tätort
Av de 47 barn som började på förskolan Antilopen i januari
2015(Gasellen och Impalan) var 20 barn nyinflyttade till kommunen.
Vårdnadshavare väljer förskola, före pedagogisk omsorg.
Drygt 20 vårdnadshavare har vårdnadsbidrag. Om vårdnadshavare inte
väljer vårdnadsbidrag ska barnen erbjudas förskola.
En ny förskola om 4 avdelningar är mer kostnadseffektiv. Arbetsmiljön
för personalen är bättre då man kan samordna öppningar och
stängningar
Det är fördelaktigt att bygga en ny förskola i närheten av en skola,
detta ger samordningsvinster.
Barn ska från och med hösten det år barnet fyller 3 år, erbjudas allmän
förskola, Skollagen 8 kap, 4§.
Signatur justerare
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Sammantaget behövs sex nya förskoleavdelningar i Klippans tätort för att täcka det
långsiktiga behovet. En utbyggnad av förskolan Täppan med två avdelningar medför
ändå ett behov, av att bygga en ny förskola med fyra avdelningar.
Beslutsunderlag
Underlag för ny förskola i Klippans tätort, Anneli P Dalberg, 2015-04-27
Protokollsutdrag BUN AU, § 4/15
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 159/14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar utredningen om utökad förskoleverksamhet i Klippans tätort som nämndens
svar till Kommunstyrelsen, enligt bilaga BUN § 58/15.
_____

Signatur justerare
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§ 60
Barn- och utbildningsnämndens synpunktshantering
BUN 2015.0418.108

Ärendet
Enligt Skollagen (2010:800) 4 kap 8 § ska det finnas rutiner för att ta emot och utreda
klagomål mot utbildningen. På varje enhet ska information ges om hur
klagomål/synpunkter kan framföras.
Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat nämndens synpunkthantering så att
synpunkter av vikt kommer att behandlas på arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Rutiner för synpunkter och klagomål, barn- och utbildningsnämnden 2015-04-27
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar rutiner för synpunkter och klagomål enligt bilaga BUN § 60/15.
_____
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§ 61
Verksamhetsbesök 2015
BUN 2014.1462.100

Ärendet
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) har varit på verksamhetsbesök på grundsärskolan
på Antilopenskolan 2018-04-16.
Hon inleder med att poängtera att det är av högsta vikt att nämndens ledamöter och
ersättare kommer på inplanerade verksamhetsbesök.
Särskolan är uppdelad i två delar; grundsär och gymnasiesär och de har två olika
budgetar. Grundsärskolan följer läroplanen för grundsärskolan 2011. I läroplanen finns
en särskild inriktning som kalls träningsskola.
Rektor Håkan Persson berättar om det vikande elevunderlaget som antagligen beror på
att många kommuner ”löser” särskolan själva. Antal elever på särskolan påverkar
ekonomin oerhört mycket. Vi har väldigt låg peng i Klippan om vi jämför mot
särskolor i övriga landet. Trots detta håller vi en väldigt hög kvalité tack vare duktiga,
engagerade pedagoger.
Utmaningar för framtiden för särskolan är den minskande organisationen med
minskande elevantal. Det finns även en stor oro från pedagoger, föräldrar och elever
kring lokalerna då de upplever att de trängs ut.
Charlotte Eliasson Anderberg träffade även fyra pedagoger. De uttryckte att de känner
oro dels över omorganisationen och dels över lokalerna. Detta har bidragit till att en
personal söker sig vidare till andra kommuner. De känner att det inte finns arbetsro
och att man lokalmässigt trängs ut samt att det saknas resurser för en bra undervisning.
Efter en rundvandring i lokalerna fick Charlotte träffa fem elever. Tre av dem gick på
särskolan och två av dem på träningsskolan. De är väldigt stolta och hade gärna gått i
skolan även lördagar och söndagar.
De berättade om sina önskemål, t ex önskade de att alla elever fick vars en dator och
en roligare skolgård med t ex:
˗ En rullstolsgunga
˗ Sittplatser under tak så att man kan sitta ute och prata trots sämre väder.
˗ När multiarenan byggs att det även finns lägre basketkorgar så att de som är
rullstolsburna kan spela
Beslutsunderlag
Verksamhetsbesök särskolan 2015-04-16, Charlotte Eliasson Anderberg, 2015-04-27
Verksamhetsbesök av BUN 16 april 2015, Power Point, Håkan Persson 2015-04-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 62
Delegationsärenden 2015
BUN 2015.0069.002

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
Dnr 2015.345
2015-03-18 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
Dnr 2015.369
2015-03-25 Lista över beslutsattestanter

VC elevhälsa

Skolchef

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2015-03-01 – 2015-03-31 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 4:15-1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 63
Elevärenden 2015
BUN 2015.0070.606

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till nämnden:

Skolinspektionen

Skolinspektionen

Dnr 2015.343
Anmälan om skolsituationen för elev vid
Ljungbyhedsskolan
Dnr 2014.1140
Anmälan om kränkande behandling vid
undervisningsgruppen Ventilen, hemskola Nya
Snyggatorpsskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 64
Informationsärenden 2015
BUN 2015.0071.600

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Barn- och utbildnings
förvaltningen

Feelgood

Sveriges Kommuner
och landsting

Dnr 2013.960
Svar till arbetsmiljöverket

Dnr 2015.286
Bofinkenskolan – hälsoproblem hos personal och elever
Dnr 2015.441
Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2015

Skolchef JanEric Assarsson kommenterar kortfattat vårpropositionen och
vårändringsbudgeten.
Skolchef JanEric Assarsson informerar vidare om nuläget kring PeterSvensskolans
nedläggning i Klippan.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 65
Val till ersättare till nämndens arbetsutskott
BUN 2014.1465.012

Ärendet
På nämndens föregående sammanträde 2015-03-23 bordlades frågan gällande val till
ersättare till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Den styrande majoriteten föreslår Maria Sjöberg (S) som ersättare för Rune Persson
(S). Klippanalliansen föreslår Charlotte Eliasson Anderberg (KD) som ersättare för
Helena Dådring (M).
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Väljer Maria Sjöberg (S) som ersättare för Rune Persson (S) i nämndens
arbetsutskott.
2. Väljer Charlotte Eliasson Anderberg (KD) som ersättare för Helena Dådring (M) i
nämndens arbetsutskott.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

