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Cecilia Örnemark (MP)
Maria Sjöberg (S)
Karin Enqvist (V), tjänstgörande istället för Thomas Thorné (S)
Johanna Andersson (C), tjänstgörande istället för Gunnel Johansson (C)
Helena Dådring (M)
Tonny Svensson (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Åsa Edvardsson (SD)

Övriga närvarande

Neyssa Lundmark (S), ej tjänstgörande ersättare
Christine Ehrlander (MP), ej tjänstgörande ersättare
Jan Wallgren (S), ej tjänstgörande ersättare
Irene Dahl (FP), ej tjänstgörande ersättare
Kristian Seger (M), 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
Lennart Nordström, fastighetschef, §§ 91-93
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§ 91
Kvalitetsarbete 2015 - Förskolan
BUN 2015.0627.631

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg berättar kortfattat att förskolorna under våren
2015 har genomfört Qualisutvärdering, genom att föräldrar, barn och personal har
svarat på en enkät. Svarsfrekvensen skiftar något mellan förskolorna och kan delvis
bero på, att då vårdnadshavare har haft mer än ett barn på förskolan endast svarat på
en enkät.
När det gäller trivseln på förskolan svarar de flesta barn, vårdnadshavare och
personal att man trivs eller till stor del trivs på förskolorna.
På frågan om förskolan arbetar aktivt mot diskriminering och kränkande behandling
svarar de flesta vårdnadshavare och personal att de instämmer helt eller instämmer
till viss del. Men då varje förskola årligen ska informerar vårdnadshavare och
personal om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är det
bekymmersamt, enligt Anneli P Dalberg, att några svarat vet ej.
Vidare svarade 94 % av vårdnadshavare och personal att de rekommenderar andra att
placera sina barn på ”sin” förskola.
De flesta barn, 83 %, svarade att de får visa vad de lärt sig. Dock behövs
medvetenheten om lärande i förskolan ökas.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 45/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 92
Bofinkenskolans lokaler
BUN 2015.0286.291

Ärendet
Fastighetschef Lennart Nordström informerar om nuläget kring byggnationen av
ersättningsmoduler på Bofinkenskolan.
Placeringen av modulerna har justerats under arbetes gång och de kommer nu att
placeras i en länga på den västra delen av skolgården. De 17 första modulerna är
färdiga för inflyttning vecka 37 och de återstående 10 modulerna vecka 45. De
lösningar för ersättningslokaler som används fungerar bra.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och ställa frågor till Lennart Nordström.
Yrkande
Helena Dådring (M) m.fl. yrkar på att nämnden ska få en kostnadskalkyl för
nybyggnationen av moduler på Bofinkenskolan inklusive vem som fattat besluten
och hur kostnaderna fördelas. De yrkar även på att en arbetsgrupp tillsätts som hålls
informerad om eventuella avvikelser och kostnader för ”projekt Bofinken”.
Rune Persson (S) yrkar på att inte tillsätta en arbetsgrupp.
Beslutsgång
Ordförande Rune Persson ställer proposition på Helena Dådrings första förslag om
kostnadskalkyl mot avslag och finner att nämnden fattat beslut enligt Helena
Dådrings förslag.
Vidare ställer ordförande Rune Persson Helena Dådrings andra förslag om att tillsätta
en arbetsgrupp mot sitt eget förslag om att inte tillsätta en detsamma och finner att
nämnden fattat beslut enligt Rune Perssons förslag att inte tillsätta en arbetsgrupp.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 46/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
2. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att framkomma med en
kostnadskalkyl för nybyggnationen av moduler på Bofinkenskolan inklusive vem
som fattat besluten och hur kostnaderna fördelas.
3. Bifaller förslaget att inte tillsätta en arbetsgrupp för ”projekt Bofinken”.
____
Reservation
Klippan alliansen reserverar sig mot beslutet att inte tillsätta en arbetsgrupp, bilaga
Bun § 92/15.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2015-08-24

§ 93
Utbyggnad av Täppans förskola
BUN 2015.0169.631

Ärendet
Fastighetschef Lennart Nordström informerar om nuläget i processen kring
byggnationen av Täppan 3. Bygglov kommer att sökas denna vecka och därefter
kommer anbud att begäras in.
Reviderad tidsplan för byggnationen ser ut enligt följande:
V33
V35-38
V39-43
V44
V44-45
V46
V48

Bygglovsansökan
Projekteringsmöte samt framtagande av handlingar till
förfrågningsunderlag samt granskning av förfrågningsunderlag
Anbudsräkning
Sammanställning och utvärdering av inkomna anbud
Kommunstyrelsen godkännande av inkomna anbud
Upphandling av entreprenad
Byggstart

Med en byggtid om ca 7 månader är förskolan klar för inflyttning i juni 2016.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 47/15
Reviderad tidsplan Täppan 3, Tekniska förvaltningen 2015-08-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 94
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden uppdrog 2015-06-15 åt förvaltningen att utreda hur
framtidens skola i Klippans kommun skall se ut, samt att utredningen ska vara
färdigställd till augusti 2015.
Kommunstyrelsen fattade 2015-07-01 beslut om att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden att senast 2015-10-30 redovisa ovannämnda utredning för
Kommunstyrelsen.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om nuläget kring arbetet med utredningen
och de utmaningar som Klippans kommun kan komma att ställas inför i framtiden.
Det är möjligt ytterligare kompetens för att genomföra utredningen kan komma att
behövas. Dock anser Rose-Marie Bergman att det är möjligt att framkomma med en
mindre omfattande utredning till nämndens temamöte 2015-10-05 och därefter lämna
densamma vidare till Kommunstyrelsen enligt deras begäran.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 48/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den av nämnden beställa utredningen om framtidens skola i Klippans kommun
presenteras och godkännes på nämndens sammanträde 2015-09-28 för att
presenteras för Kommunstyrelsen oktober 2015.
____
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§ 95
Utökad förskoleverksamhet i Klippans tätort
BUN 2015.0531.630

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg berättar att förvaltningen ser att lokalbehovet för
förskolan inför vårterminens början är akut. De uppskattar att ca 35 barn kommer att
behöva plats i januari 2016. Förvaltningen har börjat titta på olika lösningar för nya
förskolelokaler.
Det finns statsbidrag att söka för att minska samt för att inte förtäta barngrupperna i
förskolan. Eftersom förvaltningen ser att antal barn som söker förskola i Klippans
tätort fortsätter att öka, kommer antalet lokaler att behöva utökas ytterligare utöver
nybyggnationen på Täppan och utöver de lokaler som behövs för att lösa det akuta
läget våren 2016.
Kön till barnomsorgen ser i nuläget ut enligt följande:
Kö hösten 2015 i Klippan tätort
Augusti
5
September
1
Oktober
November
2
December
1
Ingen kö i Ljungbyhed och Ö Ljungby/Stidsvig
Ingen kö till pedagogisk omsorg
Lediga platser hösten 2015
Förskola
Antal
Skogsbrynet, Stidsvig
3
Heden, Ljungbyhed
*
Värdshuset, Ljungbyhed
2
Antilopenområdet
11
*På Heden finns kapacitet för 10 platser till, dock krävs anställning av personal. Efter
renovering av Heden kan en småbarnsavdelning öppnas på nedre plan.
Övriga förskolor har i nuläget inga lediga platser, förutom Nejlikan som har platser
för barn som har behov av både dag och kvälls/nattomsorg.
Om alla barn blir placerade som har behov under hösten, finns 2 platser lediga i
januari utifrån hur kön ser ut idag.
Kö januari-feb 2016 utifrån dagsläge
Klippan
20
Ö Ljungby/Stidsvig
4
Ljungbyhed
1
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För resterande delen av våren uppskattar förvaltningen att ca 15 barn till behöver
omsorg i Klippans tätort. Detta betyder att ca 35 barn behöver förskoleplats under
våren 2016. Nyanlända finns inte med i uppskattningen.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 49/15
Lägesrapport kö till förskola, Anneli P Dalberg, 2015-08-12
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen
2. Lämnar lägesrapporten till Kommunstyrelsen för information.
____
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§ 96
Ekonomisk fördelning av statsbidrag från Migrationsverket
BUN 2015.0586.130

Ärendet
En ny fördelning av statsbidrag från Migrationsverket antogs av Kommunstyrelsens
arbetsutskott 2015-05-28. Riktlinjerna utarbetades av flyktingsamordnare Jonathan
Viksten i samarbete med socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen,
och överförmyndarhandläggare.
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om att i den nya fördelningen kommer
barn- och utbildningsnämnden att få större andel av statsbidragen från
Migrationsverket. Dessa medel kommer framförallt att användas till
mottagningsenhet och introduktionsklass samt stöd för nyanlända elever i förskola
och skola.
Verksamhetschef Helen Viebke informerar att mottagningsenheten och
introduktionsklass är startad och är placerad på Snyggatorpsskolan samt att Kristina
Brink Nilsson och Hans Stein kommer att vara ansvariga.
Nämnden lämnar önskemål att få en kortfattad utvärdering, på nämndens
sammanträde i oktober, om hur verksamheten har fungerat den första tiden.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 50/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 97
Uppföljning av plan för ökad tillgänglighet och delaktighet
BUN 2015.0475.010

Ärendet
I Klippans kommuns handikapplan framgår att revidering/uppdatering av
handikapplanen ska ske och att ansvaret för detta ligger hos Kommunstyrelsen och
det kommunala handikaprådet.
Som en del i denna revidering/uppdatering har Kommunstyrelsen 2015-05-06
uppdragit åt nämnder och styrelser att senast den 15 september 2015 inkomma med
en lägesbeskrivning gällande tillgänglighet.
Utvecklingsledare inom centrala elevhälsan, Madeleine Sebelius Persson, har
sammanställt en lägesbeskrivning och arbetsutskottet föreslår att nämnden antar
denna som svar till Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 51/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar lägesrapporten som barn- och utbildningsnämndens svar till
Kommunstyrelsen, enligt bilaga Bun § 97/15.
____
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§ 98
Personalärende
BUN 2015.0484.020

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och personalkontoret genomförde under våren
2015 en utredning beträffande personalomsättning och rekryteringsutmaningar inom
förvaltningen.
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att dessa utmaningar kvarstår och att
det under oktober 2015 kommer att anordnas en workshop på temat. Workshopen
anordnas tillsammans med tjänstemän, skolledare, politiker och fackliga
representanter.
Nämnden framför önskemål att införa ett system med kontaktpolitiker för att få en
närmare kontakt med verksamheterna.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 52/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen
2. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att införa
kontaktpolitikersystem.
____
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§ 99
Delegationsärenden
BUN 2015.0069.002

Ärendet
Helena Dådring (M) m.fl. önskar se ett förtydligande av vilka ärenden som
arbetsutskottet respektive nämnden beslutar om.
Ordförande Rune Persson påminner om att nämnden beslöt vid inrättandet av
arbetsutskott att utvärdering ska ske efter ca ett år.
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att förvaltningen planerar en total översyn
av delegationsordningen under hösten 2015.
I övrigt anmäles följande beslut, enligt gällande delegationsordning, fattade på barnoch utbildningsnämndens uppdrag:
Dnr 2015.0369
2015-06-03 Beslutsattestlista
-beviljad

Skolchef

Dnr 2014.0145
2015-06-03 Beslut om tillhörighet till målgruppen
för gymnasiesärskolan
-avslag

Signatur justerare

VC elevhälsa

Dnr 2015.0582
2015-06-05 Ansökan om skolskjuts
-beviljats

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0577
2015-06-11 Ansökan om skolskjuts
-beviljats

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0369
2015-06-11 Beslutsattestlista
-beviljad

Skolchef

Dnr 2015.0592
2015-06-15 Ansökan om ett tionde skolår
-beviljad

Skolchef

Dnr 2015.0571
2015-06-16 Klassning för årlig avgift, tillsyn grundskolor
-beviljad

Skolchef

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015.0575
2015-06-16 Klassning för årlig avgift, tillsyn gy.-skolor
-beviljad
2015-06-17 Beslut om extra sammanträde
för barn- och utbildningsnämnden
Dnr 2014.0541
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0542
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0313
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0456
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0351
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0547
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0534
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014.0535
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0536
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0537
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0538
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
Dnr 2014.0539
2015-06-23 Beslut om tillhörighet till målgruppen för
gymnasiesärskolan
-beviljat
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VC elevhälsa
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Dnr 2015.0608
2015-07-08 Ansökan om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0623
2015-07-08 Ansökan om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0635
2015-08-10 Ansökan om skolskjuts
-beviljat

Skolskjutssam.

Dnr2015.0634
2015-08-10 Ansökan om skolskjuts
-beviljat

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0630
2015-08-10 Ansökan om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssam.
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Dnr 2015.0639
2015-08-11 Ansökan om skolskjuts
-beviljat

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0640
2015-08-11 Ansökan om skolskjuts
-beviljat

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0629
2015-08-11 Ansökan om skolskjuts
-beviljat

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0631
2015-08-11 Ansökan om skolskjuts
-beviljat

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0632
2015-08-11 Ansökan om skolskjuts
-beviljat

Skolskjutssam.

Dnr 2015.0633
2015-08-11 Ansökan om skolskjuts
-beviljat

Skolskjutssam.

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
2015-06-01 – 2015-07-31 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 7:15-1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 100
Informationsärenden
BUN 2015.0071.600

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
Arbetsutskott

Kommunfullmäktige

Skolverket

Barn- och utbildnings
förvaltningen/Kulturoch fritidsförvaltningen

Dnr 2015.0551
Renovering av förskolan Heden
Dnr 2015.0587
Tjänsteskrivelsers utformning

Dnr 2015.0543
Fyllnadsval efter ledamot i barn- och utbildningsnämnden
och handikapprådet samt som ordförande i
Miljöstyrgruppen fr o m 2015-04-01
Dnr 2015.0529
Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan
2015
Dnr 2015.0576
Samarbetsavtal

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

