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Paragrafer
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101-110

Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00

Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Cecilia Örnemark (MP)
Maria Sjöberg (S)
Thomas Thorné (S)
Gunnel Johansson (C)
Kristian Seger (M), tjänstgörande istället för Helena Dådring (M)
Camilla Asp (M), tjänstgörande istället för 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
Karin Enqvist (V), ej tjänstgörande ersättare
Irene Dahl (FP), 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
Lennart Nordström, fastighetschef, §§ 101-103

Utses att justera

Maria Sjöberg (S)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-02, kl 14.30

Sekreterare
____________________________________________
Åsa Lönn
Ordförande
____________________________________________
Rune Persson
Justerare
____________________________________________
Maria Sjöberg
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2015-09-28

Innehållsförteckning:
§ 101
Fortsatt kö till förskola Klippans tätort höst 2015/vår 2016
§ 102
Utbyggnad av Täppans förskola
§ 103
Bofinkenskolans lokaler
§ 104
Tertialuppföljning 2015
§ 105
Barnomsorg på obekväm tid
§ 106
Kvalitetsarbete 2015 – Grund- och gymnasieskolan
§ 107
Införande av kontaktpolitikersystem
§ 108
Rapport från verksamhetsbesök
§ 109
Delegationsärenden
§ 110
Informationsärenden

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (14)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

3 (14)

Sammanträdesdatum

2015-09-28

§ 101
Fortsatt kö till förskola Klippans tätort höst 2015/vår 2016
BUN 2015.0675.630

Ärendet
Verksamhetschef för förskola Anneli P Dalberg informerar att i nuläget prognostiserar
förvaltningen att ca 35 barn är i behov av förskoleplats i Klippans tätort från och med
januari 2016. Eftersom det inte finns plats på befintliga förskolor behövs två nya
avdelningar öppnas.
Anneli P Dalberg har varit i kontakt med fastighetsägare i Klippan och tittat på
lokaler, men lokaler och utemiljö är inte ändamålsenliga. Hon har även undersökt
möjligheten med förskolebussar, vilket hon inte anser vara ett fullgott alternativ. Detta
för att det framförallt är mindre barn som står i kö och förskolebussar är anpassade för
större barn.
Förvaltningen har i samråd med tekniska förvaltningen tagit fram kostnader för hyra
av moduler för två avdelningar (10 moduler) enligt följande:
Hyreskostnad, 12 månader
Montering/demontering
Markarbete
Installation el/larm
Summa

420 000kr
250 000kr
300 000kr
130 000kr
1 100 000kr

Detta innebär då att nämnden behöver begära 1 100 tkr från Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 56/15
Reservation, Klippanalliansen, bilaga Bun § 101/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen att, på ändamålsenlig plats i Klippans tätort, placera två
förskolevadelningar till en kostnad av 1 100 tkr.
Reservation
Klippanalliansen, Kristian Seger (M), Charlotte Eliasson Anderberg (KD) och
Camilla Asp (M), reserverar sig mot beslutet, bilaga Bun § 101/15.
____
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§ 102
Utbyggnad av Täppans förskola
BUN 2015.0169.631

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2015-02-23 beslut om att tillbyggnad av
förskolan Täppan skulle ske och detta genom att byggnad 1 och 2 byggs ihop med en
tredje byggnad. Fastighetschef Lennart Nordström informerar att det nu framkommit
information om att ventilationen i Täppan 1 måste bytas ut om byggnaderna ska
byggas ihop, vilket innebär ökade kostnader samt att Täppan 1 måste hållas stängd
under byggnationstiden.
Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen har med anledning av
detta tagit fram två alternativa lösningar.
Alternativ A innebär att Täppan 1 stängs under byggnationstiden och ersättas av
moduler på gården. Alternativ B innebär att istället för att bygga ihop Täppan 1 och 2
placerar den nya byggnaden i anslutning till Täppan 2.
Kostnaderna för alternativen är enligt följande:
Alternativ A
Projektering är snart färdig och förfrågningsunderlag kommer att skickas ut vecka 40.
Utvärdering av anbud sker vecka 44. Därefter fortsatt upphandling och beslut av
Kommunstyrelsen.
På grund av myndighetsbeslut gällande ventilation måste Täppan 1, (3 avdelningar)
utrymmas under byggtiden. Detta ger merkostnader för 14 moduler:
Hyra 12 månader
600 000 kr
Montering/demontering
300 000 kr
Markarbete/VA
500 000 kr
Elinstallation/larm
100 000 kr
Summa moduler
1 500 000 kr
Tidigare beviljade
kostnader
Total summa

9 100 000 kr
10 600 000 kr

Tidigare beviljade kostnader om 9 100 tkr för om- och tillbyggnad av Täppan omfattar
inte kostnader för moduler. I detta alternativ finns samordningsvinster genom att
Täppan 1 och 2 byggs ihop. Alternativ A är inflyttningsklart senast augusti 2016.
Alternativ B
Innebär att en likadan byggnad som Täppan 2 plus en avdelning till, dvs. 3 avdelningar
totalt, köps in och länkas ihop med Täppan 2.
Kostnad byggnad
7 300 000kr
Grund/markarbete
2 200 000kr
Fjärrvärme/el/larm/data 1 000 000kr
Summa
10 500 000kr
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Fördelarna med alternativ B är att befintlig verksamhet inte störs under
byggnationstiden samt att inga moduler behövs.
Det finns också samordningsvinster här genom att Täppan 2 och 3 byggs samman,
dock missas helheten som man får i alternativ A.
Alternativ B är inflyttningsklart i april 2016 under förutsättning att beslut tas senast
under oktober månad 2015.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 57/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunstyrelsen att höja investeringsramen för nybyggnation på Täppans
förskola till 10 500 tkr för att påbörja byggnation av alternativ B.
____
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§ 103
Bofinkenskolans lokaler
BUN 2015.0286.291

Ärendet
Fastighetschef Lennart Nordström informerar kortfattat om nuläget kring
nybyggnationen av moduler på Bofinkenskolan.
Barn- och utbildningsnämnden efterfrågade på föregående sammanträde en
kostnadskalkyl som även skulle innehålla vem som fattat besluten och därmed ska
bära kostnaderna.
Tekniska förvaltningen har tagit fram en ekonomisk sammanställning där differensen
mellan beräknade kostnader och egentligt utfall framgår.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 58/15
Bofinkenskolan, ekonomisammanställning, Lennart Nordström, 2015-09-07,
bilaga Bun A § 103/15.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 104
Tertialuppföljning 2015
BUN 2015.0483.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har sammanställt en
delårsrapport för tertial 2 2015.
Uppföljningen visar att nämnden når sina mål tillfredställande avseende ekonomi,
varumärkesbyggande, medarbetare, dialog samt folkhälsa/livskvalitet.
Dock är barnens och ungdomarnas resultat i skolorna inte tillräckliga, då bland annat
allt för många elever slutar åk 9 utan fullständiga betyg.
Uppföljningen visar ett prognostiserat överskott på 4 400 tkr vid årets slut.
Volymjusteringarna är dock inte med i beräkningen vilket innebär att det faktiska
prognostiserade överskottet för 2015 är ca 2 200 tkr.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 59/15
Delårsrapport per 2015-08-31, Barn- och utbildningsnämnd, Ekonomikontoret,
2015-09-10, bilaga Bun § 104/15.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner delårsrapporten för tertial 2.
____
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§ 105
Barnomsorg på obekväm tid
BUN 2014.0099.635

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut 2015-02-23 att delegerar åt
verksamhetschef för förskola att starta barnomsorg på obekväm tid ”nattis” så fort
lämplig lokal fanns samt att detta skulle ske inom tilldelad ekonomisk ram.
Janeth N Norén har på uppdrag av verksamhetschefen för förskola startat upp nattis i
anslutning till förskolan Nejlikan den 1 september 2015. I och med detta kan de
individuella lösningarna med barnbiträden upphöra.
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett förslag på reviderade
tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm tid, vilka föreslås godkännas av
nämnden. Anneli P Dalberg informerar om de förändringar av vikt som gjort i
tillämpningsreglerna, bland annat kommer inte längre ensamstående att ges förtur till
barnomsorg på obekväm tid.
Förvaltningen föreslår även att delegationen för beslut om att placera ett barn inom
barnomsorg på obekväm tid tas bort. Detta för att placera barn på nattis medför ingen
kostnad utöver budget och i och med de nya reviderade tillämpningsreglerna kan barn
placeras inom barnomsorg på obekväm tid med verkställighetsbeslut av handläggare
på förvaltningen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 63/15
Reviderade tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm arbetstid, Anneli P
Dalberg, 2015-08-27, bilaga Bun § 105/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Antar reviderade tillämpningsregler för barnomsorg på obekväm tid enligt bilaga
Bun § 105/15.
2. Tar bort delegation om beslut att placera barn inom barnomsorg på obekväm tid.
3. Alla individuella lösningar på barnomsorg på obekväm tid med barnbiträden
upphör.
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§ 106
Kvalitetsarbete 2015 – Grund- och gymnasieskolan
BUN 2015.0063.610

Ärendet
Verksamhetschef Helen Viebke redogör för meritvärde, betyg och resultat på
nationella prov för årskurs 6 och 9. Meritvärde för årskurs 9 juni 2015 var 194,8
meritpoäng och för årskurs 6 var meritpoängens medelvärde 210. Föregående år var
motsvarande meritvärde 212 för åk 9 och 204 för åk 6.
Verksamhetschef Mattias Säflund redogör för uppföljning av avgångsbetygen vid
Klippans gymnasieskolor vårterminen 2015. De ger en liten förbättring av utfallet mot
föregående år. Det genomsnittliga meritvärdet för hela gymnasieskolan ökade med
0,1 %.
Beträffande examen från gymnasieskolan uppnådde 2 % fler elever ett examensbevis.
Andelen elever som uppnår en ”examen” från gymnasiet är nära 80 %.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 64/15
Sammanfattande resultat samtliga grundskolor i Klippan, Helen Viebke, 2015-09-07
Avgångselever vt-15 Klippans gymnasieskolor, Mattias Säflund, 2015-07-24
Meritvärde Klippans gymnasieskolor, Mattias Säflund, 2015-07-24
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen
____
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§ 107
Införande av kontaktpolitikersystem
BUN 2015.0683.001

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av nämnden utarbetat ett förslag
till kontaktpolitikersystem.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att syfte med kontaktpolitikersystemet
där även en enkel uppdragsbeskrivning ingår kommer att presenteras på arbetsutskottets nästkommande sammanträde.
Rose-Marie kommer dessförinnan att be rektor, förskolechef och/eller övrig ansvarig
för verksamheten att kontakta ”sina” kontaktpolitiker, som ett första steg.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 65/15
Förslag till Kontaktpolitiker barn- och utbildningsnämnden, Åsa Lönn, 2015-09-03
bilaga Bun § 107/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Inför kontaktpolitikersystem för mandatperioden enligt bilaga Bun § 107/15.
____
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§ 108
Rapport från verksamhetsbesök
BUN 2014.1462.100

Ärendet
Ordförande Rune Persson berättar att han, Cecilia Örnemark (MP) och Karin Enqvist
(V) besökte gymnasiesärskolan på Tegelbruksskolan och Åbyskolan 2015-09-16.
Svårigheten för gymnasiesärskolan är att få tillräckligt många elever för att kunna
fortsätta verksamheterna med ekonomisk balans.
Lokalfrågan för gymnasiesärskolan bör utredas nu när verksamheten krymper. Skolan
dras som andra skolor med svårighet att rekrytera rätt personal då det krävs så väldigt
mycket av specialkunskaper och personliga färdigheter.
Rune Persson avslutar med att konstatera att gymnasiesärskolan är otroligt viktiga
delar av skolan och att alla har ansvar för att sprida kunskapen om hur bra de är för att
hjälpa till med rekrytering av elever.
Beslutsunderlag
Rapport från verksamhetsbesök, Rune Persson 2015-09-16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 109
Delegationsärenden
BUN 2015.0069.002

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

Signatur justerare

2015-08-20

Dnr 2015.0369
Beslutsattestlista
-beviljad

Skolchef

2015-08-17

Dnr 2015.0642
Ansökan om skolskjuts
-beviljad

Skolskjutssam.

2015-08-17

Dnr 2015.0641
Ansökan om skolskjuts
-beviljad

Skolskjutssam.

2015-08-20

Dnr 2015.0652
Ansökan om skolskjuts
-beviljad

Skolskjutssam.

2015-08-20

Dnr 2015.0651
Ansökan om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssam.

2015-08-21

Dnr 2015.0662
Ansökan om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssam.

2015-08-21

Dnr 2015.0663
Ansökan om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssam.

2015-08-21

Dnr 2015.0664
Ansökan om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssam.

2015-08-25

Dnr 2015.0668
Ansökan om skolskjuts
-avslag

Skolskjutssam.

2015-09-03

Dnr 2015.0662
Ansökan om skolskjuts
-ändring av beslut - beviljad

Skolskjutssam.
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2015-09-03

Dnr 2015.0663
Ansökan om skolskjuts
-ändring av beslut - beviljad

Skolskjutssam.

2015-09-03

Dnr 2015.0664
Ansökan om skolskjuts
-ändring av beslut - beviljad

Skolskjutssam.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

14 (14)

Sammanträdesdatum

2015-09-28

§ 110
Informationsärenden
BUN 2015.0071.600

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Kommunfullmäktige

Kultur- och fritidsnämnden

Revisorerna

Kommunledningsförvaltningen

Dnr 2015.0686
Jan Tingecz (M) avsägelse av samtliga politiska uppdrag i
Klippans kommun
Dnr 2015.0576
Samarbetsavtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och
barn- och utbildningsförvaltningen
Dnr 2015.0680
Kallelse/inbjudan till barn- och utbildningsnämndens
presidium
Dnr 2015.0419
Kompletterande information om nämndsmål och mått

PwC

Dnr 2015.0680
Revision Styrning och ledning av gymnasieskolan

Skolverket

Dnr 2015.0637
Ansökan om statsbidrag för lågstadiesatsning

Skolverket

Dnr 2015.0691
Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper

Skolinspektionen

Dnr 2015.0195
Beslut på ansökan om godkännande som huvudman för
gymnasieskola vid Perstorp Gymnasium

Barn- och
Antal elever i Klippan och andra kommuner sept. 2015
utbildningsförvaltningen
Barn- och
Kvalitetsredovisningar samtliga grundskolor 2014/2015
utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

