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Paragrafer
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111-122

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)
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
Karin Enqvist (V), ej tjänstgörande ersättare
Irene Dahl (FP), 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

Utses att justera

Tonny Svensson (M)

Justeringens plats
och tid
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Sekreterare
____________________________________________
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____________________________________________
Rune Persson
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____________________________________________
Tonny Svensson
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§ 114
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Sammanträdesdatum

2015-10-19

§ 111
Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2015.0284.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk månadsuppföljning.
Vid september månads slut visar helårsprognosen ett överskott om ca 1 500 tkr.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 71/15
Ekonomisk månadsuppföljning tom september 2015, Delveen Ali och Heléne Stoltz,
2015-10-12, bilaga Bun § 111/15.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Sammanträdesdatum
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§ 112
Plug-in 2.0
BUN 2015.0707.618

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om projekt Plug-in 2.0, vilket är ett
projekt som leds av SKL i samverkan med olika regioner och kommunförbund.
Projektet bedrivs i fyra skånska kommuner; Klippan, Trelleborg, Vellinge och
Bromölla.
Projektets övergripande syfte och målsättningar är:
˗ Minska antalet ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier.
˗ Utveckla metoder och arbetssätt som kan implementeras i verksamheten.
˗ Kontinuerligt följa upp och utvärdera projektdeltagarnas utveckling
Målgrupperna för projektet är elever med lägst intagningspoäng på våra nationella
program och IMPRO-elever på våra nationella program. Det totala antal deltagare
beräknas till 30-40 elever. Arbetet med eleverna påbörjades efter skolstart
2015-08-17.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 72/15
Utkast projektplan Plug In 2.0 Klippans gymnasieskolor, Mattias Säflund,
2015-10-06
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 113
Reviderade tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
BUN 2015.0693.630

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att barn- och utbildningsförvaltningen
har sett över och reviderat tillämpningsreglerna för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg. Anneli förklarar och kommenterar de gjorda ändringarna. Dock
kommer avgifterna att behöva ändras ytterligare då maxtaxan kommer att höjas
2016-01-01.
För att få en likvärdighet för förskolorna inom kommunen anser Skolchef RoseMarie Bergman att sista meningen i stycket förskoleverksamhet som lyder ”
Ordinarie öppettider är 06.30-17.30 varje vardag, förskolechef kan besluta att ha
öppet 06.00-18.00”, bör ändras till ”Ordinarie öppettider är 06.30-17.30 varje
vardag, med möjlighet till tillfälliga flexibla lösningar”.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att tillämpningsreglerna antas enligt
arbetsutskottets förslag med ändringar enligt skolchef Rose-Marie Bergmans
önskemål, dvs. sista meningen i stycket förskoleverksamhet ska lyda: ”Ordinarie
öppettider är 06.30-17.30 varje vardag, med möjlighet till tillfälliga flexibla
lösningar”.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 73/15
Reviderade tillämpningsregler, bilaga Bun § 113/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Anta reviderade tillämpningsregeler för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg, att gälla från och med 2016-01-01, med ovannämnda ändringar, enligt
bilaga Bun § 113/15.
2. Delegera åt verksamhetschef för förskola att ändra stycket om avgifter när nya
avgifter för maxtaxan är fastslagen januari 2016.
____
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§ 114
Utökande av antalet kompetensutvecklingsdagar för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg
BUN 2015.0700.630

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg berättar att idag har förskolan, fritidshemmen
och pedagogisk omsorg möjlighet att stänga tre (3) dagar per år för
kompetensutveckling. För att ha möjlighet att både utveckla sin egen verksamhet och
utvecklas tillsammans med andra skolformer är det av vikt att utöka antalet
kompetensutvecklingsdagar till fyra (4).
Vårdnadshavare ska informeras 2 månader innan dag som är ”stängd” och omsorg
kan ordnas om behov finns.
Övriga kommuner i SkåneNordväst har fyra (4) stängningsdagar.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 74/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utökar antalet stängningsdagar till fyra (4) från och med år 2016, för förskola,
fritidshemmen och pedagogisk omsorg.
____
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§ 115
Sociala investeringsfonder
BUN 2015.0706.046

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om sociala investeringsfonder.
Sociala investeringar är ett sätt att arbeta med förebyggande insatser i tidig ålder hos
barn och ungdomar. Tanken är att man på detta sätt ska undvika att problem växer
med barnen och leder till utanförskap i vuxen ålder. Grundtankar i arbetet med
sociala investeringar är ett långsiktigt perspektiv och samarbete över
organisationsgränser.
Sociala investeringar är en viktig framtidsinvestering med såväl ekonomiska som
mänskliga vinster. Syftet med insatserna är att hitta förebyggande arbetsmetoder som
stoppar eller åtminstone minskar utanförskapet. Utgångspunkten är att hitta de barn
och unga som löper störst risk att hamna i ett utanförskap och ge dem rätt hjälp för
att undvika att falla utanför.
Både de ekonomiska och mänskliga insatserna ska utvärderas i samtliga
investeringar. När man ser att en investering ger ekonomiska och mänskliga vinster
bör arbetsmetoden implementeras i ordinarie verksamhet.
Ärendet om sociala investeringsfonder behandlades av Kommunstyrelsen
2015-10-07 och deras förslag till Kommunfullmäktige är att 2 500 tkr avsätts under
innevarande år och 2 000 tkr årligen påföljande år.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 75/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 116
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att den av nämnden och kommunstyrelsen
beställda utredning om framtidens skola i Klippans kommun visar sig kräva mer tid
att färdigställa än vad nämnden tidigare beslutat om. För att kunna få en helhetssyn
avseende befintliga lokaler och framtida behov för förskola och skola kommer en
extern konsult att anlitas.
Utredningen delas in i två delar.
1. Inventering av befintliga lokaler avseende yttre och inre pedagogiska miljöer
2. Planering samt behovsinventering av framtida lokaler avsedda för förskola och
skola.
Utredningen beräknas vara klar till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2015-12-01, för vidare beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-12-16.
Beslut kommer att tas i barn- och utbildningsnämnde 2015-12-14 samt i
kommunstyrelsen januari 2016.
Då anstånd behöver begäras snarast beslutade arbetsutskottet att ansöka om anstånd
hos Kommunstyrelsen till januari 2016 för utredning Framtidens skola.
Arbetsutskottet föreslår därmed att nämnden godkänner arbetsutskottets beslut i
efterhand.
Gunnel Johansson (C) yrkar på att även en modernisering av Vedby skola utreds.
Cecilia Örnemark (MP) anser att det under nämndens temadag 2015-10-05 lades
mycket fokus på två- eller treparallella skolor. Hon yrkar på att även alternativet, att
bibehålla enparallella skolor, utreds.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 76/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner arbetsutskottets beslut 2015-10-06, om ansökan om anstånd
beträffande utredningen kring framtidens skola.
2. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att även utreda en modernisering
av Vedby skola i utredningen Framtiden skola.
3. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att även utreda enparallella skolor i
utredningen Framtidens skola.
____
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§ 117
BUN-priset 2015
BUN 2015.0695.610

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av nomineringar till
BUN-pristagare 2016.
Arbetsutskottet har föreslagit att nämnden tilldelar BUN-priset till Ronny Olesen,
lärare Tegelbruksskolan, med följande motivering: ”För att med stor passion och
energi pushar eleverna att lyckas med utbildningen och vara väl rustade för
arbetslivet. Sträng men rättvis, genomsnäll och godhjärtad”.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 77/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tilldelar BUN-priset 2015 till Ronny Olesson, lärare Tegelbruksskolan, med
följande motivering: ”För att med stor passion och energi pushar eleverna att lyckas
med utbildningen och vara väl rustade för arbetslivet. Sträng men rättvis,
genomsnäll och godhjärtad”.
____
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§ 118
Sammanträdestider 2016
BUN 2015.0694.010

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med kommunkansliet och
ekonomikontoret tagit fram två olika förslag på sammansträdestider för barn- och
utbildningsnämnden och arbetsutskott 2016.
Arbetsutskottet föreslår följande datum och tid:
Barn- och utbildningsnämnden kl 19.00:
25 januari, 29 februari, 29 mars (observera tisdag), 25 april, 30 maj, 20 juni,
29 augusti, 3 oktober, 24 oktober, 28 november samt 19 december
Temadagar: 11 april samt 17 oktober
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kl 8.30:
14 januari, 18 februari, 17 mars, 14 april, 12 maj, 9 juni, 18 augusti, 22 september,
13 oktober, 27 oktober, 17 november samt 8 december
Då arbetsutskottet förslag innebär att arbetsutskottet sammanträder torsdagar istället
för tisdagar kommer handlingarna till nämndens sammanträde att skickas ut tisdagar,
inte måndagar, under 2016.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 78/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet
enligt ovan.
____
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§ 119
Införande av kontaktpolitikersystem
BUN 2015.0683.001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman presenterar ett klargörande syfte och uppdrag för
kontaktpolitiker.
Syftet med kontaktpolitikersystem är främst att politikerna ska lära känna
verksamheten på ett fördjupat sätt.
I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om verksamheten vid
sitt skolområde. Lämpliga tillfällen för besök kan vara verksamhetsbesök och
skolråd.
Ersättning utgår endast för ett besök per termin.
Kontaktpolitikerna återrapporterar kontinuerligt sina besök till barn- och
utbildningsnämnden på nämndssammanträdet under ärendet ”Rapport från
ordförande och ledamöter”.
Första kontakten tas av förskolan/skolan då man kommer överens om ett
introducerande besök i verksamheten.
Som kontaktpolitiker ska du:
˗ upprätta en god relation med verksamheterna
˗ få en bild av verkligheten
˗ lyssna av
˗ besöka verksamheterna minst en gång per termin
˗ lämna en kort redogörelse på nämnden
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 79/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner uppdrag för kontaktpolitiker enligt ovan.
____
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§ 120
Verksamhetsbesök
BUN 2014.1462.100

Ärendet
Karin Enqvist (V), Rune Persson (S), Neyssa Lundmark (S), Charlotte Eliasson
Anderberg (KD) och Helena Dådring (M) genomförde 2015-10-14 ett
verksamhetsbesök på Komvux. Där fick de först en redogörelse om verksamhetens
uppbyggnad av rektor Matts Skoog. Därefter träffade de elever som hade många
frågor till politikerna. De besökte även SFI, vilket är en verksamhet som kommer att
växa i framtiden vilket kan innebära byta av lokaler.
Samtliga politiker fick ett positivt intryck av Komvux där de träffade engagerade
elever och personal.
Helena Dådring (M) lyfter frågan om nämndsledamöters förhållningssätt gentemot
varandra under ett verksamhetsbesök. Hon anser att verksamhetsbesök inte är ett bra
tillfälle att gå in i debatt samt att politiker bör vara tydliga med vad som är nämndens
hållning och vad som är respektive partis åsikt.
Beslutsunderlag
Verksamhetsbesök Komvux, Karin Enqvist m.fl., 2015-10-14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 121
Informationsärenden
BUN 2015.0071.600

Ärendet
Mattias Säflund informerar att Klippans gymnasieskolor, fordon och
transportprogrammet vid Tegelbruksskolan, under höstterminen 2015 byter ut
lastbilar ur maskinparken med utgånget avtal mot motsvarande nyare lastbilar.
Lastbilarna är leasade med 72 månaders avtal, á 47 780 kr per månad och motsvarar
3 872 tkr. Utrustningen är inräknad i budget 2016 och utgör ingen utökning av ram.
Ordförande Rune Persson informerar om att Föreningen för barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning, FUB, har bjudit in nämndens ledamöter och ersättare till
dialog 2015-11-17 kl 18.30 på Sågen. Inga arvoden utgår för detta möte.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att arbetsutskottet beslutade om att
genomföra studiebesök för att besöka nytänkande förskolor och skolor, samt att en
representant från varje parti bereds plats. Studiebesöket är planerat att genomföras i
Kävlinge 2015-11-16. Rose-Marie Bergman kommer att meddela vidare information
kring detta via e-post.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Skolverket

Dnr 2015.0037
Maxtaxa inom förskolas, fritidshemmet och annan
pedagogisk verksamhet

SKL

Dnr 2015.0711
Budgetpropositionen för 2016

Kulturrådet

Dnr 2013.0512
Redovisning av bidrag Skapande skola, 2014/2015

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Informationsärende – utbyte av lastbilar på Tegelbruksskolan,
Mattias Säflund 2015-10-12
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 122
Delegationsärenden
BUN 2015.0069.002

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

2015-09-23

Dnr 2015.0688
Beslut om tilläggsbelopp
-avslag

Verksamhetschef elevhälsa

2015-09-24

Dnr 2015.0671
Ändring av kompentensutvecklingsdag
grundskolan

Skolchef

2015-10-02

Dnr 2014.1464
Beslut om bidragsbelopp till fristående
gymnasieskola

Skolchef

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2015-08-01 – 2015-08-31 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 8:15-1
2015-09-01 – 2015-09-30 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 9:15-1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

