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Plats och tid

Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00

Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Cecilia Örnemark (MP)
Neyssja Lundmark (S)
Thomas Thorné (S)
Gunnel Johansson (C)
Helena Dådring (M)
Tonny Svensson (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Åsa Edvardsson (SD)

Övriga närvarande

Olle Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Jan Wallgren (S), ej tjänstgörande ersättare
Karin Enqvist (V), ej tjänstgörande ersättare
Irene Dahl (L), ej tjänstgörande ersättare
Kristian Seger (M), 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

Utses att justera

Neyssa Lundmark (S)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-04-27, kl 18.00

Sekreterare
____________________________________________
Åsa Lönn
Ordförande
____________________________________________
Rune Persson
Justerare
____________________________________________
Neyssa Lundmark
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§ 34
Leasing av IKT-verktyg gymnasiet
BUN 2016.0133.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Klippans gymnasieskolor avser att
träffa ett nytt leasingavtal av IKT-redskap inför höstterminen 2016. Det nya avtalet
ersätter de IKT-redskap som använts under de senaste tre åren av eleverna som tar nu
studenten.
IKT-redskapen är inräknade i budgeten och utgör ingen utökning av ram.
Nämnden föreslås besluta att påbörja en upphandling av IKT-redskap för
gymnasieskolan.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att beslutet att ingå leasingavtal med vinnande
anbudslämnare efter avslutad upphandling delegeras till nämndens ordförande.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2016-04-22
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Påbörjar upphandling av IKT-redskap till gymnasieskolan.
2. Delegerar åt ordförande Rune Persson att fatta beslut om att ingå leasingavtal
med vinnande anbudslämnare efter avslutad upphandling.
_____
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§ 35
Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2016.0069.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning t o m mars 2016. Vid mars månads slut visar helårsprognosen ett
nollresultat.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 37/16
Ekonomisk månadsuppföljning t o m mars 2016, Delveen Ali och Heléne Stoltz,
2016-04-07, bilaga Bun § 35/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 36
Budget 2017
BUN 2016.0052.041

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om förvaltningens förslag inför
budgetmötet 2016-04-26 mellan BUNs presidium, förvaltningsledningen och KSAU.
De prioriterade områdena som kommer att föras fram är enligt följande:
Mindre grupper i förskolan enligt Skolverkets direktiv,
satsning under 6 år, totalt 18 mkr
Förskolechef
Specialpedagog tjänst till förskolan
Läsgarantin handledarutbildning inkl. vikariekostnad. 5 personer
Digitala hjälpmedel för- och grundskola 1 500 tkr per år
Kvalitetsutvecklare
Digitalt uppföljningsverktyg
Skolsköterska till centrala elevhälsan
Skolpsykolog till centrala elevhälsan
Skolkurator till centrala elevhälsan (mottagningsenheten)
Specialpedagog till centrala elevhälsan (mottagningsenheten)
Introduktionsprogrammen – fler elever med mycket stora behov
Kommunalt aktivitetsansvar åtgärder för målgruppen
Klippan egna elev gymnasiet
Klippan egna elev särskolan för särskilda behov + assistent
Årlig prisuppräkning personalkostnader frivilliga skolformer
Paviljong Bofinken i avvaktan på nybyggnation
Ökad hyra Täppan (tillbyggnad 3 st avdelningar)
Utfasning av vårdnadsbidrag, minskad ram

+ 3 000 tkr
+ 750 tkr
+ 600 tkr
+ 500 tkr
+ 1 500 tkr
+ 800 tkr
+ 400 tkr
+ 600 tkr
+ 320 tkr
+ 320 tkr
+ 385 tkr
+ 600 tkr
+ 400 tkr
+ 900 tkr
+ 600 tkr
+ 1 300 tkr
+ 600 tkr
+ 800 tkr
- 800 tkr

Summa förändrad ram

+ 13 575 tkr

Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att satsningar på förskolan kommer att
prioriteras.
Barn- och utbildningsnämnden bereds möjlighet att kommentera informationen samt
ställa frågor.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 38/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 37
Projektansökan till Kommunstyrelsen för medel från Migrationsverket
BUN 2016.0086.040

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att Kommunstyrelsens Arbetsutskott
2016-04-20 fattade beslut hur kommunens statsbidrag från Migrationsverket för
mottagande av flyktingar ska fördelas 2016.
Barn- och utbildningsförvaltningen kommer totalt under 2016 att tilldelas ca 6 000
tkr, enligt följande:

Bilaga
1

Bilaga
1

Projekt
Syfte
Kompetensutveckling personal
Föreläsning, personal Flerspråkighet och
interkulturalitet

Tid

Kompetensutveckling, personal

Fördjupning

6 x halvdag

90 tkr

2 x 3 timmar

KSAU beslut
61 tkr

Mötesplatser
Bilaga
2

Integration med
skolan som bas

Skapa en naturlig
mötesplats

2016 – 2018
ev längre

2 milj/år

Bilaga
3

Att vara ung
världsmedborgare i
Klippan

Goda relationer och
framtidstro för alla
ungdomar

2016 - 2018

1,2 milj (1 år)

Bilaga
3

Bruksspelen

Integration

2016

390 tkr

Bilaga
4

Yrkesutbildningar
Externa utbildningar

Ökad
anställningsbarhet

3 alt 6 mån
med möjlighet
till omtag

870 tkr

Bilaga
3

Utveckla lärande och lärmiljöer
Berättarministeriet
Utveckla lärandet

2016-2017

250 tkr

Bilaga
3
och
5

Digitala läromedel,
gr+gy

2016 – 2017

1 milj (2 år)

Utveckla lärandet

Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 39/16
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott § 74/16
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektör och ekonomichefs förslag på fördelning till Barn- och
utbildningsförvaltningen 2016-04-19
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 38
Samverkan gällande Perstorps kommunala gymnasieverksamhet
BUN 2016.0130.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om att Klippans kommun har fått en
förfrågan av skolchef i Perstorps kommun gällande ett övertagande av Perstorps
kommunala gymnasieverksamhet.
Perstorps kommunala gymnasieverksamhet består i dagsläget endast av IM-program
vilket leder till begränsade möjligheter för dessa ca 70 elever. Verksamhetschef
Mattias Säflund ser över Klippans förutsättningar och möjligheter gällande lokaler
och personal för ett eventuellt framtida övertagande.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden uppdrar åt förvaltningen att
fortsätta utreda möjligheter till ett framtida övertagande.
Helena Dådring (M) påpekar en felaktighet i arbetsutskottets protokoll 2016-04-14
§ 40. Arbetsutskottet ställer sig inte i nuläget positiva till ett övertagande utan till
fortsatt arbete med att utreda möjligheterna för ett övertagande.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 40/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppdrar åt förvaltningen att fortsätta utreda möjligheterna för ett framtida
övertagande av Perstorps kommunala gymnasieverksamhet.
____
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§ 39
Uppdatering av kontaktpolitikersystemet
BUN 2016.0046.001

Ärendet
På föregående nämndssammanträde bordlades frågan gällande ersättare för Camilla
Asp (M) som kontaktpolitiker i Klippan Väst. Helena Dådring (M) föreslår att
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) blir kontaktpolitiker för Antilopens förskola samt
att Tonny Svensson (M) blir kontaktpolitiker för Antilopenskolan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden § 30/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Utser Charlotte Eliasson Anderberg (KD) som kontaktpolitiker för Antilopens
förskola.
2. Utser Tonny Svensson (M) som kontaktpolitiker för Antilopenskolan.
____
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§ 40
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Anette Nellvi (SD) rapporterar från kontaktpolitikerbesök på Åbyskolan 2016-04-11.
Där fick hon en rundvandring av rektor Mats Salomonsson som berättade om skolans
olika program. Anette upplevde skolan som ljus och luftig med bra utrymmen för
eleverna och med klassrum anpassade efter vilket program de läser, samt att skolan
kändes trivsam och trygg och stämningen mellan eleverna var god.
Mats Salomonsson berättade för Anette om skolkonferensen där även eleverna har
representanter och att det ger dem möjlighet till inflytande över det som sker i
skolan. Det finns även en elevkår, en studentkommitté, ett hälsoråd m.fl. som ger
eleverna både möjlighet till inflytande men även bra träning inför vuxenlivet.
Anettes helhetsintryck är att Åbyskolan är en välfungerande och populär
gymnasieskola med mycket trevliga lokaler och att lärarna trivs och vill arbeta kvar.
Skolan har även elever från andra kommuner och klarar sig bra i konkurrens med de
större orternas gymnasieskolor.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) och Jan Wallgren (S) rapporterar kortfattat från
kontaktpolitikerbesök på Pilagårdsskolan. De upplevde skolan som lugn och
harmonisk. Dock råder det brist på utrymme, vilken inom en snar framtid kommer att
bli akut.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att Pilagårdskolans utrymmesbrist
kommer att behandlas på nämndens temamöte 2016-04-27.
Beslutsunderlag
Rapport från verksamhetsbesök Åbyskolan, Anette Nellvi, 2016-04-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 41
Delegationsärenden
BUN 2016.0013.002

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

2016-04-02

Dnr 2016.0113
Ställföreträdande rektor Vedby skola
2016-05-01 – 2016-06-20

2016-04-08

Dnr 2016.0116
Beslut om skolskjuts
beviljat

Verksamhetschef
grundskola

Skolskjutssamord.

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2016-03-01 – 2016-03-31

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 03:16-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 42
Informationsärenden
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att förvaltningen under våren tittat
närmare på olika skolutvecklingsprojekt i syfte att öka verksamheternas
måluppfyllelse.
Förvaltningen kommer i maj månad att föreslå nämnden att besluta om kriterierna för
upphandling av skolutvecklingsprojektet. Projektet kommer att finansieras inom
befintlig ram.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) ställer frågan gällande nuläget för utbyggnad av
förskolan Täppan, och därmed lämnandet av modulerna på förskolan Bofinken samt
modulerna på förskolan Antilopen.
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att de nybyggda avdelningarna på
förskolan Täppan är inflyttningsklara i augusti 2016 och därmed kan modulerna på
förskolan Bofinken lämnas. Dock kommer förskolan Impalan, som inryms i moduler
som en del av förskolan Antilopen, att behöva finnas kvar tills en ny förskola står på
plats.
Olle Nilsson (S) ställer frågan gällande hur förvaltningen arbetar för att de 110 barn
som väljer grundskola i annan kommun ska återvända till Klippans kommuns
grundskolor. Verksamhetschef Helén Viebke svarar att för detta är en satsning på
Ljungbyhedsskolan avgörande.
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Kommunfullmäktige

Signatur justerare

Dnr 2016.0131
Sommar 2016, förskolor och fritidshem

Dnr 2016.0132
Ledningsdeklarationen utifrån visionen

Dnr 2016.0128
Protokollsutdrag § 23 – Christine Ehrlanders (MP)
avsägelse av uppdrag som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden mm.

Kommunfullmäktige

Dnr 2016.0123
Protokollsutdrag § 26 – Arbetsmiljöpolicy

Skolverket

Dnr 2016.0054
Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för
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Skolverket

lärare 2016/2017
Dnr 2016.0041
Statsbidrag för kompetensutveckling av yrkeslärare i
yrkesämnen

Skolverket

Dnr 2016.0106
Statsbidrag för undervisning under skollov

Region Skåne

Dnr 2016.0115
Samverkansmedel mellan idéburen sektor och kommun

Kommunfullmäktige

Dnr 2016.0124
Protokollsutdrag § 24 – Kemikaliepolicy för Klippans
kommun

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

