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Beslutande

Rune Persson (S), ordförande
Cecilia Örnemark (MP), 1:e vice ordförande
Helena Dådring (M), 2:e vice ordförande
Neyssa Lundmark (S)
Thomas Thorné (S)
Gunnel Johansson (C)
Tonny Svensson (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Åsa Edvardsson (SD)

Övriga närvarande

Olle Nilsson (S), ej tjänstgörande ersättare
Rudolf Bachman (MP), ej tjänstgörande ersättare
Mikael Persson (C), ej tjänstgörande ersättare
Kristian Seger (M), ej tjänstgörande ersättare
Irene Dahl (L), ej tjänstgörande ersättare
Anette Nellvi (SD), ej tjänstgörande ersättare
Rose-Marie Bergman, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer
Lars Boije, verksamhetschef elevhälsa
Helen Viebke, verksamhetschef grundskola
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola
Anette Levin, rektor Åbyskolan, §§ 87-89
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Åsa Edvardsson
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Sammanträdesdatum

2016-10-24

§ 87
Avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola
BUN 2016.0313.606

Ärendet
Rektor Anette Levin har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev från
undervisningen på gymnasieskolan perioden 2016-10-17- 2016-10-24.
Elev har inbjudits till nämndens sammanträde för att få möjlighet att yttra sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Rektor Anette Levins skrivelse 2016-10-17.
Utredning angående hädelse 2016-10-23.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer avstängningen i enlighet med rektors beslut.
_____
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2016-10-24

§ 88
Avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola
BUN 2016.0314.606

Ärendet
Rektor Anette Levin har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev från
undervisningen på gymnasieskolan perioden 2016-10-17- 2016-10-24.
Elev har inbjudits till nämndens sammanträde för att få möjlighet att yttra sig i
ärendet.
Beslutsunderlag
Rektor Anette Levins skrivelse 2016-10-17.
Utredning angående hädelse 2016-10-23.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer avstängningen i enlighet med rektors beslut.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-10-24

§ 89
Introduktionsprogrammens (IM) utveckling
BUN 2016.0305.612

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund och Rektor Åbyskolan Anette Levin informerar
om IM-programmets utveckling och nuläge, vilket finns beskrivet utförligt i
skrivelsen Introduktionsprogrammen Åbyskolan och Tegelbruksskolan, bilaga
Bun Au § 91/16.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
Helena Dådring (M) och Charlotte Eliasson Anderberg (KD) påpekar att
informationen gällande utmaningarna för IM borde varit tydligare i ett tidigare skede.
Beslutsunderlag
Mattias Säflund och Anette Levins tjänsteskrivelse 2016-09-25, bilaga Bun § 89/16.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott protokoll 2016-10-13, § 91.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 90
Ekonomisk månadsuppföljning 2016
BUN 2016.0069.042

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om den ekonomiska månadsuppföljningen
t o m 2016-09-30. Det har inte skett några nämnvärda förändringar sedan
delårsuppföljningen per 2016-08-31. Det pågår för närvarande en översyn av den
ekonomiska fördelningsmodellen.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-13, § 92.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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Sammanträdesdatum

2016-10-24

§ 91
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerade på arbetsutskottet den 2016-10-13 om att
teknisk chef Björn Pettersson har fått uppdraget att kostnadsberäkna en tvåparallellig skola samt förskola i östra Klippan. Barn- och utbildningsförvaltningen
har ännu inte delgivits något resultat avseende uppdraget.
Arkitekt och utredare Lars Karud anser att det inte föreligger tillbyggnadsbehov på
Pilagårdsskolan, utan att de bör använda lokalerna mer optimalt.
Rose-Marie Bergman presenterade vidare Lars Karuds förslag gällande ombyggnad
och tillbyggnad av Vedby skola. Det finns möjlighet att för ca 15 000 tkr bygga till
skolan så att den uppfyller kraven för en modern en-parallellig skola.
I Lars Karuds förslag finns möjlighet att i framtiden bygga ut till två-parallellig skola
till en kostnad om ca 90 miljoner.
Rose-Marie Bergman lyfter utmaningen och riskfaktorn att de planerade ny- och
ombyggnationerna förstärker segregationen i Klippan.
Studiebesök till Uppåkraskolan är planerat till den 2016-11-17 där det bereds för en
person från varje parti att delta.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-13, § 93.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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§ 92
Sammanträdestider 2017
BUN 2016.0292.010

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram förslag på sammanträdestider för barnoch utbildningsnämnden och arbetsutskott 2017, enligt följande:
Barn- och utbildningsnämnden kl 19.00:
30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 19 juni,
28 augusti, 25 september, 23 oktober, 6 november, 27 november samt 18 december
Temadagar: 23 mars samt 28 september (heldag)
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kl 8.30:
19 januari, 16 februari, 16 mars, 6 april, 18 maj, 8 juni, 17 augusti, 14 september, 12
oktober, 26 oktober, 16 november samt 7 december
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden nästkommande år sammanträder
kl 16.00 och att mötena startar med fika 30 minuter, vilket då innebär att
sammanträdet börjar kl 16.30.
Beslutsunderlag
Nämndsekreterare Åsa Lönns tjänsteskrivelse 2016-10-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-13, § 94.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer sammanträdestider för Barn- och utbildningsnämnden och dess
arbetsutskott 2017 enligt ovan.
_____
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2016-10-24

§ 93
Retroaktiv avgiftskontroll för avgifter i förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg
BUN 2016.0180.630

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2016 undersökt möjligheterna att
genomföra retroaktiv avgiftskontroll för avgifter inom förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg. Syftet med retroaktiv kontroll är att stämma av den
inkomstuppgift vårdnadshavare har uppgett till förvaltningen gentemot det verkliga
utfallet av inkomsten hos Skatteverket. Beräkningen som görs är årsinkomsten delat
med 12.
Retroaktiv avgiftskontroll möjliggör att korrekt avgift tas ut av vårdnadshavare,
vilket innebär att vårdnadshavare kan bli återbetalningsskyldiga eller få pengar
tillbaka.
IST, som tillhandahåller förvaltningens programvara för elevregistrering och
inkomsthantering (som ligger till grund för avgiftsfakturering), kan även
tillhandhålla retroaktiv avgiftskontroll.
Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att retroaktiv avgiftskontroll
genomförs för vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen, upp till tre år bakåt i
tiden, i syfte att korrigera barnomsorgsavgiften.
Beslutsunderlag
Skolchef Rose-Marie Bergmans tjänsteskrivelse 2016-10-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-13, § 95.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner att retroaktiv avgiftskontroll genomförs för vårdnadshavare med barn i
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i syfte att korrigera
barnomsorgsavgiften, samt att återrapportering ska ske till nämnden.
_____
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§ 94
Leasing av skolbuss
BUN 2016.0294.623

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det föreligger behov att leasa en ny
minibuss för skolskjuts. Förvaltningen äger i dagsläget en minibuss som används för
skolskjuts till barn med särskilda behov samt Nattmössan. I upphandling med
entreprenörer för skolskjuts ställs krav att fordonen inte får vara äldre än 9 år, vilket
innebär att förvaltningen nuvarande minibuss är för gammal. Dessutom finns behov
av en buss anpassad för rullstol.
Kostnaden för leasing uppgår till ca 100 000 kr/år. Kostnaden kommer att läggas in i
budget 2017. Den nuvarande kostnaden i budget för reparationerna och dylikt om ca
50 000 kr kommer därmed att upphöra.
Beslutsunderlag
Skolchef Rose-Marie Bergmans tjänsteskrivelse 2016-10-07.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-10-13, § 96.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner att Barn- och utbildningsförvaltningen leasar en minibuss till skolskjuts.
_____
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§ 95
BUN-priset 2016
BUN 2016.0096.610

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har instiftat ett pris om 10 000 kronor som delas ut
till befattningshavare inom nämndens arbetsområde för förtjänstfulla insatser.
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att det har inkommit 10 nomineringar till
BUN-pristagare 2016 till barn- och utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet har beretts möjlighet att diskutera pristagare och beslutat att lämna
ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av nomineringarna och beslutar utse
BUN- pristagare 2016 med följande motivering:
Under läsåret 2015/16 packades Bofinkenskolan ner, flyttades, revs och packades
upp av personalen på Bofinkenskolan, samtidigt som det bedrevs
undervisning/verksamhet. Skolan startade i augusti och åk 2-6 var utan
undervisningslokaler. Tillgängligheten till skolgården har under lång tid varit
begränsad. Trots detta så ökade elevernas trygghet och trivsel, visade skolans
enkäter, och skolans meritvärde samt resultat på nationella proven blev högre än
läsåret 2014/15!
Personalen på Bofinkenskolan har lagt ett enormt jobb för att eleverna inte skulle
påverkas av den turbulenta situationen kring lokalerna, varken kunskapsmässigt
eller då det gäller elevernas trygghet och trivsel.
Beslutsunderlag
Nomineringar till BUN-priset 2016.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utser Bofinkenskolans personal till BUN-pristagare 2016.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Rapport från ordförande och ledamöter 2016
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Inga rapporter föreligger.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare
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§ 97
Arbetsmiljö 2016
BUN 2016.0009.620

Ärendet
Kartläggning av arbetsmiljö 2016 är klar så snart allt är klart i Arbetsmiljöverkets
tillsyn.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Notera informationen.
_____
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§ 98
Delegationsärenden 2016
BUN 2016.0013.002

Ärendet
Dnr 2016.0295
2016-10-05

Beslut om att ej lämna ut
sekretessbelagda uppgifter

Skolchef

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2016-09-01 – 2016-09-30

Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen.
Delegationsprotokoll nr 09:16-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Notera informationen.
_____

Signatur justerare
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§ 99
Informationsärenden 2016
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Följande informationsärende föreligger:
Dnr 2016.0302.611
Rektor Ljungbyhedsskolan – Information gällande projekt Hållbar Hälsa.
Migrationsverket/Arbetsförmedlingen/Länsstyrelserna – Information- och
prognosbrev september 2016.
Barn- och utbildningsförvaltningen – Organisationsschema för ledningsorganisation.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Notera informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

