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Lars Boije, verksamhetschef elevhälsa
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Innehållsförteckning:
§ 104
Fastställande av dagordning
§ 105
Äskande om medel för mottagningsenheten
§ 106
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
§ 107
Ekonomisk månadsuppföljning
§ 108
Nämndsmål 2017
§ 109
Förskoleplatser januari 2017
§ 110
Förslag till ny organisation för arbetsmarknad- och integrationsfrågor i Klippans
kommun
§ 111
Rapport från ordförande och ledamöter
§ 112
Arbetsmiljö
§ 113
Delegationsärenden
§ 114
Informationsärenden
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§ 104
Fastställande av dagordning
Ärendet
Ordförande Rune Persson föreslår att ärende 2, 7 och 8 utgår från dagordningen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärenden 2, 7 och 8 utgår från dagordningen.
____

Signatur justerare
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§ 105
Äskande om medel för mottagningsenheten
BUN 2016.0329.133

Ärendet
Ordförande Rune Persson informerar att ärendet inte är berett tillräckligt av
förvaltningen och föreslås därmed utgå.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 109/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet utgår.
____
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§ 106
Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
BUN 2015.0574.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att till arbetsutskottets nästkommande
sammanträde kommer förslag från arkitekt Lars Karud gällande renovering och
tillbyggnad av Vedby skola.
Helena Dådring (M) m.fl. informerar om studiebesöket på Uppåkraskolan i Hjärup
som ägde rum 2016-11-17.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 110/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 107
Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2016.0069.042

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har sammanställt
ekonomisk månadsuppföljning t o m oktober 2016.
Skolchef Rose-Marie Bergman kommenterar uppföljningen och nämnden bereds
möjlighet att diskutera informationen.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 107/16
Ekonomisk månadsuppföljning t o m oktober 2016, Anja Grönvall och Heléne Stoltz,
2016-11-10, Bilaga Bun § 107/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare
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§ 108
Nämndsmål 2017
BUN 2016.0258.010

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att inför budgetprocess 2017 har nämnden
beslutat om sju stycken nämndsspecifika mål uppdrag från nämnden. Förvaltningen
har tagit fram förslag till målvärden för uppföljning.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 106/16
Nämndsmål 2017 utifrån visionen, Rose-Marie Bergman 2016-11-28, bilaga Bun
§ 108/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner nämndspecifika målvärde och uppdrag enligt bilaga Bun § 108/16.
____
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§ 109
Förskoleplatser januari 2017
BUN 2016.0330.631

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att enligt sammanställning av kö till
förskolor i Klippans tätort finns det behov att öppna upp avdelning som varit stängd
på förskolan Täppan samt på Antilopenskolan. Då skolan också har behov av lokaler
är det inte bestämt var exakt på Antilopenskolan som lokaler till förskolan kan
användas.

Till förskola i Klippan
Födda

Önskar plac
Snarast

-11

1

-12

3

-13

2

-14

2

Januari

Februari

Mars

April

Maj

2

-15

8

3

4

2

-16

3

3

4

1

1

13

6

8

3

1

Totalt

8

Förvaltningen föreslår därmed att lämpliga lokaler öppnas för förskoleplatser från
och med januari 2017.
Beslutsunderlag
Beredningsförslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 111/16
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner lämpliga lokaler öppnas för förskoleplatser från och med januari 2017.
____
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§ 110
Förslag till ny organisation för arbetsmarknad- och integrationsfrågor i
Klippans kommun
BUN 2016.0333.001

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om förslaget till ny organisation för
arbetsmarknad- och integrationsfrågor samt förändring inom vuxenutbildningen
nästa år.
Klippans kommun har en lång tradition av att arbeta aktivt för att motverka att unga
Klippanbor hamnar utanför arbetsmarknaden. Arbetet sker idag dels på
socialförvaltningen och dels på barn- och utbildningsförvaltningen och i samverkan
med Arbetsförmedling och lokalt näringsliv.
Arbetet föreslås samlas i en ny organisation, för verksamheter som vänder sig till
individer som står till arbetsmarknadens förfogande, under frivilliga skolformer.
Syftet är att bättre nyttja kommunens resurser inom området. Målet är
självförsörjning och på vägen dit att stärka individens förutsättningar att nå
arbetsmarknaden.
Målsättningen med ny organisation är att stärka sambandet mellan utbildning och
arbetsmarknad. Med en bättre samordning förväntas effektiviteten öka och fler får
tillgång till de verktyg som ger möjlighet till bättre resultat i form av etablering på
arbetsmarknaden och självförsörjning. Samordningen med externa aktörer såsom
Arbetsförmedlingen förväntas underlättas och bli effektivare.
Organisationen föreslås innehålla arbetsmarknad och integration (från avdelning
arbete och sysselsättning inom socialförvaltningen), Navigatorcentrum med
KAA/DUA från barn- och utbildningsförvaltningen i nära samverkan med
vuxenutbildningen/SFI, flyktingteamets arbete (från kommunledningsförvaltningen)
bland annat med samhällsorientering och etableringspraktik i samverkan med
Arbetsförmedlingen.
Organisationen förväntas sysselsätta cirka 10 personer, inklusive ansvarig enhetschef
och administration. Verksamheten utgår från lokaler i kvarteret Bågen och den
praktiska delen utgår från Tegelbruksskolans lokaler i ”brödbutiken”.
Den politiska styrningen av verksamheten föreslås organiseras under Barn och
utbildningsnämnden. Den avdelning som förs över till barn- och
utbildningsnämndens ansvar skall inte urholka nämndens övriga utbildningsdelar.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen. Nämnden
klargör att de anser att de borde blivit involverade i processen i ett tidigare skede och
att ärendet är dåligt underbyggt.
Nämnden anser att en ny enhet för arbetsmarknad- och integrationsfrågor bör ligga
under kommunledningsförvaltningen. Nämnden oroar sig även för de individer som i
dagsläget står långt från arbetsmarknaden.
Yrkande
Helena Dådring (M) och Åsa Edvardsson (SD) yrkar på återremittering av ärendet.
Signatur justerare
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Mötet ajourneras för paus och diskussion.
Ordförande Rune Persson yrkar därefter på att nämndens yttrande i ärendet blir att
nämnden finner att ärendet är för dåligt underbyggt för att ta beslut i dagsläget., samt
att Kommunstyrelsen bör överväga om inte Kommunstyrelsen borde vara huvudman
för verksamheten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Information om arbetet med en ny organisation för arbetsmarknad
och utveckling i Klippans kommun, Mattias Säflund, 2016-11-14
Arbetsmarknads-och utvecklingsenheten, Mattias Säflund, 2016-11-14
Förslag till ny organisation för arbetsmarknad och integrationsfrågor i Klippans
Kommun, Anna Ilirzon, 2016-10-05
Tjänsteskrivelse - Yttrande om arbetet med ny organisation för arbetsmarknad och
utveckling i Klippans kommun, Mattias Säflund, 2016-11-18
Förändrade förutsättningar för Vuxenutbildningen 2017, ansvariga rektorer i
Familjen Helsingborg, november 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens yttrande i ärendet är att:
1. Nämnden finner att ärendet är för dåligt underbyggt för att ta beslut i dagsläget.
2. Kommunstyrelsen bör överväga om inte Kommunstyrelsen borde vara huvudman
för verksamheten.
___
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§ 111
Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2016.0025.600

Ärendet
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) informerar kortfattat om Skolverkets nya direktiv
för IKT-strategi, där alla led i styrkedjan behöver ha grundläggande kunskaper IKTfrågor.
Cecilia Örnemark (MP) m fl rapporterade från Skolinspektionens information kring
anmälningsärenden som ägde rum i Lund 2016-11-08.
Rune Persson (S) rapporterar från möte med FUB 2016-11-15.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare
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§ 112
Arbetsmiljö
BUN 2016.0009.620

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att förvaltningen har skickat in begärda
uppgifter till Arbetsmiljöverket med anledning av deras tillsyn. Dessa uppgifter
behöver dock kompletteras, vilket görs under veckan.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 113
Delegationsärenden
BUN 2016.0013.002

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

Signatur justerare
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§ 114
Informationsärenden
BUN 2016.0014.600

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att Mattias Adolfsson är tillförordnad
verksamhetschef för grundskolan samt att rekrytering av ny verksamhetschef
kommer att påbörjas inom kort.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Signatur justerare
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