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§ 150
Ekonomisk månadsuppföljning 2012.
BUN 2012.0024.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning,
bilaga Bun § 150/12. Vid september månads slut visar helårsprognosen ett underskott
på 6 902 000 kr.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning till och med september 2012, Delveen Ali.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ekonomisk månadsuppföljning godkänns enligt bilaga Bun § 150/12.
___
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§ 151
Internbudget 2013.
BUN 2012.0574.041

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget med
budgetram som Barn- och utbildningsnämnden tilldelats av kommunfullmäktige,
enligt bilaga Bun § 151/12.
I skrivelse till nämnden anför skolchef JanEric Assarsson att antalet 16-18-åringar i
Skåne NV minskar under åren 2011-2020 med ca 1500 ungdomar. Idag genomför ca
850 elever sin gymnasieutbildning i Klippan. Utbildningen bedrivs på fyra olika
geografiska platser. Mot bakgrund av att elevvolymerna inom överskådlig tid inte
kommer öka utan tvärtom att minska finns ett behov av att genomföra övergripande
och ganska omfattande förändringar. Den låga fyllnadsgraden inom organisationen
måste ökas genom årliga anpassningar av personal, lokaler, program och
inriktningar.
Lokalerna är för utspridda för att skolan skall upplevas som en händelserik och
levande arbetsplats. Program och inriktningar bör anpassas så att klasserna fylls
vilket ökar dynamiken i grupperna och undervisningens kvalitet blir hållbar över tid.
En programinriktning på Åbyskolan beräknas kosta ca 220 000 kr/år.
Verksamheterna måste anpassas till framtidens arbetsmarknad. De branscher som
förväntas växa mest fram till 2020 är handel/administration, vård/omsorg,
hotell/restaurang, transport, teknik och tillverkning. Enligt Region Skånes
arbetsmarknadsprognos är behovet av utbildade inom teknik och tillverkning över
18 000. Gymnasial transportutbildning förväntas öka med 30%. Bristen på
(civil)ingenjörer beräknas uppgå till 4800 medan det finns risk för överskott på
naturbruksutbildade.
Gymnasieskolans verksamheter
Åbyskolans teoretiska program tilltalar många av Klippans egna elever. Teknik och
naturvetenskap kommer att stå i fokus framöver. Därför måste resurser frigöras för
att stärka och utveckla Åbyskolan. Tegelbruksskolan kompletterar Åbyskolan. Enligt
branschorganisationerna är yrkesinriktningarna viktiga för framtiden även om det
finns en överetablering inom byggbranschen de närmsta åren. Det finns ett behov av
att utveckla de praktiska inriktningarna som branscherna har behov av och som
tilltalar Klippans elever.
Flygteknikprogrammet i Ljungbyhed är en spetsutbildning som ger alla utbildade
elever arbete.
Naturbruksgymnasiet är en bra men resurskrävande verksamhet. Konkurrensen är
hård. Antalet liknande utbildningar i Skåne har ökat medan antalet sökande har
minskat. Antalet Klippanelever på Naturbruk i Östra Ljungby är 25 varav 9 är
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inskrivna på gymnasiesärskolan. Få sökande till skolan medför ett underskott om
totalt 10 mnkr 2013-2015.
För att kunna satsa på Klippans egna elever och anpassa nämndens verksamheter till
framtidens arbetsmarknad föreslås följande.
1. Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby fasas ut från och med hösten 2013 med följd
att det ej anordnas intag till gymnasieskolans och gymnasiesärskolans program.
2. Antalet inriktningar som ska erbjudas på Åbyskolan från och med hösten 2013
minskas innebärande att nedanstående inriktningar fasas ut.
-

(NA) Naturvetenskap och samhälle (emellertid behålla inriktning
Naturvetenskap)
(TE) Design och produktutveckling samt Informations- och
medieteknik (erbjuda endast Teknikvetenskap)
(SA) Medier, information och kommunikation (erbjuda
Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap)
(BF) Social arbete (erbjuda endast Pedagogiskt arbete samt Fritid och
hälsa).

3. Program som ska erbjudas på gymnasiesärskolan från och med 2013 (Gy13) är
följande.
- Programmet för Administration, handel och varuhantering;
- Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation;
- Programmet för Fordonsvård och godshantering;
- Programmet för Hälsa, vård och omsorg;
- Programmet för Samhälle, natur och språk samt
- Individuella programmet.
4. NIU –utbildning (Nationell IdrottsUtbildning) med hästinriktning startas ej hösten
2013.
5. Vuxenutbildningen ram minskas med 350 000 kr.
6. I övrigt godkänna internbudget enligt bilaga Bun § 152/12.

Beslutsunderlag
Internbudget 2013, Delveen Ali, 2012-10-18
Internbudget 2013, JanEric Assarsson, 2012-10-22.
Gymnasieskolan i Klippans kommun, JanEric Assarsson, 2012-10-29
Budget 2013, 2014, 2015 för Naturbruk och Gymnasiesär i Östra ljungby och fortsatt
drift, Staffan Broddesson.
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Utredning angående ekonomiska konsekvenser § 49/12 B2, Staffan Broddesson,
2012-04-23.
Förslag angående vilka program gymnasiesärskolan i Klippan ska erbjuda
höstterminen 2013, Helena Esbjörnsson, 2012-10-09
Föreslagen inriktning Teknikprogrammet, Mats Salomonsson.
Lista över inriktningar på Åbyskolans program, Mats Salomonsson, 2012-10-15
Antal elever som slutar grundsärskolan 2013-2015, Charlotta Hasselberg,
2012-10-15
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning, Skolverket, 2012-02-31.

1. Naturbruksgymnasiet
Yrkande
Ordförande yrkar att Kommunfullmäktige föreslås besluta:
-

-

Verksamheten på Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby fasas ut från
och med höstterminen 2013.
Barn- och utbildningsförvaltningen erhåller ersättning från
kommunstyrelsen som täcker omställningskostnader i samband med
nedläggning.
Merparten av en vinst vid fastighetsförsäljning av
Naturbruksgymnasiet och tillhörande mark skall gå till skolor och
förskolor i Östra Ljungby/Stidsvig och Ljungbyhed med omnejd.

Ordföranden yrkar att Barn- och utbildningsnämnden beslutar.
-

Uppdra till förvaltningen att ta fram en konsekvensanalys till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Olle Nilsson (S) yrkar avslag på samtliga förslag.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandes förslag.
Omröstning begärs av Socialdemokraterna. Följande propositionsordning godkänns;
Den som stödjer ordförandes förslag röstar Ja
Den som stödjer Olle Nilssons förslag röstar Nej
Vid därefter följande omröstning avges 6 Ja-röster, nämligen Helena Dådring (M),
Fredrik Hammarstrand (M), Bodil Andersson (KD), Gunnel Johansson (C),
Madeleine Atlas (C) och Therese Borg (SD) samt 3 Nej-röster, nämligen Olle
Nilsson (S), Roland Åkesson (S) och Gun Samuelsson (S).
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Barn och utbildningsnämndens beslut
(beslutas av kommunfullmäktige)
- Verksamheten på Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby fasas ut från
och med höstterminen 2013.
- Barn- och utbildningsförvaltningen erhåller ersättning från
kommunstyrelsen som täcker omställningskostnader i samband med
nedläggning.
- Merparten av en vinst vid fastighetsförsäljning av
Naturbruksgymnasiet och tillhörande mark skall gå till skolor och
förskolor i Östra Ljungby/Stidsvig och Ljungbyhed med omnejd.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
- Uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram en
konsekvensanalys som redovisas för kommunstyrelse och
kommunfullmäktige.
Skriftlig reservation från Socialdemokraterna mot beslutet, bilaga Bun § 151/12 B.

2. Inriktningar Åbyskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Följande programinriktningar på Åbyskolan fasas ut från och med hösten 2013
- (NA) Naturvetenskap och samhälle (emellertid behålla inriktning
Naturvetenskap)
- (TE) Design och produktutveckling samt Informations- och
medieteknik (erbjuda endast Teknikvetenskap)
- (SA) Medier, information och kommunikation (erbjuda
Beteendevetenskap och Samhällsvetenskap)
- (BF) Social arbete (erbjuda endast Pedagogiskt arbete samt Fritid och
hälsa).
3. Program på gymnasiesärskolan hösten 2013 (Gy13)
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till att godkänna anordnandet av följande program i
gymnasiesärskolan 2013:
- Programmet för administration, handel och varuhantering
- Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
- Programmet för fordonsvård och godshantering
- Programmet för hälsa, vård och omsorg
- Programmet för samhälle, natur och språk
- Individuella programmet
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Olle Nilsson (S) yrkar att även programmet Skog, mark och djur ska anordnas på
Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby hösten 2013.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandes förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Följande program godkänns på gymnasiesärskolan från och med 2013 (Gy13):
- Programmet för Administration, handel och varuhantering;
- Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation;
- Programmet för Fordonsvård och godshantering;
- Programmet för Hälsa, vård och omsorg;
- Programmet för Samhälle, natur och språk samt
- Individuella programmet
Skriftlig reservation från Socialdemokraterna, bilaga Bun § 151/12 B.

4. Anordnande av NIU-utbildning häst
Yrkande
Ordföranden yrkar att NIU-utbildningen för häst inte anordnas på
Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby hösten 2013.
Olle Nilsson (S) yrkar att NIU-utbildning med hästinriktning ska anordnas på
Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby från och med hösten 2013.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandes förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
NIU-utbildningen för häst anordnas ej på Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby
hösten 2013.
Skriftlig reservation från Socialdemokraterna, bilaga Bun § 151/12 B.

5. Minskning av ramen för Vuxenutbildningen
Yrkande
Ordföranden yrkar att den ekonomiska ramen för Vuxenutbildningen minskas med
350 000 kr under förutsättning att Vuxenutbildningen kan erbjuda ett oförändrat
utbud.
Olle Nilsson (S) yrkar avslag.
Signatur justerare
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Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att nämnden beslutar
enligt ordförandes förslag.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Den ekonomiska ramen för Vuxenutbildningen minskas med 350 000 kr under
förutsättning att Vuxenutbildningen kan erbjuda ett oförändrat utbud.
Skriftlig reservation från Socialdemokraterna, bilaga Bun § 151/12 B.
6. Internbudget
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Interbudget för 2013 godkänns enligt bilaga Bun §152/12.
Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen mot beslutet, bilaga Bun § 151/12 B.
___
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§ 152
Peng 2013.
BUN 2012.0658.041

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till peng till kommunala och
enskilda förskolor, skolor och fritidshems som underlag för budget 2013, bilaga Bun
§ 152/12. Med syfte att förenkla pengsystemet inom förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem har antalet nivåer för beräkning av peng begränsats från sex till fyra.
Vidare har 5 000 kronor omfördelats från förskoleklassen till förskolan och
fritidshemmet.

Beslutsunderlag
Peng 2013, 2012-10-19.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Peng för de olika verksamhetsområdena godkänns i enlighet med bilaga Bun §
152/12 år 2013 under förutsättning att det inte påverkar avgifter för föräldrar till barn
i barnomsorg i Klippans kommun.
Att pengen för eventuell pedagogisk omsorg i enskild regi (F-skattesedel krävs) blir
motsvarande lägsta lön i den utbildningskategori vederbörande tillhör och att
verksamheten tar emot sex förskolebarn, inklusive egna, varav lägst fyra barn har en
omsorgstid om mer än 15 timmar per vecka (samt omkostnadsersättning enligt
gällande avtal).
___
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§ 153
Resultatmål 2013.
BUN 2012.0659.012

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson har i skrivelse till nämnden föreslagit att låta
resultatmålen för 2012 gälla även för 2013. Resultatmålen anger vilka mål
förvaltningen ska arbeta mot under verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
Förslag till resultatmål 2013, JanEric Assarsson, 2012-10-10.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Resultatmål för barn- och utbildningsnämnden 2013 godkänns enligt bilaga Bun
§ 153/12.
___
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§ 154
BUN-priset 2012.
BUN 2012.0647.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har instiftat ett pris på 10 000 kr som delas ut till
befattningshavare inom nämndens arbetsområde för förtjänstfulla insatser. Priset
delas ut för insatser inom hela verksamhetsområdet. Priset kan ges till enskild eller
ett arbetslag och det kan delas mellan olika projekt.
Priset delas ut i samband med årets sista sammanträde i kommunfullmäktige, i år
2012-12-18.
Madeleine Atlas (C), Gunnel Johansson (C) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

Beslutsunderlag
Sammanställning av BUN-priskandidater 2012, 2012-10-10.
Pristagare av barn- och utbildningsnämndens pris från 1997.
Samtliga nomineringar till BUN-priset 2012.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Jonas Abrahamsson väljs till pristagare för Barn- och utbildningsnämndens pris 2012
utifrån följande motivering:
”För sina insatser i matematikprojektet för årskurs 7-9 och för utvecklingsarbetet
inom IKT (Informations- och KommunikationsTeknik). Han lyfter kollegor och
lyssnar samtidigt som han markandsför Klippans skolor utåt.”
___
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§ 155
Mötestider för Barn- och utbildningsnämnden 2013.
BUN 2012.0594.000

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat förslag till fasta sammanträdestider
för Barn- och utbildningsnämnden och dess presidium under 2013.
___
Beslutsunderlag
Förslag till ordinarie sammanträdestider under år 2013.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Mötestider för Barn- och utbildningsnämnden för 2013 godkänns enligt
nedanstående:
Barn- och utbildningsnämnden sammanträder måndagar kl. 19.00:
28 jan, 25 feb, 18 mars, 29 april, 20 maj, 17 juni, 26 aug, 16 sep, 21 okt, 25 nov,
16 dec.
Barn- och utbildningsnämndens presidium sammanträder tisdagar kl. 8.30:
15 jan, 12 feb, 5 mars, 16 april, 7 maj, 4 juni, 13 aug, 3 sep, 8 okt, 12 nov,
3 dec.
Barn- och utbildningsnämnden har tema/informationssammanträde måndagar kl.
19.00: 15 april och 14 okt.
Ekonomisk månadsuppföljning uteblir i januari, februari och augusti 2013.
___
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§ 156
Dokumenthanteringsplan för Barn- och utbildningsnämnden 2012.
BUN 2012.0656.004

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till
dokumenthanteringsplan för Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Klippans kommun, Barn- och utbildningsnämnden – arkivbeskrivning.
Klippans kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen – arkivförteckning.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Arkivbeskrivning för Barn- och utbildningsnämnden godkänns enligt bilaga Bun §
156/12.
Arkivförteckning för Barn- och utbildningsnämnden godkänns enligt bilaga Bun §
156/12 och kan revideras vid nytt behov utan nämndens beslut.
___
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§ 157
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om incidentrapporter som
anmälts till Arbetsmiljöverket till och med september.

Beslutsunderlag
Sammanställning av incidentrapporter för barn och elever som anmälts till
Arbetsmiljöverket 2012-10-29.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
Uppdra till skolchefen att undersöka rutiner för psykosocial skyddsrond på
Åbyskolan samt att återrapportera resultat från den medarbetarenkät som gjorts.
___
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§ 158
Elevärenden
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta Hasselberg informerar om följande elevärenden:

förvaltningen

Dnr 2012.198
Uppföljning och återrapportering av elev som beviljats
skolgång i Ängelholms
kommun.

Skolinspektionen

Dnr 2012.646-1
Beslut angående skolsituation för elev.

Barn- och utbildnings-

Skolinspektionen
särskolan.

Dnr 2012.683-1
Anmälan angående skolsituation för före detta elev

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
___
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§ 159
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
2012-09-05 Beslut att bevilja skolgång i särskola.
Dnr 2012.606-1
2012-10-05 Elevs rätt till särskola
Dnr 2012.690-1
2012-10-09 Beslut att inkalla extra presidium
2012-10-15 Beviljande av skolskjuts
Dnr 2012.675-2

Verksamhetschef
elevhälsan

Ordförande BUN
Skolskjutssamordnaren

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2012-07-06 Förskollärare Täppans fsk.
Förskolechef Öster
Tillsvidare från 2012-08-06
2012-08-14 Anställning särskollärare, nr 1
Rektor särskolan
AVA 120813-130811, 90%, enl. skollag.
2012-08-21 Anställning elevasstistent nr 2
AVA 120820-1130, 75%.
___
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§ 160
Informationsärenden
Ärendet
Nämndsekreterare Charlotta informerar om Förvaltningsrättens domar gällande
skolskjutsärenden (exempel Dnr 2012.308-10) och beviljat prövningstillstånd för
kommunen gällande dom om inackorderingsbidrag (Dnr 2012.383-15).
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
Dnr 2009.28-5
Ljungbyhed Golfcenter/ Uppsägning av samarbetsavtal mellan Ljungbyheds
Barn-och utbildningsförv. Golfcenter och Klippans kommun.
Dnr 2012.43-6
Skolinspektionen
Uppföljning av riktad tillsyn gällande bedömning och
betygssättning av nationella prov.
Dnr 2012.703-7
Kommunförbundet Skåne Antal antagna elever till gymnasieutbildningar i Skåne 15
september 2012.
BUN 123190
Sveriges kommuner och- Läraravtalet klart.
Landsting.
BUN123191
Personalkontoret
Personalnyckeltal 2012.
Incidenter som anmälts till Arbetsmiljöverket till och med september 2012
presenteras under ärendet ”Arbetsmiljö”.
Informationsärenden som finns tillgängliga på nämndsmötet och som kan
skickas ut på begäran:
Dnr 2012.2-3
Utbetalningsmeddelande av statsbidrag för maxtaxa 2012.
Dnr 2012.308-10
Förvaltningsrätten i
Dom gällande laglighetsprövning av beslut om skolskjuts.
Malmö
–exempel på skolskjutsdom.
Dnr 2012.383-15
Kammarrätten i Göteborg Meddelande om beviljat prövningstillstånd gällande
retroaktiva inackorderingsbidrag.
Dnr 2012.430-2
Barn-och utbildningsYttrande gällande tillsyn av Trafiklärarutbildning på
förvaltningen
Yrkeshögskolan.
Dnr 2012.610-1
Polisen i Skåne
Information om inbrott på Pilagårdsskolan 2012-09-12.
Skolverket
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Sammanträdesdatum

2012-10-29

Sveriges kommuner och

Dnr 2012.633-1
Upphandlingsprotokoll med tilldelningsbeslut ITsystem/databas för antagning.

Gunnel Johansson berättar om det verksamhetsbesök som gjorts på Särskolan
2012-10-24. Deltagande vid besöket var Bodil Andersson (KD), Madeleine Atlas
(C), Gunnel Johansson (C), Roland Åkesson (S) och Anders Nilsson (S).
Ann-Charlotte Brämhagen (S) har deltagit på konferensen ”Ungas mötesplatser”.
Konferensen tog upp vikten av fritidsgårdar, webplatser. Konferensen gav många bra
intryck och slutsatsen att det är viktigt att ungdomar själva är delaktiga i skapandet
av fritidsgårdar.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras.
___
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§ 161
Kurser och konferenser

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Madeleine Atlas (C), Helena Dådring (M) och Bodil Andersson (KD) erbjuds
möjlighet att ”Skugga en lärare” genom Lärarförbundet.
___
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