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Sammanträdesdatum

2012-12-17

§ 178
Information om hyror
Ärendet
Kommundirektör Hans-Åke Lindvall och tekniska chefen Björn Pettersson
informerar om internhyressättningen av kommunens egna fastigheter. Internhyror
uppstod för ca tio år sedan, liksom andra former av interndebitering. Syftet med
interndebitering är att öka kostnadsmedvetenhet och att kostnadsfördela så långt det
är möjligt.
I Klippan används brukshyra, vilket innebär att brukaren betalar vad det kostar att
bruka lokalerna.
Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för de lokaler som använts i verksamheten.
När den sägs upp läggs ansvaret över på kommunstyrelsen.
Alla skolgårdar och dess lekplatser ska ingår i hyran från och med årsskiftet.
Skolgårdarna är nyligen besiktigade och en åtgärdsplan är upprättad.
Hyressättningen har också nyligen setts över, då den upplevdes orättvis i vissa delar.
Men detta är nu tillrättalagt.
Björn Pettersson delar ut material av beräkning av hyra för kommunens lokaler och
för inhyrda lokaler till nämndens ledamöter att läsa.
Beslut
Nämnden noterar informationen.
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§ 179
Rättelse av föregående protokoll
Ärendet
Protokollet från Barn- och utbildningsnämndens möte den 2012-11-26 § 176 innehöll
fel datum gällande ekonomiutbildningen. Den äger rum den 21 januari 2013 kl 18.00.
Beslut
Att justera Barn- och utbildningsnämndens protokoll från den 2012-11-26 § 176
enlig ovan.
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§ 180
Ekonomisk månadsuppföljning 2012
BUN 2012.0024.040

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson delade ut månadsuppföljningen t o m november 2012.
Bilaga Bun § 180/12. Vid november månads slut är helårsprognosen ett underskott
på 5 577 000 kr.
Skolchef JanEric Assarsson redogjorde för statistik från skolverket och SCB som
visar hur mycket pengar som betalas ut per barn/elev i barnomsorg och skola, jämfört
med riksgenomsnittet.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning till och med november 2012.
Statistisk sammanställning från SCB och skolverket.
Beslut
Den ekonomiska månadsuppföljningen godkänns, samt statistisk information noteras.
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§ 181
Flyttning av golfgymnasium
BUN 2012.0824.612

Ärendet
Skrivelse från kommundirektör Hans-Åke Lindvall angående flyttningen av
golfgymnasium:
Svenska golfförbundet har sedan 1987 haft avtal med Klippans kommun som
huvudman för deras RIG-verksamhet. Utbildningsdelen bedrevs i Klippan medan
golf och boende var förlagt till Perstorp.
I samråd mellan kommunen, ljungbyhed Park och golfförbundet flyttade hela RIGverksamheten (skola, boende och idrott) 2008 till anläggningen i Ljungbyhed. Gy 11
–reformen innebar att förutsättningarna för idrottsanknutetn gymnasieutbildning
förändrades. Färre idrottselever fick sin undervisning på området. Golfförbundet
framförde därför till Klippans Kommun våren 2012 att man hade för avsikt att säga
upp avtalet kring golfgymnasium. Avtalet går ut sommaren 2014. golfförbundet har
önskat avsluta avtalet och golfverksamheten i Ljungbyhed i förtid, varför kommunen
och förbundet har skrivit ett avtal om de ekonomiska villkoren för en förtida
avveckling. Vi är överrens om att verksamheten upphör sommaren 2013. Klippans
Kommun accepterar att golfgymnasiet flyttar från Ljungbyhed och villkoren
förknippade med detta är reglerade.
Beslut
Informationen noteras.
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§ 182
Fortsatt organisering av NTA och kemilektorslänken
BUN 2012.0831.600

Ärendet
För verksamheterna NTA och kemilektorslänken finns avsatta medel om 500 000 kr
men under 2013 kommer verksamheterna att kosta 720 000 kr och under 2014 ökar
kostnaderna till drygt 950 000 kr.
Förklaringen till ovanstående kostnadsökning är att Martin Lundkvist på
Kemilektorslänken går från 50% tjänst (pga pappaledighet) till 100% tjänst, samt
försvinner sponsringen från Wallenbergstiftelsen. Skolverket kommer att
rekommendera kommunerna att utse NT-utvecklare. Personen/personerna kommer
att få en NT-utvecklarutbildning omfattande 25% tjänst över tre år. Bakgrunden till
denna satsning är att Skolverket vill stödja och utveckla undervisningen
Naturvetenskap och teknik. Konsekvensen av denna satsning blir att kostnaderna för
NTA-samordnaren Karin Nyberg ökar med 25%
För att bestrida dessa ökade kostnader finns tre alternativ:
1.

Äska 200 000:- ur kompletteringsbudgeten för 2013 och
ytterligare 300 000:- för 2014 (ramförstärkning).

2.

Fasa ut Kemilektorslänken. Då räcker de medel som avsatts till NTA,
samt kan fler lådor köpas in

3.

Utnyttja skolans lektorskompetens och köra ”länken” i egen regi.
Avsatta medel räcker till båda verksamheterna.

Beslut
Nämnden beslutade om alternativ 3: utnyttja skolans lektorskompentens och köra
”länken” i egen regi. Avsatta medel räcker till båda verksamheterna. Bodil
Andersson yrkade för bordläggning.
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§ 183
Inbjudan till paneldiskussion med BUN:s politiker från
Ljungbyhedsskolan gällande arbetsbelastning
BUN 2012.0797.600

Ärendet
Fackliga representanter (Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet) från skolpersonal
på Ljungbyheds rektorsområde har skrivit en skrivelse till nämnden. De skriver att
arbetslagen på skolorna upplever att elevbehoven och arbetsbelastningen aldrig varit
större, medan ansvariga politiker kräver att lagd budget skall följas. De vädjar till alla
politiker i Klippans Kommun att anat utmaningen att följa en lärare under en
ordinarie arbetsdag. De bjuder även in till en paneldiskussion med personal på skolan
och elever från elevrådet.
Ordförande Madeleine Atlas har gjort förslag till svar på skrivelsen:
”Barn- och utbildningsnämnden är medveten om den ekonomiska problematiken som
finns på skolan. Men nämnden konstaterar även att Ljungbyhedskolan är
personaltätast och har små klasser vilket bidrar till höga kostnader.
Dock kommer nämnden att under 2013 i KB 1 begära medel för att kompensera
rektorsområdet för ökade kostnader gällande skolan i Färingtofta.
Tre politiker ur nämnden kommer att skugga lärare.
Utifrån ovanstående bedömer Barn- och utbildningsnämnden att det i nuläget inte är
nödvändigt med en paneldiskussion.”
Nämnden vill dock bjuda in elevråden från Ljungbyhedsskolan och Nya
Snyggatorpsskolan att delta på något av nämndens möte under våren.
Beslut
Nämnden godkänner ordförandens skrivelse som kommer att skickas till berörda.
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§ 184
Förslag för att göra Klippans kommun till en förebild gällande samisk
kultur
BUN 2012.0369.600

Ärendet
Nämndsledamoten Helna Dådring har inkommit med en skrivelse för att göra
Klippans Kommun till en förebild gällande samisk kultur.
Hon föreslår:
- att Klippans Kommun blir en förebildskommun där Sveriges urfolk, samerna,
lyfts fram
- att Klippans Kommun skapar ett samiskt inspirerat rum på t ex biblioteket så
att kommunens invånare kan ta del av den samiska kulturen
- att rummet används i grundskolans undervisning
Beslut
Nämnden beslutar att avslå ärendet med hänvisning att det finns en samisk förening i
Helsingborg som det står skolorna fritt att använda i undervisningen.
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§ 185
Utställningshandlingar för ny översiktsplan 2012
BUN 2012.0663.212

Ärendet
Plan- och byggkontoret har bett Barn- och utbildningsnämnden yttra sig om den nya
översiktsplanen 2012.
Beslut
Nämnden har inget att invända mot översiktsplanen.
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§ 186
Adjungering av Roland Åkesson till Barn- och utbildningsnämndens
presidium vårterminen 2013.
BUN 2012.0800.600

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2012-02-27, Bun § 38/12, beslut om att låta
en extra deltagare från oppositionen delta vid Barn- och utbildningsnämndens
presidiums möten. Det finns önskemål från oppositionen om utökad representation
vid Barn- och utbildningsnämndens presidieträffar. Presidiet träffas en gång/månad
och består av nämndens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.
Oppositionens önskemål innebär att den utöver 2:e vice ordförande Olle Nilsson, har
ytterligare en representant.
Beslut
Nämnden beslutar att adjungera Roland Åkesson till Barn- och utbildningsnämndens
presidium under vårterminen 2013.
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§ 187
Arbetsmiljö
Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson redovisar kort resultatet av medarbetarenkäten som
gjordes under hösten. Den visar på hög arbetsbelastning, krånglande datasystem, att
saker inte blir åtgärdade i tid, ineffektiva möten samt för lite tid till viktiga
diskussioner.
Enkäten kommer att tas upp på APT. Feel Good kommer att kopplas in för en
utredning kring ledarnas arbetssituation.
Regeringen har tillsatt en utredning i frågan om pedagogernas arbetssituation.
Uppföljning av ovanstående sker under våren.
Beslutsunderlag
Incidentrapporter till och med november 2012.
Medarbetarenkätens svar finns hos nämndsekreterare.
Beslut
Informationen noteras.
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§ 188
Elevärenden
Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn redogör för följande elevärenden:

Skolinspektionen
gymnasiesärskolan

Skolinspektionen
Föräldrar

Dnr 2012.787-1
Anmälan angående skolsituation för elev vid

Dnr 2012.789-1
Anmälan om kränkande behandling vid grundskolan
Dnr 2012.829-1
Synpunkt från föräldrar, vilka anser att skolan och
förvaltningen har hanterat ärendet ”skyndsamt,
föredömligt och på ett mycket professionellt sätt”.

Beslut
Informationen noteras.
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§ 189
Delegationsärenden
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
2012-12-06 Matts Skoog ersätter Gullvi Kindlund i styrgruppen
för trafiklärarutbildningen inom Yrkeshögskolan

Beslut
Informationen noteras.
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§ 190
Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Skolverket

Dnr 2012.796
Uppföljning av statsbidrag för Matematiksatsningen 2010
–projekt på två läsår

Specialpedagogiska
Skolmyndigheten

Dnr 2012.817
Meddelande om preliminär fördelning av statsbidrag till
särskilda insatser på skolområdet

Fastighetschef

Dnr 2012.771-2
Uppsägning av hyreskontrakt avseende Snödroppen

Verksamhetschef
Grundskola

Dnr 2012.850
Tillsyn av den fristående förskole- och Förskola och
fritidsverksamheten Skaparverkstan

Dnr 2012.851
Verksamhetschef
Tillsyn av den fristående Kopparmöllans förskola och
Förskola och Grundskola Fritids AB i Stidsvig

Barn- och utbildningsförvaltningen

Dnr 2012.31
Antal ungdomar inom Informationsansvaret 2012-12-04

Incidenter som anmälts till Arbetsmiljöverket till och med november 2012
presenteras under ärendet ”Arbetsmiljö”.
Informationsärenden som finns tillgängliga på nämndsmötet och som
kan skickas ut på begäran:
Bästa Skolkommun 2012
Namnunderskrifter för bevarandet av Naturbruksgymnasiet lämnade till Madeleine
Atlas. Dnr 2012.574-20
Beslut
Informationen noteras.
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§ 191
Kurser och konferenser
Ärendet
Inga kurser och konferenser har anmälts
Beslut
Informationen noteras.
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