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VÄLKOMMEN

Datum och tid:  2017-12-18, kl  17:30
Plats: Sessionsalen

Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet ska ringa in sin personliga 
ersättare.

Barn- och utbildningsförvaltningens ledamöter, skolchef Rose-Marie Bergman, 
verksamhetschef förskola Anneli P Dalberg, verksamhetschef grundskola Mattias Adolfsson, 
verksamhetschef frivilliga skolformer Mattias Säflund, verksamhetschef elevhälsa Lars 
Boije, Ulla Ebelin och Kurt Grönsund upphandlare kallas till sammanträdet. Barn- och 
utbildningsnämndens ersättare delges kallelsen.

Rune Persson (S)

Ordförande
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1. Val av justerare  

2. Upphandling av skolskjuts 2017-2018 Ulla Ebelin och Kurt 
Grönsund 17:30

3. Ekonomisk månadsuppföljning  

4. Nämndsmål 2018  

5. Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar 2018  

6. Budget 2018  

7. Socioekonomisk fördelning / fördelning av 
kompetenshöjande medel 2018

 

8. Byggnation av ny skola i Klippans tätort  

9. Byggnation av ny förskola, Badvägen  

10. Uppföljning av vårdnadsbidragets avskaffande - 
information
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11. Remiss från Klippans revision ang granskning av 
elevhälsans uppdrag

 

12. Motion avseende en trygg och säker skola från 
Moderaterna

 

13. Motion gällande "Alla elever ska ges möjlighet att klara 
sin skola"

 

14. Uppdatering av kontaktpolitikersystemet  

15. Rapport från ordförande och ledamöter  

16. Delegationsärenden  

17. Anmälningar för kännedom  
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