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Sekreterare
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Cecilia Örnemark
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Ej tjänstgörande 
ersättare

Gunnel Johansson (C)
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Utses att justera Cecilia Örnemark

Justeringens plats och 
tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset Klippan ,  2017-04-11   
14:30

1 (10)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-04-06

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 
Sammanträdesdatum 2017-04-06
 

Datum för anslags 
uppsättande

2017-04-12 Datum för anslags 
nedtagande

2017-05-04

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset Klippan

 
.................................................Underskrift

Louise Säfström

2 (10)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 32 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 33 Elevärenden
§ 34 Motion gällande "Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola"
§ 35 Utredning gällande enhetstaxa barnomsorgen
§ 36 Personalärende
§ 37 Kurser och konferenser
§ 38 Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2017.0044

Ärendet
Mattias Adolfsson redogör för den ekonomiska situationen på Ljungbyhedsskolan.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Elevärenden 
BUN 2017.0003

Ärendet
Mattias Adolfsson informerar om aktuella elevärenden.
 
I övrigt redovisas utredningar om kränkande behandling som rapporterats till 
huvudmannen.
Ackumulerat värde jan- mars/april 2017:
Tegelbruksskolan 2 st
Åbyskolan 0 st
Flygteknikcenter 0 st
Antilopenskolan 4 st
Bofinkenskolan 2 st
Ljungbyhedsskolan 1 st
Pilagårdsskolan 1 st
Snyggatorpsskolan 6 st
Vedbyskola 2 st
Förskolan Antilopen 3 st
 
Beslutsunderlag
Elevärende 2017-04-06
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Motion gällande "Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola" 
BUN 2017.0059

Ärendet
Tommy Cedervall (L) och Iréne Dahl (L) har 2017-02-14 inlämnat motion om att "alla 
elever ska ges möjlighet att klara sin skola". Ärendet togs upp vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-02-28 och fullmäktige beslutade § 11 att motionen remitteras till 
Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen för yttrande. Nämnden bereds 
möjlighet att diskutera ärendet.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2017-02-28, § 11
 
Arbetsutskottets beslut
Remitterar till förvaltningen för beredning.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Utredning gällande enhetstaxa barnomsorgen 
BUN 2017.0076

Ärendet
Verksamhetschef förskola Anneli Persson Dahlberg redogör för dagens system. I 
Klippans kommun tillämpas differentierad avgiftstaxa för barnomsorgen. Detta innebär 
att vårdnadshavare betalar en taxa om de lämnar barnen i barnomsorg upp till 15 
timmar/vecka, en taxa om de lämnar upp till 28 timmar/vecka samt en taxa vid lämnande 
mer än 28 timmar/vecka. Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns fördelar 
med att införa en enhetstaxa, det vill säga att föräldrar betalar samma taxa oavsett antal 
timmar de lämnar barnen i barnomsorgen. Detta avser inte de avgiftsfria 15 timmar/vecka 
för barn 3-5 år, så kallad Allmän Förskola. Förvaltningen föreslår arbetsutskottet att 
uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningar, fördelar och nackdelar, att införa 
enhetstaxa.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera ärendet.
 
Beslutsunderlag
Anneli Persson Dahlbergs skrivelse 2017-03-30
Jämförelser av barnomsorgsavgift i Familjen Helsingborg 2017-03-30
 
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningar, fördelar och nackdelar med att införa
enhetstaxa inom barnomsorgen.
_____

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
2017-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Personalärende 
BUN 2017.0002

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar. Rekryteringen av en ny ekonom på Barn- och 
utbildningsförvaltnigen är i sin slutfas. Mattias Adolfsson är ny verksamhetschef 
grundskola. Rose-Marie redogör för personalförändringar avseende rektorstjänster i 
kommunen. Nytt förslag för rektorsorganisationen håller på att arbetas fram.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera ärendet.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
_____
 
 

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
2017-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Kurser och konferenser 
BUN 2017.0004

Ärendet
Ordförande Rune Persson informerar om att det kommer att hållas en "Elevernas 
kocktävling" på Ljungbyhedsskolan 2017-05-19 klockan 10.00. Det är Ellinor Varady, 
hem- och konsumentlärare på Ljungbyhedsskolan som har tagit initiativet till 
evenemanget. Eleverna kommer att ställa upp i tremannalag med en ersättare i varje lag. 
Barn- och utbildningsnämndens presidie har blivit tillfrågade att vara domare i tävlingen. 
Helena Dådring har andra åtaganden, men Rune Persson och Cecilia Örnemark kommer 
att medverka. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslogs av Ellinor Varady bidra med 
priser till det vinnande laget inklusive ersättaren. Gunnel Johansson föreslår att det ska 
köpas in så att alla deltagare får var sin ros.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
_____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-04-06

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Utredning avseende framtidens skola i Klippans kommun 
BUN 2015.0574

Ärendet
Utskottet diskuterar dagens läge.  Politikerna diskuterar möjligheten att boka in ett möte 
utan tjänstemän för att diskutera vidare i ärendet. Ärendet kommer att tas upp på nästa 
nämndsmöte och då diskuteras djupare.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
_____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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