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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2017.0044

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kortfattat för den beräknade ekonomiska 
prognosen vid årets slut, där ett antal enheter har en beräknad förlust.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för arbetet med översyn av resursfördelning och 
skolpengen samt vilka utmaningar förvaltningen står inför.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
Ordförande Rune Persson föreslår att förvaltningen uppdras att upprätta en handlingsplan 
avseende det beräknade budgetunderskottet.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 19/17
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt förvaltningen att upprätta en handlingsplan avseende det 
beräknade budgetunderskottet.
2. Noterar informationen.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Budget 2018 
BUN 2017.0048

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kortfattat om processen kring arbetet med 
budget 2018.
 
Beslutsunderlag
Protokollutdrag Barn- och utbildningsnämnens arbetsutskott § 21
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
_____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Sökbild till Klippans gymnasieskolor 2017/2018 
BUN 2017.0045

Ärendet
Verksamhetschef frivilliga skolformer Mattias Säflund informerar att Klippans kommuns 
gymnasieskolor visar upp en god sökbild inför nästkommande läsår. Det är en stor andel 
elever som söker till Klippans gymnasieskolor jämfört med andra närliggande kommuner 
av samma storlek. Av de 300 elever som har sökt till kommunens gymnasieskolor 
kommer närmare 200 elever utanför Klippan.
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 23
Organisation och sökbild gymnasieskolor Skåne Nordväst läsåret 2017/2018
Statistik sökbild 2017-02-16 gymnasieskolor Skåne Nordväst 2017/2018
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Organisation Klippans gymnasieskolor läsåret 2017/2018 
BUN 2017.0052

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om förslaget till organisation Klippans 
gymnasieskolor läsåret 2017/2018. De förändringar som görs jämfört med föregående år 
är att naturvetenskapsprogrammet utökas med 8 platser och teknikvetenskapsprogrammet 
med 4 platser.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämdnens arbetsutskott § 24/17
Förslag organisation Klippans gymnasieskolor 2017/2018, bilaga Bun § 19/17
 
Barn- och utbildningsnämdnens beslut
Fastställa föreslagen organisation vid Klippans gymnasieskolor läsåret 2017/2018 i 
enlighet med bilaga Bun § 19/17.
____
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Programutbud Klippans Gymnasieskolor Läsåret 2017/2018 
 

 

Skolenhet Program                  Platser (ändring) 
 

Flygteknikcenter  Flygteknik         24 

 
Tegelbruksskolan Bygg- och anläggning  

 (husbyggnad, anläggning, anläggningsfordon)  24   

 

El- och energi (elteknik)      20  

       

Fordons- och transport    76  

(personbil, transport, flygplatsteknik, maskin och lastbil)   

 

     
Åbyskolan Barn- och fritid (fritid och hälsa, pedagogiskt arbete)  20  

 

Ekonomi (ekonomi och juridik)   30 

 

Estetiska (estetik och media)   12 

   

Handels- och administration (handel och service)  20   

 

Naturvetenskap (naturvetenskap)     26  

 

Samhällsvetenskap (beteendevetenskap)    20  

 

Teknik (teknikvetenskap)     18  

 

Vård- och omsorg    16  

 
Gymnasiesärskolan Administration, handel och varuhantering   6 

 

  Fordonsvård och godshantering    4 

 

  Individuella       8 
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§ 20

Skolinspektionens tillsyn 2016 
BUN 2016.0201

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att Skolinspektionen har gett Klippans 
kommun godkänt på alla punkter i sin granskning av skolverksamheterna på 
huvudmannanivå. Granskningen visar att det finns ett förtroende i hela verksamheten, 
både hos tjänstemän och politiker. Det gör att det finns en tillit till att alla nivåer utför sitt 
uppdrag. Förvaltningen behöver dock fortsätta att arbeta med bland annat 
resursfördelningen. Av den riktade tillsynen av enheterna kvarstår endast arbete på 
Ljungbyhedsskolan.
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Skolinspektionen efter tillsyn av grundskola, vuxenutbildning, förskola, 
fritidshem, gymnasiesärskola samt grundsärskola, 2017-03-03
 
Barn- och utbildningsnämdnens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 21

Fritidshemmens och förskolornas öppettider 
BUN 2015.0742

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2015-11-23 om att de ordinarie öppettider för 
förskola och fritidshem ska vara kl 6.30 - 17.30 måndag-fredag, men med möjlighet till 
flexibla lösningar. Dessa skulle regleras genom att vårdnadshavare söker dispens hos 
respektive förskolechef/rektor vid behov av utökad omsorgstid på förskola/fritidshem.
De utökade öppettiderna finansierades 2016 genom omfördelning av medel inom Barn- 
och utbildningsnämndens ram.
Nämnden uppdrog även åt förvaltningen att undersöka behovet av utökade öppettider på 
kommunens förskolor och fritidshem inför beslut gällande öppettider för 2017.
Förvaltningen har nu gjort en redogörelse av behovet och nyttjandet av flexibla 
öppettider.
Förvaltningen föreslår att samma möjlighet för vårdnadshavare att ansöka om dispens för 
utökade öppettider kvarstår under 2017. Utökade öppettider ska vara vardagar mellan 
6.00-6.30 och 17.30-18.00, samt att finansieringen löses inom ram.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 26/17
Redogörelse för utökad öppettid på förskolor och fritidshem, Anneli P Dalberg,
  2017-03-10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Möjlighet för vårdnadshavare att ansöka om dispens för utökade öppettider (vardagar 
mellan 6.00-6.30 och 17.30-18.00) kvarstår under 2017 samt att finansieringen av detta 
löses inom befintlig ekonomisk ram.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Motion gällande sammanslagning av  skol- och folkbiblioteket i 
Ljungbyhed 
BUN 2016.0380

Ärendet
Helena Dådring (M) har inkommit med en motion gällande bibliotek, skola och 
mötesplats i Ljungbyhed. I motionen framförs att biblioteket är en naturlig mötesplats 
som ska vara tillgänglig för alla. Ljungbyhedsskolans bibliotek uppfyller idag knappt vad 
som krävs för ett skolbibliotek. Genom att placera Ljungbyheds bibliotek på eller i direkt 
anslutning till skolan för kommunen ännu ett bibliotek som kan nyttjas av fler invånare 
och bli en mötesplats.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Barn- och utbildningsnämnden, 
Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden för yttrande, vilka har ställt sig 
positiva till förslaget.
Arbetsutskottet remitterade, 2017-01-19, motionen till förvaltningen för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det finns fördelar med förslaget med en 
sammanslagning av skol- och folkbiblioteket men att det behöver utredas innan beslut 
kan fattas. Barn- och utbildningsnämnden föreslås ställa sig positiva till att en utredning 
genomförs.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 27/17
Protokollsutdrag KF § 98/16 med bilaga
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ställa sig positiva till att en utredning genomförs gällande en sammanslagning av skol- 
och folkbiblioteket i Ljungbyhed.
2. Antar yttrande enligt ovan som svar till Kommunfullmäktige.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden 2017 
BUN 2017.0055

Ärendet
Arbetsutskottet föreslår att nämndens delegationsordning ses över och eventuellt 
revideras. Ny delegationsordning behandlas på nämndssammanträdet i maj 2017.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen
2. Ny delegationsordning för nämnden behandlas på sammanträdet 2017-05-29.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2017.0009

Ärendet
Inga rapporter föreligger.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Delegationsärenden 
BUN 2017.0007

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:                         
 
                               Dnr 2017.0013
2017-02-28            Beslut om tillförordnad skolchef                       Skolchef
 
                               Dnr 2017.0030
2017-02-21            Beslut om tillförordnad rektor                           Vc friv.skolf.
                               flygteknikcenter                                            
 
                               Dnr 2017.0035
2017-03-01            Beslut om tillförordnad rektor                           Vc grundskola
                               Snyggatorpsskolan
 
                               Dnr 2017.0064
2017-03-15            Beslut om tillförordnad rektor                           Vc grundskola
                               Pilagårdsskolan
 
                               Dnr 2017.0051
2017-03-17            Beslut om skolskjuts – beviljad                          Skolskjutssamord.
 
                               Dnr 2017.0058
2017-03-15            Beslut om skolskjuts – beviljad                          Skolskjutssamord.
 
                               Dnr 2017.0065
2017-03-17            Beslut om skolskjuts – avslag                             Skolskjutssamord.
 
 
Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
 
2011-02-01 – 2017-02-28     
Personalärenden enligt gällande delegationsordning antagen av Barn- och 
utbildningsnämnden samt Kommunstyrelsen. Delegationsprotokoll nr 02:17-1
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Informationsärenden 
BUN 2017.0008

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om förändringar inom rektorstjänsterna, 
vilket öpnnar för en översyn av hela skolledarorganisationen.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 27

Sammanträdestider 2017 
BUN 2016.0292

Ärendet
Ordförande Rune Persson informerar att mötestiden för nämnden den 24 april är ändrat 
till kl 13.30.
Vidare informerar Rune Persson är nämndens ändrade sammanträdestider för 2017 har 
inneburit en del svårigheter. Han föreslår att nämndens möten börjar kl 17.30 fr o m maj 
månad och till och med årets slut. Han föreslår vidare att inför beslut om 
sammansträdestider 2018 uppdra åt förvaltningen att utreda kostnader för att förlägga 
nämndens möten till dagtid. 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Nämndens möten börjar kl 17.30 fr o m maj månad och till och med årets slut.
2. Uppdrar åt förvaltningen att inför beslut om sammansträdestider 2018 utreda 
kostnader för att förlägga nämndens möten till dagtid.
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