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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Avstängning av elev i gymnasieskolan, IM 
BUN 2017.0271

Ärendet
Rektor Anette Levin har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev från 
undervisningen på gymnasieskolan perioden 2017-08-25 - 2017-09-07.
Elev har inbjudits till arbetsutskottet sammanträde och får möjlighet att yttra sig i ärendet.
 
Beslutsunderlag
Rektor Anette Levins beslut, 2017-08-28
Utredning angående avstängning, Anette Levin, 2017-08-30
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer avstängningen i enlighet med rektors beslut.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73

Delårsuppföljning 
BUN 2017.0278

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delårsrapport per 2017-08-31. Den 
ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på 4 860 tkr vid årets slut. Skolchef 
Rose-Marie Bergman informerar om orsaker och åtgärder för underskottet.
Den övriga måluppfyllelsen i delårsrapporten kommer att analyseras vid nämndens tema-
möte 2017-09-28.

Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
 
 
Beslutsunderlag
Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden per 2017-08-31, bilaga Bun Au § 73/17 A
Ekonomisk månadsuppföljning augusti 2017, bilaga Bun Au § 73/17 B
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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MÅLUPPFYLLELSE 

 Målet ej nått 

 Målet ej nått, men vi rör oss mot det 

 Målet ej helt nått 

 Målet nått 

 

Gäller enbart mått: 

 Ingen mätning genomförd 

 Mått som ingår i KKIK, jämförelsetal för kommuner, från SKL 

 Egen insamling 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅL 

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Målvärde Utfall 

95 96 

 Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år), som inte fullföljt en gymnasieexamen, skall erbjudas stöd och vägledning till lämplig 

aktivitet. 

Kommentar 
 

Vid terminsstarten höstterminen 2017 fanns totalt 31 ungdomar i kommunens system för det det kommunala aktivitetsansvaret. Detta 

betyder drygt 4 % av det totala antalet ungdomar i ålder 16 - 20 år. 

100  

 Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år. 

Kommentar 
 

En ökad andel elever slutför sin gymnasieutbildning jämfört med föregående år. Officiell statistik är ännu ej tillgänglig. 

Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånarna. 

Målvärde Utfall 

100  

 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan. 

Kommentar 
 

Kommunens folkhälsoplan är under utveckling, kartläggningsfasen är avslutad. 
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Kommunen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Målvärde Utfall 

100  

 Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram. 

Kommentar 
 

Alla våra verksamheter arbetar aktivt med att följa kommunens miljöprogram genom medvetna val i samband med inköp, transporter, 

avfallshantering och förbrukning. Undervisningen på olika nivåer syftar till att ge ökade insikter om ekologiska sammanhang på en nivå 

som passar för de olika åldersgrupperna. 

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser. 

Målvärde Utfall 

100  

 Barn/elever upplever delaktighet. Som elev vet man vad man ska kunna för att nå målen i sina ämnen. 

Kommentar 

Ur ett lärandeperspektiv skall alla barn/elever vara delaktiga i sitt lärande. Detta är en ambition i all vår verksamhet. Den enkät som 

mäter just denna fråga görs senare under året. 

100  

 Föräldrar upplever delaktighet. Som föräldrar vet man vad ens barn ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 

Kommentar 
 

Detta är en ambition i all vår verksamhet. Den enkät som mäter just denna fråga görs senare under året. 

Vi ska se barns och ungdomars behov och genom förebyggande arbete och tidiga insatser i samverkan 

skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv. 

Målvärde Utfall 

95% 86 

 Alla barn är läskunniga efter årskurs två. 

Kommentar 

Sammantaget når 86% av kommunens årskurs två ett resultat som klassas som läskunniga. Resultaten varierar mellan kommunens 

enheter. De gemensamma utmaningarna som är identifierade är att vi har en för låg andel elever som når toppresultat i screening men 

även att en del av eleverna har svårt med ordavkodningen som i sin tur leder till problem med läsförståelsen. Satsningen på 

genrepedagogik fortsätter och en del av lärarkåren kommer också att genomgå delar av läslyftet. Vissa enheter kommer också att satsa 

på kortare, individuella insatser med lästräning för att därigenom få upp fler av eleverna på en säkrare nivå. 

Enheterna upplever också en ökad rörlighet bland lärarna och i en del fall kan det också ha påverkat elevernas inlärning negativt. 
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95% 64 

 Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2. 

Kommentar 

Under kommande läsår ska samtliga enheter testa av sina elever i årskurs två med hjälp av skolverkets bedömningsmaterial. 

Klippans kommun har valt att använda skolverkets bedömningsmaterial i samtliga årskurser mellan 1 och 3. För att eleven ska bedömas 

ha en "godkänd" taluppfattning måste mellannivån vara uppfylld inom alla områden. Vi kan se att eleverna ännu har svårigheter knutna 

till läsprocessen och det i sin tur kan leda till problem med problemlösning, detta behöver inte betyda att eleverna har 

matematiksvårigheter utan att problemen är knutna till läsningen. 

216 209 

 Resultaten i grundskolan ska förbättras 

Kommentar 

Meritvärdet i åk 9 gick tillbaka något i jämförelse med föregående år (Från 216,4 till 208,6). Arbetet med resultatanalysen pågår på 

respektive enhet och en analys presenteras för nämnd temadagen i september. 

Vi ser stora skillnader mellan klasserna på enheterna och även mellan könen. Detta kommer att vara i fokus i grundskolans arbete under 

året. Vi ser tyvärr liknande tendenser i kommande årskurser och insatser för att förändra detta behöver arbetas fram. 

Andelen behöriga elever till gymnasiet minskade från 89,5% till årets cirka 78%. 

  

 Medborgarnas upplevda trygghet ska öka 

Kommentar 

Enkät kring trygghet (och trivsel) mäts senare under året. 

Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning 

och omprövning. 

Målvärde Utfall 

0  

 Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse ska åtgärder vidtas 

Kommentar 

Året inleddes med en osäker flyktingmottagning och våra enheter skapade beredskap för att kunna ta emot det stora barn- och elevtal 

som väntades bland annat till Ljungbyhed Park. Tillströmningen uteblev vilket innebar att bemanningen varit alltför generös i 

förhållande till elevtalet. Processen att anpassa verksamheten är pågående. Den faktiska inflyttningen har påverkat klassernas stabilitet 

och en ökad personaltäthet har krävts främst inom elevhälsans arbete. Våren kännetecknades av en kraftig omflyttning bland våra 

skolledare. Sju skolledare har lämnat sina tjänster, varav tre flyttat inom kommunen.  Detta innebär förlust av kontinuitet för 

personalplanering och därmed fördyrade kostnader. Under året har ett stort antal personal flyttat till närliggande kommuner med 

anledning av den löneglidning som är möjlig då man byter kommun. 
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Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning

.Målvärde Utfall 

 0 

 En ökad andel behörig personal 

Kommentar 

Samtliga tillsvidare anställda lärare är behöriga, dock delar vi utmaningen med resten av landet att få behöriga lärare på alla tjänster. 

Under det senaste året har vi ökat andelen behöriga lärare marginellt och ligger nu på drygt rikssnittet för grundskolan, 83% lärare med 

högskolebehörighet för grundskolan och något lägre för gymnasieskolan 69 % (siffror från 2016). Den låga andelen behöriga för 

gymnasieskolan hänger samman med att det inte är legitimationskrav för yrkeslärare. För förskola och fritidshem är andelen 

högskoleutbildade 37 %. Motsvarande siffra för pedagogisk omsorg är 5 %. 

 0 

 En ökad andel av medarbetarna ska uppleva sin arbetsmiljö som attraktiv. 

Kommentar 

Medarbetarundersökning inte genomförd 2017. 
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EKONOMI 

EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNING 

tkr 
Ack utfall 

Aug 2017 

Avvikelse 

Aug 2017 

Ack utfall 

Aug 2016 

Prognos 

helår 2017 

Avvikelse mot 

Budget inkl 

KB  2017 

Bokslut 

2016 

Intäkter 275 266 -6 840 261 719 424 305 818 414 935 

Personalkostnader -204 558 -3 506 -177 415 -307 888 -5 172 -276 169 

Lokalhyra -31 664 -219 -53 647 -47 672 -414 -80 064 

Övriga kostnader -307 203 2 757 -270 750 -465 589 -580 -428 577 

Avskrivningar - 1 112 519 -1 463 -2 010 437 -2 195 

Verksamhetens nettokostnader -544 536 -448 -241 556 -398 854 -4 911 -372 070 

Finansiella kostnader -78 84 -67 -192 51 -119 

Resultat -269 348 -7 203 -241 623 -399 046 -4 860 -372 189 

Nettoinvesteringar -4 553 1 113 -620 -8 350 0 -1 348 

EKONOMISKT RESULTAT 

tkr 
Ack utfall 

Aug 2017 

Avvikelse 

Aug 2017 

Ack utfall 

Aug 2016 

Prognos 

helår 2017 

Avvikelse mot 

Budget inkl 

KB  2017 

Bokslut 

2016 

Nämnd och ledning, skolskjutsar -3 100 2 628 - 3 976 -1982 6 613 -9 180 

Förskola, pedagogisk omsorg -61 258 -1 231 -57 951 -92 845 -2 591 -84 458 

Grundskola, fritidshem -123 358 -5 446 -109 549 -186 023 -8 740 -171 875 

Elevhälsa -9 907 1 717 -9 695 -16 611 910 -15 910 

Gymnasiet egna elever -49 925 1 123 -48 044 -76 992 -419 -74 111 

Gymnasieskola produktion -4 584 -4 333 -1 492 -1 397 -1 022 578 

Vuxenutbildning -6 150 -500 -3 105 -8 901 -400 -6 635 

Särskola (grund,gym, vux) -7 522 1 188 -8 543 -12 227 855 -11 551 

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten -1 486 -624 0 -1 568 -66 0 

Mottagningsenheten -2 058 -1 725 732 -500 0 953 

Summa -269 348 -7 203 -241 623 -399 046 -4 860 -372 189 

ANALYS DRIFT 

Avvikelse efter perioden: 

Nämnd och ledning, skolskjutsar  

Under året har två tjänster på förvaltningen varit vakanta i 

avvaktan på att det ekonomiska läget ska stabiliseras. 

Lägre kostnader för skolskjutsar under sommarmånaderna 

samt eftersläpning av fakturor. 

Förskola, pedagogisk verksamhet 

Under året har antalet barn varit lägre än väntat. 

I ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta 

emot ett stort antal nyanlända vilket innebär en högre 

personalkostnad än budgeterat. 

På enheterna blir det kännbart då barnen haft en lägre 

vistelsetid än budgeterat varvid intäkterna minskat. 

Grundskola, fritidshem 

Under året har antalet elever varit lägre än väntat. I 

ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta emot 

ett stort antal nyanlända. Två av våra grundskolor har haft 

byte av skolledning vilket gjort att kontinuiteten för 

personaltillsättningen varit bristfällig och fördyrat 

verksamheten. 

Den brand som ödelade en skola kommer att påverka årets 

resultat negativt. Det merarbete som krävs för återställning 

är personalkrävande och fördyrande. 
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Den statliga satsningen på tidiga insatser utföll med ett 

betydligt lägre belopp än under inledande år vilket gjort att 

enheter inte haft täckning för de tjänster man tillsatt under 

lågstadiesatsningens första år. 

Bristen på lärare skapar en löneglidning då lärare flyttar 

mellan närliggande kommuner med löneökning som följd. 

Elevhälsa 

Ett större bidrag som förstärkning till Elevhälsan har 

inkommit under våren från Skolverket. Vi har 

intäktsmässigt fått fler elever från andra kommuner till 

resursskolan. 

Gymnasiet egna elever 

Kommande kostnader för elevresor (Skånetrafiken) 

avräknas under hösten. 

Externa utbildningsaktörer har inte upprättat 

utbildningsavtal för elever, vilka förväntas inkomma under 

september. 

Gymnasieskola produktion  

Etableringsschabloner ej utlagda i verksamheterna inom 

gymnasieskola produktion. 

Minskade elevintäkter inom några nationella program till 

följd av färre behöriga elever än förväntat. 

Högre personalkostnader på grund av att organisationen är 

dimensionerad för fler elever än faktiskt utfall. Högre 

personalkostnader även på grund av löneglidning. 

Planerade utbildningsinsatser inom Uppdragsutbildningen 

genomförs senare under hösten. 

Vuxenutbildning 

Etableringsschabloner ej utlagda i verksamheten inom 

vuxenutbildningen. 

Särskola 

Fler elever, främst externa, än budgeterat. 

Svårigheter att rekrytera behöriga pedagoger till fler elever 

i verksamheten. 

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten  

Lönebidrag från Arbetsförmedlingen ännu inte redovisade. 

Ytterligare etableringsschabloner kommer att tillskjutas 

verksamheten. 

Mottagningsenheten 

Vid årets början var det osäkert i vilken omfattning 

mottagningsenheten skulle kräva. I budgeten finns inlagt 

500 tkr vilket täcker en rektorstjänst. Under året har 

verksamheten bekostats av förra årets migrationspengar. 

 

 

 

 

Avvikelse Budget/Prognos för helåret 

 

Nämnd och ledning, skolskjutsar 

Under året har två tjänster på förvaltningen varit vakanta i 

avvaktan på att det ekonomiska läget ska stabiliseras. 

Lägre kostnader för skolskjutsar under sommarmånaderna 

samt eftersläpning av fakturor. 

Under hösten väntas ett inkommande statsbidrag som 

riktas årskurs 7-9. 

Avgiftskontrollen för föräldraavgiften kommer att ge ett 

tillskott. 

Återstoden av förra årets eftersökta migrationspengar 

kommer att balansera enheternas underskott. 

Förskola, pedagogisk verksamhet 

Under året har antalet barn varit lägre än väntat. 

I ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta 

emot ett stort antal nyanlända vilket innebär en högre 

personalkostnad än budgeterat. 

På enheterna blir det kännbart då barnen haft en lägre 

vistelsetid än budgeterat varvid intäkterna minskat. 

Grundskola, fritidshem 

Under året har antalet elever varit lägre än väntat. I 

ingången på året gjordes en beredskap för att kunna ta emot 

ett stort antal nyanlända. Två av våra grundskolor har haft 

byte av skolledning vilket gjort att kontinuiteten för 

personaltillsättningen varit bristfällig och fördyrat 

verksamheten. 

Den brand som ödelade en skola kommer att påverka årets 

resultat negativt. Det merarbete som krävs för återställning 

är personalkrävande och fördyrande. I nuläget är 

kostnaderna är kostnaderna för branden inte överblickbara. 

Den statliga satsningen på tidiga insatser utföll med ett 

betydligt lägre belopp än under inledande år vilket gjort att 

enheter inte haft täckning för de tjänster man tillsatt under 

lågstadiesatsningens första år. 

Bristen på lärare skapar en löneglidning då lärare flyttar 

mellan närliggande kommuner med löneökning som följd. 

Elevhälsa 

I resursskolan finns ett större antal elever än budgeterat 

vilket innebär ökad intäkt. 

Under våren har ett större statsbidrag inkommit som 

förstärkning till elevhälsan. 
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Gymnasiet egna elever  

Avstämning sker tidigast 15 september för att 

kvalitetssäkra elevunderlagen. Uppskattad prognos är 

utifrån dagsläget. 

 

Gymnasieskola produktion  

Förväntade etableringsschabloner utifrån elevunderlag är 

inte redovisade i prognosen inom ramen för gymnasieskola 

produktion. Ett arbete har påbörjats för att uppnå 

uppdraget för enheterna totalt, att nå ett nollresultat vid 

årets slut. 

Vuxenutbildning 

Förväntade etableringsschabloner utifrån elevunderlag är 

inte redovisade i prognosen inom ramen för 

vuxenutbildningen. 

Särskola 

Avstämning sker tidigast 15 september för att 

kvalitetssäkra elevunderlagen. Uppskattad prognos är 

utifrån dagsläget. 

Fler elever, främst externa, än budgeterat. Svårigheter att 

rekrytera behöriga pedagoger till fler elever i 

verksamheten. 

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten  

Verksamheten förväntas nå ett resultat i balans.  

Mottagningsenheten 

Fortfarande är det osäkert i vilken omfattning 

mottagningsenheten krävs. I budgeten för året finns inlagt 

500 tkr vilket täcker cirka en tjänst. Under året har 

verksamheten bekostats av förra årets migrationspengar. 

Vid en eventuell ny tillströmning av nyanlända behöver 

resurser tillskjutas enheten. 

  

Åtgärdsplan vid negativ prognos 

Enheterna befinner sig nu i en process där man ser över sin 

personalplanering. Under hösten kommer en översyn av 

barn- och elevpeng att göras inför budget 2018. Frivilliga 

skolformerna ser kontinuerligt över sitt programutbud. 

  

  

ANALYS INVESTERINGAR 

Hela investeringsanslaget kommer att utnyttjas.
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Prognos vid årets slut 

Period: Januari - augusti 2017

Budget 2016 Bokslut 2016 Resultat 2016 Budget 2017

Årsprognos  

2017-12-31

Avvikelse mot budget 

vid årets slut
Kommentarer

6201 Centralt fsk -5 433 -5 152 281 -4 924 -4 924 0

6202 Elevavg int Fsk -54 053 -54 274 -221 -60 028 -60 028 0

6203 Elevavg ext Fsk -16 395 -14 975 1 420 -14 886 -15 225 -339

6301 Centralt grundskola -14 644 -15 294 -656 -14 550 -14 550 0

6302 Elevavg int grskola, Fth -124 007 -118 417 4 927 -123 804 -125 004 -1 200

6303 Elevavg ext  grskola, Fth -25 895 -32 795 -7 006 -33 304 -33 304 0

6401 Nd o gem adm -741 -1 237 -497 -620 5 643 6 263

6403 Skolskjutsar -7 870 -7 943 -73 -7 975 -7 625 350

Delsumma -249 038 -250 087 -1 825 -260 091 -255 017 5 074

6211 Antilopens förskola 0 -314 -314 0 -132 -132

6214 Gasellen -370 -366 0 155 155

6215 Impalan 30 -35 0 224 224

6212 Pilagården 0 46 46 0 -134 -134

6213 Skogsbrynet 0 -170 -170 0 -438 -438

6221 Heden 0 600 708 0 -375 -375

6222 Värdshuset 0 0 27 0 78 78

6223 Täppan 0 -380 -672 0 -1 649 -1 649

6231 Nejlikan 0 340 271 0 -293 -293

6232 Linnéa 0 -340 -336 0 -674 -674

6233 Bofinken 0 -250 -103 0 0 0

6241 Pedagogisk omsorg(familjedaghem) -8 486 -7 836 596 -8 088 -8 088 0

6242 Pedagogisk omsorg/obekväm tid (Nattis) -1 900 -955 1 071 -1 920 -934 986

6251 Familjens Hus (öppen förskola) -448 -391 57 -408 -408 0

Delsumma -10 834 -9 990 780 -10 416 -12 668 -2 252

6311 Antilopen -49 -49 238 -68 -272 -204 -

6321 Bofinken -28 -28 96 -61 24 85

6322 Vedby -50 -50 227 -76 -122 -46

6331 Nya Snyggatorp F-6 -98 -1 198 -609 -20 -285 -265

6332 Nya Snyggatorp 7-9 0 0 0 -39 -3 697 -3 658

6341 Ljungbyhed -52 -352 -24 -56 -3 372 -3 316

6351 Ö:a Ljungby Pilagårdsskolan -24 -24 114 -47 -583 -536

6307 SvA -1 665 -1 665 200 -1 665 -1 265 400

6308 Modersm und -1 747 -1 747 -27 -1 747 -1 747 0

6309 Matematik projekt -1 425 -1 425 421 -1 845 -1 845 0

Delsumma grundskolan -5 138 -6 538 636 -5 624 -13 164 -7 540

6102 Elevavgifter gymnasieskola -73 999 74 111 -112 -76 573 -76 992 -419

Delsumma elevagifter gymnasieskola -73 999 74 111 -112 -76 573 -76 992 -419

6120 Åbyskolan 1 0 0 0 -125 -2 003 -1 878

6121 Åbyskolan 2 445 789 344 0 2 121 2 121

6122 Tegelbruksskolan -570 -427 143 0 -632 -632

6123 Åbyskolan 3 IM 0 0 0 0 -800 -800

6141 Flygteknisk utb 65 129 64 0 -451 -451

6148 Internat Ljungbyhed -315 -364 -49 -250 -318 -68

6151 Kommunalt aktivitetsansvar 0 -312 -312 0 0 0

6191 Vuxenutbildning -7 220 -6 635 588 -8 501 -8 901 -400

6801 YH Flygteknik 0 49 49 0 432 432

6802 Uppdragsutbildning övrigt ( Tegelbruksskolan) 0 59 59 0 -214 -214

6803 Uppdragsutbildning Flygteknik 0 655 655 0 468 468

Delsumma gymnasieskola produktion -7 595 -6 057 1 541 -8 876 -10 298 -1 422

Summa gymnasieskola -81 594 68 054 1 429 -85 449 -87 290 -1 841

6502 Elevavgifter särskola -10 597 -11 282 -685 -12 558 -12 558 0

6512 Grundsärskola -55 1 052 1 050 -2 744 746

6522 Gymnasiesärskola 0 -891 -825 0 189 189

6532 Vuxsärskola -437 -430 0 -522 -602 -80

Delsumma särskola -11 089 -11 551 -460 -13 082 -12 227 855

6601 Mottagningsenheten -500 953 1 453 -500 -500 0

Summa mottagningsenheten -500 953 1 453 -500 -500 0

6701 Elevhälsa -5 052 -5 052 -1 -6 440 -5 177 1 263

6711 Resursskolan -2 178 -2 091 88 -2 714 -2 429 285

6721 Ventilen -2 893 -2 826 67 -3 167 -3 305 -138

6702 Tilläggsbelopp elevstöd -5 200 -5 940 -740 -5 200 -5 700 -500

Delsumma -15 323 -15 909 -586 -17 521 -16 611 910

6901 Arbetsmarknads o utvecklingsenheten -1 502 -1 568 -66

Totalt BUF -373 516 -225 068 1 427 -394 185 -399 045 -4 860

-1 -1

Totalt BUF -394 186 -399 046

Medel från Migrationsverket 

Totalt BUF -4 860

 

Ack budget för 

perioden

Ack utfall för 

perioden Avvikelse för perioden -394 185

Total  BUF -162 448 -166 660 -4 212
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Byggnation av ny skola i Klippans tätort - information 
BUN 2017.0119

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om beslutsprocessen och fattade beslut 
avseende byggnationen av nya skolan.
 
Kommunstyrelsen beslut 2017-06-07:

 Godkänner förslag på effektmål på övergripande nivå
 Uppdrar åt BUN att ta fram funktionella (pedagogiska) mål
 Uppdrar åt teknisk förvaltning i samråd med BUF att ta fram grundläggande 

(tekniska) mål

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2017-06-14:
 Utser styrgrupp bestående av tjänstepersoner för projektet

Barn- och utbildningsnämdnen beslut 2017-06-19:
Förslag till KS att godkänna:

 De funktionella (pedagogiska) effektmålen
 Att lägga till energieffektiv uppvärmning…. (Till tekniska mål)
 Att lägga till ”högsta möjliga inomhusklimatkrav…” (Till tekniska mål)
 Införa styrgrupp bestående av politiker

Barn- och utbildningsnämdnen beslut 2017-08-28
 Notera information angående styrgrupp

 
Kommunstyrelsen beslut 2017-09-06:

 Godkänner funktionella mål
 Återremitterar punkt 2,3 och 4 från Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-19

 
Skolchef Rose-Marie Bergman poängterar att nämnden 2017-06-19 fattade beslut 
gällande de grundläggande målen, vilket inte var nämndens uppdrag.  Ordförande Rune 
Persson (S) vill förtydliga att nämnden avsåg att med detta beslut enbart föra fram 
nämndens önskemål.
Ordförande Rune Persson (S) påpekar även att han uppfattat att Kommunstyrelsen 
kommer att beakta förslaget om en politisk styrgrupp.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden beslutar att avvakta 
Kommunstyrelsens inbjudan till dialog enligt Kommunstyrelsens beslut 2017-09-06.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Arbetsutskottets förslag till beslut:
1. Avvakta Kommunstyrelsens inbjudan till dialog enligt Kommunstyrelsens beslut
2017-09-06.
2. I övrigt notera informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75

Utredning av befolkningsprognosen med anledning av Vedby skolas 
ombyggnation - information 
BUN 2017.0151

Ärendet
Kommunstyrelsen har gett barn- och utbildningsförvaltningen uppdrag att med de nya 
befolkningsprognoserna som underlag ta fram ett beslutsunderlag till Kommunstyrelsen 
gällande åtgärder på Vedby skola.
Barn- och utbildningsförvaltningens framarbetade beslutsunderlag har enbart fokuserat på 
Klippans tätort samt Pilagårdsskolans upptagningsområde. Nämndsekreterare Åsa Lönn 
presenterar utredningen för arbetsutskottet och poängterar att nämnden enbart får 
informationen för kännedom.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 97/17 - Vedby skolas framtid
Utredning av befolkningstillväxt med avseende på Vedby skolas ombyggnation,
  Åsa Lönn, 2017-09-11
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76

Uppföljning efter branden på Ljungbyhedsskolan - information 
BUN 2017.0225

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om ledningssituationen på 
Ljungbyhedsskolan. Rektor Yrsa Alm Holmqvist kommer inte att fortsätta sitt uppdrag 
som rektor på skolan. Marie Gärdby, enhetschef Ventilen, är utsedd till tillförordnad 
rektor för innevarande läsår.
Ledningsgruppen har även beslutat att tillsätta två stycken biträdande rektorer på 
Ljungbyhedsskolan.
Mattias Adolfsson informerar vidare om nuläget på skolan med avseende på 
efterverkningarna från branden. Han konstaterar att det har funnits brister i 
arbetsmiljöarbetet och förvaltningen kommer att följa upp detta.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
 

19 (32)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

Motion avseende övervakningskameror på kommunens skolor 
BUN 2017.0263

Ärendet
Helena Dådring och Ellinor Varady (M) har 2017-08-14 inkommit med motion avseende 
en trygg och säker skola. Motionen är remiterad till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande.
Helena Dådring (M) påpekar att fel motion är bifogad i handlingarna. Den bifogade 
motionen avser övervakningskameror på kommunens skolor och är inlämnad av Kenneth 
Dådring (M). Dock ska nämnden beakta båda motionerna.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att motionerna remiteras till förvaltningen.
 
Beslutsunderlag
Remittering av motion gällande trygg och säker skola, Johan Pettersson, 2017-08-16
Motion avseende övervakningskameror på kommunens skolor, Kenneth Dådring (M), 
2017-08-08
 
Arbetsutskottets beslut
Remiterar motionen avseende trygg och säker skola samt motionen gällande 
kameraövervakning på skolorna till förvaltningen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Startande av NIU inriktning innebandy på Klippans gymnasieskolor 
BUN 2017.0281

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att Klippans gymnasieskolor har 
uppmärksammat att det finns ett stort intresse för innebandy i regionen. Skolan vill 
därmed göra en intresseanmälan till Innebandyförbundet om att starta en NIU (Nationell 
Idrottsutbildning) i Klippan. Upptagningsområdet är de ungdomar som tillhör de 
elitsatsandeklubbarna i närområdet, t.ex. Munka Ljungby och Åstorp, samt även i 
Klippans kommun är innebandy ett stort intresse bland unga. Klippans gymnasieskolor 
har redan idag många elever som har innebandy som specialidrott, men om de har 
elitambitioner tvingas de resa iväg från Klippan. Skolans långa tradition och kompetens 
inom RIG och NIU medför att vi kan synergieffekter och samläsa vissa delar av 
idrottsinriktade kurser.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse gällande startande av NIU inriktning innebandy, Mattias Säflund,
  2017-09-06
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Klippans gymnasieskolor skickar en intresseanmälan till Innebandyförbundet för start av 
NIU läsåret 2019/2020.
____
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

Utredning avseende enhetstaxa barnomsorgen 
BUN 2017.0076

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att barn- och utbildningsförvaltningen har 
fått i uppdrag att se över barnomsorgsavgiften för förskola och pedagogisk omsorg samt 
möjligheterna att inför enhetstaxa.
 
Idag beräknas avgiften på följande tidsintervall enligt av Skolverket fastlagd maxtaxa:
Avgift för förskoleverksamhet (Förskola/pedagogisk omsorg)      
Barn 1: 3 procent av inkomsten - högst 1 362 kronor. 
Barn 2: 2 procent av inkomsten - högst 908 kronor. 
Barn 3: 1 procent av inkomsten - högst 454 kronor. 
Barn 4: Ingen avgift.
     
Klippans kommun har utifrån maxtaxan ovan valt att beräkna avgiften på följande 
tidsintervaller:       
0 - 15 timmar/vecka: 60 procent.    
15,1 - 28 timmar/vecka: 80 procent.    
28.1 à timmar/vecka: 100 procent.
 
Då alla barn i ålder 3-5 år har rätt till 15 timmar/vecka avgiftsfri allmän förskola 
reduceras avgiften med 30 % under september t o m maj månad. Juni t o m augusti 
månad betalar samtliga 3 -5-åringar avgift enligt barnomsorgstaxan.
 
Fördelarna med att införa en enhetstaxa för barnomsorgsavgiften skulle bl a vara:

 Idag läggs en stor arbetsinsats för administratörerna på barn- och 
utbildningsförvaltningen när det gäller att handha barnomsorgsavgiften och utföra 
kontroller.

 Det kommer att underlätta avgiftskontrollen.
 Intäkterna ökar
 För de vårdnadshavare med timanställning underlättas schemainläggning.

 
Enhetstaxa kan leda till högre kostnader för de familjer som har sina barn i förskolan få 
timmar. Därför föreslår förvaltningen att, för att kompensera för detta, förskolebarn (1-5 
år) som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under tiden juni 
– augusti inte debiteras någon avgift för juli månad.
I Familjen Helsingborg har 7 av 11 kommuner har enhetstaxa.
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arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Gunnel Johannson (C) påpekar att beslut gällande taxor måste fattas av 
Kommunfullmäktige.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - utredning av införanden av enhetstaxa i förskolan, Anneli P Dalberg, 
2017-08-22
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Föreslå Kommunfullmäktige att:
1. Införa enhetstaxa för barnomsorgsavgift fr o m 2018-01-01.
2. Fr o m 2018 inte debitera någon barnomsorgsavgift för juli månad för barn i förskola 
som är ledigt under en sammanhängande period på minst fyra veckor under tiden juni – 
augusti.
____
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2017-09-14
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§ 80

Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför januari 2018 
BUN 2017.0277

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att det i nuläget finns något fler barn i kö 
till förskola i Klippans tätort än lediga platser i januari 2018. Förvaltningen har som 
möjlighet att förtäta avdelningarna något eller att öppna en sk. gummibandsavdelning i 
moduler vid Badvägen. Skolchef Rose-Marie Bergman påpekar att en 
gummibandsavdelning kommer då att bli isolerad på många sätt vilket inte gangnar 
barnen och verksamheten samt kan leda till ökade kostnader.
Förvaltningen önskar att ingen gummibandsavdelning öppnas utan ser hellre en förtätning 
av avdelningarna. Det finns även möjlighet att erbjuda plats till barnen på andra förskolor 
i kommunen.
 
Beslutsunderlag
Kö förskola och pedagogisk omsorg för 2018, Jenny Brogren, 2017-09-11
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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§ 81

Förändringar för Familjens hus - information 
BUN 2017.0108

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att Capio Citykliniken nu har valt att 
lämna Familjens hus. Istället kommer Region Skånes barnmorskemottagning att flytta sin 
verksamhet till Familjens hus.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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§ 82

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden 
BUN 2017.0055

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning antagen 2017-05-29 behöver revideras enligt följande:

Punkt 5.7 ska delegat vara Rektor
Punkt 6.6 ska delegat vara VHC Grundskola
Punkt 6.9 ska delegat vara Rektor
Punkt 7.10 ska delegat vara VHC Elevhälsa eller VHC Grundskola
Punkt 8.11 ska delegat vara VHC Elevhälsa eller VHC Frivilliga skolformer
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning,
  Åsa Lönn, 2017-09-05
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Revidera barn- och utbildningsnämndens gällande delegationsordning enligt ovan.
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§ 83

Uppdatering av kontaktpolitikersystemet 
BUN 2017.0279

Ärendet
På grund av organisationsförändringar inom nämndens verksamhetsområde har behov att 
se över kontaktpolitikersystemet uppstått. Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat 
fram ett förslag till revidering.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
Ordförande Rune Persson (S) påpekar att namnet på rektor Ljungbyhedsskolan 
måste ändras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Uppdatering av kontaktpolitikerlistan, Åsa Lönn, 2017-09-07
Förslag till lista över kontaktpolitiker Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 -
  uppdaterad september 2017, Åsa Lönn, 2017-09-07

Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta reviderad kontaktpolitikerlista enligt bilaga Bun Au § 83/17.
____
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Datum 
2017-09-01 

 

  

 

Kontaktpolitiker Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 
 
Enheter Politiker 

Östra Ljungby och Stidsvig 
Pilagårdsskolan – Ulla-Stina Nordström 

Pilagårdens förskola, förskolan Skogsbrynet, pedagogisk omsorg Norr – Ann-
Christin Qvarsell 
 

 
Jan Wallgren (S)  
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) 
 

Klippan Väst 
Antilopenskolan – Kristina Brink Nilsson 

Antilopens förskola, pedagogisk omsorg Väst, Familjens hus – Maria 
Tobiasson 

 
Cecilia Örnemark (MP)  
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) 
(förskolan)  
Tonny Svensson (M) (övrigt)  
 

Klippan centrum/öst 
Snyggatorpskolan – Sabine Boije  
Förskolan Täppan och pedagogisk omsorg Öst – Lisbeth Andersson  
 

 
Thomas Thorné (S)  
Irene Dahl (FP) 
 

Klippan centrum - förskola 
Förskolan Linnea, förskolan Nejlikan, pedagogisk omsorg centrum – Malin 
Gnebner 
 

 
Neyssa Lundmark (S)  
Gunnel Johansson (C) 
 

Klippan öst - skola 
Bofinkenskolan och Vedby skola – Rose-Marie Lindahl 
 
 

 
Mikael Persson (C)   
Helena Dådring (M) 
 

Ljungbyhed skola/förskola 
Ljungbyhedsskolan – Marie Gärdby  
Förskolan Heden, förskolan Värdshuset och pedagogisk omsorg Syd – Marie-
Louise Bergendorff 
 

 
Olle Nilsson (S)  
Kristian Seger (M) 
 

Flygteknik och vuxenutbildning 
Flygteknik – Mats Salomonsson 

Vuxenutbildning – Johan Månsson 
Arbete- och sysselsättning – Sara Sellerfors 
 

 
Karin Enqvist (V)  
Åsa Edvardsson (SD) 
 

Särskolan och Ventilen 
Grund- och gymnasiesärskolan – Håkan Persson  
Ventilen – Marie Gärdby 
 

 
Rudolf Bachman (MP)  
Tonny Svensson (M) 
 

Gymnasieskola 
Åbyskolan – Helene Berggren och Mathias Ohlander 
Tegelbruksskolan – Ann-Sofie Widén 
IM – Anette Levin 
 

 
Rune Persson (S)  
? (SD) 
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§ 84

Elevärenden 
BUN 2017.0003

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
Sammanställning av Skolinspektionsärenden januari – augusti 2017, bilaga Bun Au 
§84/17.
 
Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen 
Ackumulerat värde jan-sept 2017:
 
Tegelbruksskolan        4 st
Åbyskolan                  0 st
Flygteknikcenter         0 st
Antilopenskolan         8 st
Bofinkenskolan          5 st
Ljungbyhedsskolan    6 st
Pilagårdsskolan           3 st                          
Snyggatorpsskolan     8 st
Vedby skola               5 st
Förskolan Antilopen   3 st
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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Diarienr. Ärende Skola Rektor januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december

2016.0190 Anmälan av 

Ljungbyheds-skolan

Ljungbyheds-

skolan

Marie Berlin Skolisnpektionen: 

Beslut om föreläggande

Klippans kommun: 

Yttrande

Skolinspektionen: 

Avslutar ärendet

2016.0323 Anmälan av 

vuxenutbildningen

Komvux Klippans kommun: 

Yttrande

Klippans kommun: 

Kompletterande yttrande

Skolinspektionen: 

Avslutar ärendet

2016.0325 Anmälan av 

Ljungbyheds-skolan

Ljungbyheds-

skolan

Marie Berlin Klippans kommun: 

Yttrande 

Skolinspektionen: 

Avslutar ärendet

2016.0357 Anmälan aom 

skolsituationen för elev 

vid Ljungbyheds-skolan

Ljungbyheds-

skolan

Marie Berlin Klippans kommun: 

Yttrande 

Skolinspektionen: 

Avslutar ärendet

2016.0349 Anmälan om 

skolsituationen för elev 

vid Antilopenskolan

Antilopenskolan Kristina 

Brink Nilsson

Klippans kommun: 

Kompletterande yttrande 

Skolinspektionen: 

Anmälan samt begäran 

om komplettering. 

Klippans kommun: 

Kompletterande yttrande

Skolinspektionen: Beslut 

om föreläggande

Klippans kommun: 

Yttrande

Skolinspektionen: 

Uppföljning av beslut 

2017.0010 Anmälan om 

skolsituationen för elev 

vid Ljungbyhedsskolan

Ljungbyheds-

skolan

Marie Berlin Skolinspektionen: 

Överlämnar anmälan till 

huvudmannen

Klippans kommun: 

Yttrande

2017.0028 Anmälan om 

skolsituationen för elev 

vid Snyggatorpsskolan

Snyggatorps-

skolan

Jonas 

Westman

Skolinspektionen: 

Begäran om yttrande

Klippans kommun: 

Yttrande

Skolinspektionen: 

Begäran om yttrande

 Skolinspektionen: 

Begäran om 

kompletterande yttrande. 

Klippans kommun: 

Yttrande

2017.0079 Anmälan om 

skolsituationen för elev 

vid Bofinkenskolan

Bofinkenskolan Helene 

Berggren

Skolisnpektionen: 

Mottar anmälan samt 

avslutar ärendet. 

Klippans kommun: 

Svar till 

Skolinspektionen. 

Skolinspektionen: 

Avslutar ärendet

2017.0089 Anmälan om kränkande 

behandling 

Antilopenskolan

Antilopenskolan Kristina 

Brink Nilsson

Skolinspektionen: 

Begäran om yttrande 

Skolinspektionen: 

Komplettering med 

ytterligare begäran om 

yttrande 

Klippans kommun: 

Yttrande.             

Klippans kommun: 

Komplettering till BEO

Skolinspektionen: 

Uppföljning av ärendet 

avslutas. 

Skolinspektionen: 

Begäran om yttrande. 

Klippans kommun: 

Yttrande till BEO

Skolisnpektionen: 

Avslutar ärendet

2017.0097 Anmälan av 

vuxenutbildningen

Vuxenutbildning Matts Skoog Skolinspektionen: 

Mottar anmälan samt 

avslutar ärendet

2017.0111 Anmälan om 

skolsituationen för elev 

vid Antilopenskolan

Antilopenskolan Kristina 

Brink Nilsson

Skolinspektionen: 

Mottar anmälan samt 

avslutar ärendet

2017.0150 Anmälan om 

skolsituationen för barn 

vid förskolan Täppan

Täppans förskola Tf Malin 

Gnebner

Skolinspektionen: 

Begäran om utredning och 

yttrande

Klippans kommun: lämna 

in yttrande senast 19e sept

2017.0192 Anmälan om kränkande 

behandling 

Antilopenskolan

Antilopenskolan Kristina 

Brink Nilsson

Barn och elevobudet: 

Begäran om yttrande

Klippans kommun: 

Yttrande                       

BEO: Begäran om 

kompltterande yttrande 

Klippans kommun: 

Kompletterande yttrande

Elevärende 2017
Färgerna indikerar samma elev eller vårdnadshavare. Vit färg indikerar unik elev/vårdnadshavare
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Personalärende 
BUN 2017.0002

Ärendet
Inga övriga personalärenden föreligger.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-09-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Kurser och konferenser 
BUN 2017.0004

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger:
 
Presidiekonferens utbildning, Lund, 2017-10-27
 
Arbetsutskottets beslut
Bereder plats åt Helena Dådring (M) på Presidiekonferens utbildning i Lund 2017-10-27.
____
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