
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2017-12-07

Paragrafer
§§109-124

Sekreterare
Åsa Lönn

Ordförande
Rune Persson

Justerande
Helena Dådring

Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 08:30

Beslutande ledamöter Rune Persson (S) (ordförande)
Cecilia Örnemark (MP) (vice ordförande)
Helena Dådring (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Gunnel Johansson (C)
Thomas Thorné (S)

Övriga närvarande Rose-Marie Bergman, skolchef §§110-124
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer §§109-113
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Mathias Ohlander, rektor Åbyskolan §109
Johan Månsson, rektor vuxenutbildningen §§109-110
Anette Levin, rektor IM §111
Företräde jml Skollagen 5 kap 21§ §111
Företräde jml Skollagen 5 kap 21§ §110
Hassan Al-Saidan, språkstödjare §110
Jan Tingesz, ekonomichef §§112-114
Mattias Adolfsson, verksamhetschef grundskola §§112-114

Utses att justera Helena Dådring

Justeringens plats och 
tid

Barn- och utbildningsförvaltningen ,  2017-12-11   15:00

1 (26)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

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

 
Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 
Sammanträdesdatum 2017-12-07
 

Datum för anslags 
uppsättande

2017-12-12 Datum för anslags 
nedtagande

2018-01-05

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen

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

Åsa Lönn

2 (26)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 109 Avstängning av elev i gymnasieskolan, Åbyskolan
§ 110 Avstängning av elev i frivilliga skolformer, vuxenutbildning
§ 111 Avstängning av elev i gymnasieskolan, IM
§ 112 Budget 2018
§ 113 Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar 2018
§ 114 Ekonomiskt fördelningssystem/socioekonomisk fördelning
§ 115 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 116 Nämndsmål 2018
§ 117 Uppföljning av vårdnadsbidragets avskaffande - information
§ 118 Remiss från Klippans revision ang granskning av elevhälsans 

uppdrag
§ 119 Motion avseende en trygg och säker skola från Moderaterna
§ 120 Motion gällande "Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola"
§ 121 Uppdatering av kontaktpolitikersystemet
§ 122 Personalärende
§ 123 Elevärenden
§ 124 Kurser och konferenser

3 (26)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Avstängning av elev i gymnasieskolan, Åbyskolan 
BUN 2017.0357

Ärendet
Rektor Mathias Ohlander har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev 
tillfälligt från Åbyskolan. Rektor föredrar ärendet och arbetsutskottet bereds möjlighet att 
kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Beslut om avstängning av elev vid Åbyskolan, 2017-11-27, Dnr 2017.0357-1
Utredning gällande beslut om avstängning av elev vid Åbyskolan, 2017-11-27,
  Dnr 2017.0357-2
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer rektors beslut om avstängning av elev från Klippans gymnasieskola.
____

4 (26)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Avstängning av elev i frivilliga skolformer, vuxenutbildning 
BUN 2017.0359

Ärendet
Rektor Johan Månsson har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev tillfälligt 
från Åbyskolan. Rektor föredrar ärendet och arbetsutskottet bereds möjlighet att 
kommentera och diskutera informationen. Företräde jml Skollagen 5 kap § 21 närvarar 
och ges möjlighet att yttra sig.
 
Beslutsunderlag
Beslut om avstängning av elev vid vuxenutbildningen, 2017-11-28, Dnr 2017.0359-1
Utredning gällande beslut om avstängning av elev vid vuxenutbildningen, 2017-11-28,
  Dnr 2017.0359-2
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer rektors beslut om avstängning av elev från vuxenutbildningen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Avstängning av elev i gymnasieskolan, IM 
BUN 2017.0388

Ärendet
Rektor Anette Levin har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev tillfälligt 
från Åbyskolan. Rektor föredrar ärendet och arbetsutskottet bereds möjlighet att 
kommentera och diskutera informationen.  Företräde jml Skollagen 5 kap § 21 närvarar 
och ges möjlighet att yttra sig.
 
Beslutsunderlag
Beslut samt utredning om avstängning av elev vid IM, 2017-11-28, Dnr 2017.0388-1
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer rektors beslut om avstängning av elev från Klippans gymnasieskola.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Budget 2018 
BUN 2017.0048

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har tagit fram förslag till 
internbudget för 2018. Skolchef Rose-Marie Bergman och ekonomichef Jan Tingecz 
informerar om de förändringar som är gjorda jämfört med 2017.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera ärendet.
Helena Dådring (M) yrkar på att de ökade kostnaderna för kost som ålagts nämnden lyfts 
bort från skolpengen.
Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag 
till beslut.
 
Beslutsunderlag
Förslag BUN Budget 2018, 2017-12-07, Dnr 2017.0048-9
 
Arbetsutskottets beslut
1. Lyfter bort de ökade kostnaderna för kost som ålagts nämnden från skolpengen.
2. I övrigt lämnar ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
____
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar 2018 
BUN 2017.0335

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har tagit fram förslag till 
barn/elevpeng och interkommunal ersättning för barn och elever i förskola och 
grundskola för 2018.
Utifrån arbetsutskottets beslut § 112 avseende att lyfta de ökade kostnaderna för kost från 
pengen kommer förvaltningen att revidera förslaget.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera ärendet.
 
Beslutsunderlag
Bilaga till prislista, 2017-12-07, Dnr 2017.0335-5
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Fastställa pengen enligt, utifrån beslut § 112, reviderad bilaga.
____
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arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Ekonomiskt fördelningssystem/socioekonomisk fördelning 
BUN 2017.0047

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammns med ekonomikontoret tagit fram 
förslag till nytt ekonomiskt fördelningssystem utifrån elevers socioekonomiska 
förutsättningar, s k kompentenshöjande medel, för 2018.
Förslaget är framräknat med hjälp av statistik från SCB utifrån fyra parametrar:
- Föräldrars utbildningsbakgrund
- Kön
- Utlandsfödda föräldrar
- Försörjningsstöd
 
Utifrån arbetsutskottets beslut § 112 avseende att lyfta de ökade kostnaderna för kost från 
pengen kommer förvaltningen att revidera förslaget.
 
Beslutsunderlag
Förslag till fördelning av kompetenshöjande medel 2018, 2017-12-07, Dnr 2017.0047-4,
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta fördelning av kompetenshöjande medel för 2018 enligt reviderad bilaga.
____
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arbetsutskott
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2017.0044

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om den ekonomiska månadsuppföljningen 
per november 2017. Prognosen pekar mot ett underskott om 4 537 tkr vid årets slut.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning november 2017, 2017-12-06, Dnr 2017.0044-18
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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§ 116

Nämndsmål 2018 
BUN 2017.0230

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till nämnsmål 2018. Skolchef 
Rose-Marie Bergman informerar att målen i princip är de samma som för 2017.
 
Beslutsunderlag
Förslag till nämndsmål 2018, 2017-12-04, Dnr 2017.0230-3
Nämndsmål 2017, Dnr 2016.0258-10
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta nämndsmål enligt bilaga Bun Au § 116/17.
____
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Nämndsmål 2018 ”En förskola och skola att längta till och där alla når sin fulla potential”  

 

Fullmäktige mål Nämndmål Mått  

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. 

Alla barn är läskunniga efter årskurs två. 

Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2. 

Skolverkets bedömningsmaterial 

 

 

Kommunen ska driva en aktiv 

arbetsmarknadspolitik  

 

Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år), som inte fullföljt en 

gymnasieexamen, skall erbjudas stöd och vägledning till 

lämplig aktivitet. 

Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra 

år. 

Andel ungdomar i målgruppen som fått 

individuellt anpassade åtgärder och en 

långsiktig planering. 

 

 

Kommunen ska erbjuda medborgardialog 

genom digitala och fysiska mötesplatser. 

Elever vet vad de ska kunna för att nå målen i sina ämnen. 

Som förälder vet jag vad mitt barn ska kunna för att nå 

målen i de olika ämnena. 

Mäts genom årlig enkät 

 

 

 

Klippans kommun ska vara en tydlig, 

attraktiv arbetsgivare med god 

kompetensförsörjning. 

Klippans kommun har behörig personal. 

 

Mäts via personalsystem 

 
Tillkommer uppdrag från nämnden 

 Samtliga förskolor ska ha ”Grön flagg 

 Samtliga förskolor och grundskolor har föräldraråd eller liknande 

 Samtliga skolor har aktiva elevråd 

 Samtliga elever deltar i minst en aktivitet varje år avseende hållbart samhälle 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117

Uppföljning av vårdnadsbidragets avskaffande - information 
BUN 2015.0737

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23, utifrån riksdagens beslut, att avskaffa 
vårdnadsbidraget. Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att det sista 
vårdnadsbidraget betaldes ut under oktober månad och därmed är vårdnadsbidraget helt 
utfasat.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Notera informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Remiss från Klippans revision ang granskning av elevhälsans 
uppdrag 
BUN 2017.0307

Ärendet
Klippans kommuns revision har genomfört en granskning av elevhälsans uppdrag, 
organisation och arbete. Revisionen har ombett barn- och utbildningsnämnden att svara 
på de bedömningar och rekommendationer som upptagits i rapporten.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar.
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse - remissvar angående granskningen av elevhälsans uppdrag, 2017-12-01,
  Dnr 2017.0307-3
Förslag till remissvar angående granskningen av elevhälsans uppdrag, 2017-11-30,
  Dnr 2017.0307-4, Bilaga Bun Au § 118/17
Skrivelse ang revisionsrapport and elevhälsans uppdrag, organisation och arbete,
  Klippans kommuns revision, 2017-09-25, Dnr 2017.0307-1
Revisionsrapport and elevhälsans uppdrag, organisation och arbete, PWC, 2017-09-25,
  Dnr 2017.0307-2
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta remissvar ang revisionsrapport and elevhälsans uppdrag, organisation och arbete 
enligt bilaga Bun Au § 118/17.
____
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Remissvar till Klippans revision ang granskning av elevhälsans uppdrag 
 

 

PWC har på uppdrag av Klippans kommuns revision genomfört en granskning av 

elevhälsans uppdrag, organisation och arbete.  

Revisionen utgick från fyra kontrollmål som vart och ett bedömdes. 

 

 Elevhälsan har tydligt uppdrag och målsättningar, revisionell bedömning – 

uppfyllt! 

 Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande, revisionell 

bedömning – delvis uppfyllt! 

 Nämnden säkerställer en likvärdig tillgång till elevhälsa för eleverna på de olika 

skolorna, revisionell bedömning – uppfyllt! 

 Det finns fungerande rutiner för uppföljning och återrapportering till nämnden 

av elevhälsans verksamhet, revisionell bedömning – delvis uppfyllt! 

 

 

Sammanfattning av revisionens kontrollmål och bedömning:  
Elevhälsan har tydligt uppdrag och målsättningar - Uppfyllt 

Vi grundar vår bedömning på att barn- och utbildningsnämnden har en elevhälsoplan 

som bryts ner på enhetsnivå samt att det finns en tydlig tanke med organiseringen av 

elevhälsan. Det finns en struktur på uppdelningen mellan den centrala och lokala 

elevhälsan som gör att elevhälsan har ett tydligt uppdrag. Vi konstaterar vidare att det 

finns en struktur för styrning och målsättning, om än inte helt implementerad ännu, som 

kommer att omfatta elevhälsan. 

 

Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande - Delvis uppfyllt 

Vi grundar vår bedömning på att det från flera håll framkommer att för mycket tid går åt 

för akuta åtgärder. Vi anser att det Proaktiva teamet och Ventilen är en viktig del i det 

förebyggande arbetet och att det är viktigt att fortsätta arbeta förebyggande såväl som 

främjande. Att det nya målarbetet har ett fokus på det förebyggande och främjande 

arbetet ser vi som positivt. Vi anser vidare att nämnden bör säkerställa att det finns ett 

tydligt arbetssätt för att skapa förutsättningar för främjande och förebyggande arbete. 

 

Nämnden säkerställer en likvärdig tillgång till elevhälsa för eleverna på de olika 

skolorna - Uppfyllt 
Genom att samla vissa funktioner centralt och att låta skolornas behov styra över 

resterande funktioner finns det en likvärdighet mellan skolorna. Vi anser att det är en 

styrka att rektor kan beslut om omfattningen av elevhälsoteamet på respektive skola. 

Det förfarandet understryker rektors ansvar att leda det lokala elevhälsoarbetet. Vi ser 

det som positivt att det finns tilläggsbelopp att söka i de fall skolorna känner att de har 

behov av extra stöd. Vi ser det också som positivt att resursfördelningssystemet ses över 

för en ännu mer likvärdig resursfördelning som bland annat kommer elevhälsan till del. 
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Det finns fungerande rutiner för uppföljning och återrapportering till nämnden av 

elevhälsans verksamhet - Delvis uppfyllt 
Vi anser att dokumentet ”Huvudmannens processer och rutiner för planeringen, 

uppföljning och utveckling av utbildningen i Klippans kommun” är ett bra dokument för 

uppföljning av verksamheten och att det finns välfungerande rutiner för hur nämnden 

delges den information som framkommer. Dokumentet är relativt nytt och inte fullt ut 

implementerat. Vi anser att det är viktigt att nämnden visar vad de kommer att mäta och 

vilka förväntningarna är på elevhälsan. På så sätt blir mätningen en del i 

styrmekanismen av elevhälsan. I och med att verksamhetscheferna medverkar på varje 

nämndsmöte finns det en naturlig dialog och ett forum för uppföljning mellan 

verksamheterna och nämnden. 

 

 

Revisionens rekommendation: 

 Att barn- och utbildningsnämnden ser över hur verksamheterna kan frigöra tid 

för ett mer systematiskt arbete med hälsofrämjande och förebyggande 

aktiviteter. 

 
Svar/kommentar från Barn- och utbildningsnämnden 

Kontrollmål: 

Gällande det främjande och förebyggande arbetet så har det varit ett av de främsta 

målsättningarna från förvaltningen att gå från mer ”akuta åtgärder” till mer proaktiva, 

främjande och förebyggande åtgärder. Arbetet har skett på flera plan under 2017 med 

verksamhetsövergripande tematiska träffar där alla förskole- och skolledningar 

tillsammans med all elevhälsopersonal samlats och arbetat fram vilka insatser och 

åtgärder som vi behöver prioritera i vårt främjande och förebyggande arbete. Detta 

arbete har bland annat lett fram till det årshjul (som komenteras mer nedan) med 

tidssatta och funktionsbeskrivna områden, processer och åtgärder i en tydlig styrkedja. 

Vidare arbetar varje professionsgrupp inom elevhälsan (utifrån sin yrkesroll), både 

centralt och lokalt arbetat med att identifiera viktiga främjande och förebyggande 

åtgärder/insatser.  

De olika professionsgrupperna träffas i yrkesnätverk för att via kollegial spegling och 

handledning processa elevhälsans uppdrag och uppgifter. Lokalt följs och bearbetas 

dessa frågor på respektive förskola och skola (i EHT) och centralt görs detta i 

ledningsgruppen för Centrala elevhälsan. 

Pågående och kommande insatser kommer att beskrivas mer nedan under 

”rekommendationer”  

Gällande fungerande rutiner för uppföljning och återrapportering till nämnden av 

elevhälsans verksamhet så fyller ovan nämnda årshjul en viktig funktion. Åtta 

huvudområden har tagits fram utifrån de olika EH-tematräffar och andra möten/forum 

som hållits under 2017. Dessa områden beskriver de olika processer, strukturer, rutiner 

och ansvar som förvaltningen bedömt vara mycket viktiga för våra olika verksamheter. 

Alla områden syftar till att vara såväl främjande som förebyggande. Då ovan beskrivna 

processer och rutiner börjat implementeras under hösten 2017 har verksamheterna ännu 

inte hunnit gå igenom en” hel cykel” men arbetet med att leva upp till och arbeta utifrån 

framtagna områden och processer är i full gång. Nästa år kommer arbetet följas upp, 

utvärderas och vid behov revideras. 
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Revisionens rekommendation: 

 Att barn- och utbildningsnämnden ser över hur verksamheterna kan frigöra tid 

för ett mer systematiskt arbete med hälsofrämjande och förebyggande 

aktiviteter. 

 

Svar/kommentar från Barn- och utbildningsnämnden 

Genom att följa och arbeta med de fastställda områden och processer så prioriterar 

verksamheterna arbetet med det främjande och förebyggande arbetet. Det finns en tydlig 

styrkedja som beskriver varje ”nivå” i verksamheten vad, när och hur olika delar av det 

främjande och förebyggande (och åtgärdande) arbetet ska genomföras och följas upp. 

Varje verksamhet följer årshjulet och tid prioriteras/avsätts för dessa uppgifter. De 

”nya” områdena, strukturerna och processerna är ”tidssatta så alla i verksamheten vet 

när de ska göras, redovisas och följas upp. Parallellt med detta arbetar (som beskrivits 

ovan) arbetar varje förskola, lokalt EHT och den Centrala elevhälsan med att 

implementera och förstärka förhållningsätt som stödjer ett proaktiv, främjande och 

förebyggande arbete. Detta sker via olika möten, forum och 

kompetensutvecklingsinsatser samt via uppföljning, utvärdering och analys av 

fastställda arbetsområden och processer. 

Nedan följer en kort beskrivning av det pågående och kommande arbete som syftar mot 

ett tydligt fokus på det främjande och förebyggande: 

- Ventilen och det proaktiva teamet som besöker alla skolor i kommunen utifrån 

att observera, kartlägga och återkoppla. Ventilen har en samordnande funktion 

och är ett stöd för skolorna kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara 

illa. Fokus ligger på det förebyggande arbetet. Ventilen samarbetar med olika 

verksamheter som möter de unga så som skola, BUP, polis, fritidsverksamheter- 

och socialförvaltningen. Ventilens arbete utformas och utvecklas tillsammans 

med de olika verksamheterna över tid 

- Alla förskolor arbetar med Läslyftet som är en kompetensutvecklingsinsats för 

att främja läsutvecklingen hos förskolebarnen 

- Två specialpedagoger och från i höst även skolpsykologerna är knutna till 

förskolan för att ge handledning och konsultation till ledning, pedagoger, 

personal och föräldrar 

 

- Inom skolan finns flera olika kompetensutvecklingsinsatser som verkar 

främjande och förebyggande; Läslyftet, Genrepedagogik, specialpedagogik för 

lärande, Likabehandlingsarbete, olika verktyg och strategier för att möta elever 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra beteendesvårigheter 

etc. 

 

- Skolpsykologer (3 st), arbetar med konsultation, handledning och utredningar 

för att stärka både personal, elever och föräldrar i arbetet med psykisk (o) hälsa 

och funktionsnedsättningar, samt med att identifiera styrkor och 

utvecklingsområden på både organisations, grupp och enskild nivå 
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- Kuratorer och skolhälsovården (skolsköterskorna och skolläkare) träffar elever, 

föräldrar och handleder personal utifrån sina kompetensområden 

 

- Specialpedagoger arbetar med handledning och konsultation till ledning, 

pedagoger och föräldrar, såväl som med direkt elevstödjande arbete. Denna 

yrkesgrupp arbetar också löpande med uppföljningar, bedömningar och 

”screeningar” av våra elever för att bedöma vilka insatser som bör sättas in, både 

på skol, grupp och individnivå för att stödja våra barn och elever. 

 

- All elevhälsopersonal (utifrån sin professionskompetens) bidrar med sitt 

kunnande i elevhälsoprocessen, både individuellt och i grupp. För att vara mer 

främjande och förebyggande är det viktigt att dessa kompetenser även kommer 

fram på organisations och gruppnivå (och inte enbart på individnivå), vilket är 

något vi fokuserar på och kommer att fokusera på framöver 

 

- Från och med 2018 kommer vi på alla skolor med en början i årskurs 1 arbeta 

med ett nytt material för att främja och stödja positiva förhållningssätt, 

beteenden, normer och värden hos våra elever. Materialet syftar i korthet till att 

lära våra elever olika alternativ till tankar (och beteende som följd) som dyker 

upp i stress, affekt och konfliktsituationer, samt att ge strategier och verktyg för 

att förhålla sig till dessa på ett konstruktivt sätt. Normer och värden processas 

och eleverna lär sig att hantera känslor och dess beteendeyttringar på ett 

nyanserat och ”genomtänkt sätt”. Denna metod och dess effekter kommer att be 

forskas av forskare från Växjö och Lunds Universitet. 

 

- Ett annat projekt med fokus på tidiga insatser är ett SKL-projekt där Klippans 

kommun kommer ingå (från och med våren 2018) för en ”elevhälsobaserad 

första linje”. I korthet går det ut på att elevhälsan tillsammans med första linjen 

(en del av Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP), hälsovården, socialtjänsten med 

flera samverkar lokalt för att ge bästa förutsättningar för barn och elever med 

”lättare” psykisk ohälsa, stress, oro och ångest (en grupp som ständigt växer och 

som i allra högsta grad är påtaglig i Klippan). Genom projektet får vi ökad 

kompetens knuten till Klippan och ett samverkansnätverk med olika 

kompetenser som göra att vi tidigt kan gå in och stötta/hjälpa elever och 

föräldrar i behov av stöd. 

 

- Centrala elevhälsan och de lokala EHT samt förskolorna, kommer under 2018 

och framåt att arbeta med ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, 

framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Materialet är 

framtaget för att stödja en lärmiljö för alla, oavsett förutsättningar och behov och 

verka för en ökad tillgänglighet och inkludering för alla våra elever 

 

- Avslutningsvis kommer Barn- och Utbildningsförvaltningen fortsätta att anordna 

temadagar, nätverksträffar och verksamhetsövergripande diskussionsgrupper 

med främjande och förebyggande elevhälsa i fokus. Detta är ett arbete och ett 

förhållningssätt som ständigt måste bedrivas och vara närvarande både på central 

och lokal nivå 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Motion avseende en trygg och säker skola från Moderaterna 
BUN 2017.0290

Ärendet
Helena Dådring och Ellinor Varady (M) har inkommit med en motion avseende en trygg 
och säker skola. Motionen är remitterad till bl.a. barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande.
I motionen yrkaras att:
- kommunen snarast gör en inventering av skolornas trygghet och säkerhet. Detta bör ske 
i samråd mellan skola och kommunens kris- och säkerhetssamordnare
- uppkomna brister i trygghet och säkerhet omedelbart åtgärdas
- återrapportering regelbundet sker till Barn- och utbildningsnämnden.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att arbetet med trygghet och säkerhet sker 
löpande av rektor på varje enhet i samarbete med förvaltningsledning, Detta görs dels 
som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet men även utarbetas rutiner och planer i 
samråd med kris- och säkerhetssamordnare.
Det finns inarbetade planer för brandsäkerhet, intrång, olycka samt krishantering.
Förvaltningen anser därmed inte att ytterligare beslut behöver fattas i frågan.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera ärendet.
Helena Dådring (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att utöver yttrandet ovan, föreslå 
Kommunfullmäktige, med hänsyn till att det finns behov av kommunikationsanläggning 
på skolorna, att bifalla motionen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - förslag till yttrande på motion gällande trygg och säker skola,
  2017-12-04, Dnr 2017.0290-4
Motion om en trygg och säker skola, Moderaterna, 2017-08-08, Dnr 2017.0290-1

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Lämnar yttrande avseende motion om en trygg och säker skola enligt ovan.
2. Med hänsyn till att det finns behov av kommunikationsanläggning på skolorna föreslås 
att motionen bifalles.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

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

Ärendet
Tommy Cedervall (L) och Irene Dahl (L) inkom 2017-02-14 med motionen ”Alla elever 
ska ges möjlighet att klara sin skola”. Kommunfullmäktige remitterade 2017-02-27 § 11 
ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
I motionen föreslår Liberalerna att barn- och utbildningsnämnden arbetar fram ett kort- 
respektive långsiktigt program och metoder för hur skolan ska arbeta kompensatoriskt när 
hemmet inte räcker till att stötta i skolgången. De föreslår även att det görs en 
genomlysning av pojkars erfarenheter av skolan samt vad de ser behöver åtgärdas för att 
skapa en stimulerande skolgång. Syftet är att skapa kunskap om pojkars upplevelse av 
skolan samt vilka utvecklingsområden de ser som viktiga inom skolans område.

Barn- och utbildningsförvaltningen är väl medvetna om skolans kompensatoriska 
uppdrag och arbetar med detta kontinuerligt under hela året.
Förvaltningen ser också att betygen för eleverna i Klippan i årskurs 9 varierar beroende 
på föräldrarnas utbildningsnivå och arbetar bland annat med att skapa en ny 
socioekonomisk fördelning av skolpengen som reglerar hur mycket pengar de olika 
grundskolorna i kommunen får tilldelat till sig, där fördelningen bland annat baseras på 
föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Beträffande de varierade resultaten mellan flickor och pojkar arbetar respektive enhet 
med analyser, exempelvis kopplat till betygsresultaten, inom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Pojkars upplevelse av hur skolan upplevs kan vara en ingång som den 
enskilda skolan väljer att fördjupa sig i och detta ingår i så fall i det systematiska 
kvalitetsarbetet på respektive enhet. Om en kommunövergripande genomlysning, baserat 
på pojkars erfarenheter, ska ske bör en översyn av utredningsresurser genomföras. En 
sådan genomlysning eller utredning kan, beroende på ambitionsnivå, kan ta stora resurser 
i anspråk.

Därför ser inte förvaltningen i nuläget inget behov av att genomföra ytterligare insatser 
enligt Liberalernas förslag i motionen.
 
Beslutsunderlag/Bilagor
Tjänsteskrivelse - förslag till svar på motion om att alla elever ska ges möjlighet att klara
  sin skola, 2017-12-04, Dnr 2017.0059-3
Motion gällande ”Alla elever ska ges möjlighet att klara sin skola”, Liberalerna,
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

  2017-02-13, Dnr 2017.0059-1
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige § 11, 2017-02-28, Dnr 2017.0059-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Lämnar yttrande enligt ovan till Kommunstyrelsen gällande motionen ”Alla elever ska 
ges möjlighet att klara sin skola” samt anse motionen besvarad.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121

Uppdatering av kontaktpolitikersystemet 
BUN 2017.0279

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat kontaktpoltikerlistan pga förändringar 
i Barn- och utbildningsnämnden.
 
Beslutsunderlag
Förslag ny kontaktpolitikerlista, 2017-11-29, Dnr 2017.0279-7
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta reviderad kontaktpolitikerlista enligt bilaga Bun Au § 121/17.
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Datum
2017-11-21

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) 
Anna Andresen (M)

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) 
Olle Nilsson (S)

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

Gunnel Johansson (C)
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) 
Marie Brink (SD)
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Personalärende 
BUN 2017.0002

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att rekrytering pågår av ny rektor till 
Antilopenskolan.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

Elevärenden 
BUN 2017.0003

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:

                                      Dnr 2017.0192
Skolinspektionen          Anmälan om kränkande behandling vid
                                      Antilopenskolan 
                                      "Skolinspektionen avstår från att ingripa och därmed avslutas
                                       ärendet.”
 
Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen 
Ackumulerat värde jan-nov 2017:
 
Tegelbruksskolan        4 st
Åbyskolan                   0 st
Flygteknikcenter         0 st
Antilopenskolan          8 st
Bofinkenskolan           7 st
Ljungbyhedsskolan    7 st
Pilagårdsskolan           6 st
Snyggatorpsskolan     19 st
Vedby skola                8 st
Förskolan Antilopen    3 st
 

Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2017-12-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

Kurser och konferenser 
BUN 2017.0004

Ärendet
Inga kurser och konferenser föreligger.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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