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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 75 Byggnation av ny skola i Klippans tätort - information
§ 76 Delårsuppföljning
§ 77 Vedby skolas ombyggnation - information
§ 78 Uppföljning efter branden på Ljungbyhedsskolan - information
§ 79 Uppstart av NIU inriktning Innebandy, Klippans gymnasieskolor
§ 80 Införande av enhetstaxa inom barnomsorgen
§ 81 Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför januari 2018
§ 82 Förändringar för Familjens hus - information
§ 83 Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden
§ 84 Regelverk för skolskjuts
§ 85 Uppdatering av kontaktpolitikerlistan
§ 86 Projektansökan till Kommunstyrelsen för medel från 

Migrationsverket
§ 87 Arbetsmiljö
§ 88 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 89 Delegationsärende
§ 90 Anmälningar för kännedom
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75

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 beslutade om 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.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att ett samråd mellan henne, 
kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande och barn- och utbildningsnämndens 
ordförande, ägde rum tidigare under dagen. Vid detta samråd gjordes överenskommelsen 
att barn- och utbildningsnämndens presidium adjungeras till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts sammanträden när ärende gällande nya skolan behandlas.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Konsult Ante Runnqvist informerar vidare om processen gällande framtagning av 
lokalprogram för nya skolan. Han kommer att återkommande ge löpande information om 
vägvalsfrågor under hela processen.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76

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 
temamöte 2017-09-28.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
 
Beslutsunderlag
Delårsrapport Barn- och utbildningsnämnden per 2017-08-31, bilaga Bun § 76/17 A
Ekonomisk månadsuppföljning augusti 2017, bilaga Bun § 76/17 B
 
Barn- och utbildningsnämdnens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Delårsrapport per 2017-08-31 

Barn- och utbildningsnämnd 

Delår 2017 
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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 utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

Vedby skolas ombyggnation - information 
BUN 2017.0151

Ärendet
Kommunstyrelsen har, 2017-06-07, gett barn- och utbildningsförvaltningen uppdrag att 
med de nya befolkningsprognoserna som underlag ta fram ett beslutsunderlag till 
Kommunstyrelsen gällande åtgärder på Vedby skola.
Befolkningsprognosen togs fram av exern konsult under 2016 och prognostiserar för de 
kommande 10 åren.
Den av förvaltningen nu gjorda utredningen har enbart fokuserat på Klippans tätort samt 
Pilagårdsskolans upptagningsområde. Barn- och utbildningsförvaltningen ser att behovet 
att, i nuläget, omvandla Vedby skola till en två-parallellig skola är litet.  Förvaltningen 
förordar istället att, när behov uppstår, hellre bygga till Antilopenskolan till en 
tvåparallellig skola.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-14 § 75
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen - Vedby skolas framtid
Utredning av befolkningstillväxt med avseende på Vedby skolas ombyggnation, bilaga 
Bun § 77/17
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

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 tillsatt två stycken biträdande 
rektorer på skolan, Kenneth Dådring och Chanette Bellander.
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 arbetar intensivt med att komma till rätta med detta.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-14 § 76
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

Uppstart av NIU inriktning Innebandy, Klippans gymnasieskolor 
BUN 2017.0281

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund 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.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-14 § 78
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Klippans gymnasieskolor skickar en intresseanmälan till Innebandyförbundet för start av 
NIU läsåret 2019/2020.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Införande av enhetstaxa inom 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. Enhetstaxa innebär att vårdnadshavare betalar en lika 
stor avgift oberoende av hur många timmar de lämnar barnet i barnomsorgen. (Undantag 
för de av staten instiftade avgiftsfria 525 timmarna om året i sk allmän förskola för 3-5 
åringar).
 
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 handlägga barnomsorgsavgiften och 
utföra kontroller.

 Det kommer att underlätta avgiftskontrollen.
 Intäkterna ökar (dock är det svårt att beräkna med exakt hur mycket)
 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.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I Familjen Helsingborg har 7 av 11 kommuner har enhetstaxa.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-14 § 79
 
Barn- och utbildningsnämndens 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.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

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 möjlighet 
att antingen förtäta avdelningarna något eller att öppna en sk. gummibandsavdelning i 
moduler vid Kapellet. 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
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-14 § 80
Kö förskola och pedagogisk omsorg för 2018, Jenny Brogren, 2017-09-11
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Förändringar för Familjens hus - information 
BUN 2017.0108

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att Capio Citykliniken nu har valt att 
lämna samarbetet i Familjens hus. Istället kommer Region Skånes barnmorskemottagning 
att flytta sin verksamhet till Familjens hus.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-14 § 81
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
 

 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

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
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-14 § 82
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Revidera barn- och utbildningsnämndens gällande delegationsordning enligt ovan.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Regelverk för skolskjuts 
BUN 2017.0239

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med Familjen Helsingborg tagit fram 
ett förslag till nya tillämpningsbestämmelser för skolskjuts som ska gälla fr o m ht 2017. 
Då nämnden 2018-08-28 uppdrog åt förvaltningen att se över regelverket för 
gymnasieelever som bor där kollektivtrafiken är bristfällig eller saknas, har förvaltningen 
arbetat fram ett något reviderat förslag. 
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden § 70
Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts för elev i grundskola, grund- och 
gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för elev i gymnasieskola - reviderad 2017-
09-15
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslå Kommunfullmäktige att anta tillämpningsbestämmelser för skolskjuts enligt 
bilaga Bun § 84/17.
____
 

Paragrafen är justerad
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Datum 
2017-09-15 

 

  

   

 

 

Tillämpningsbestämmelser för skolskjuts för elev i grundskola, 

grund- och gymnasiesärskola samt ersättning för elevresor för 

elev i gymnasieskola 

1. Inledning  

Varje kommun ska vid utformningen av utbildningen beakta vad som är ändamålsenligt 

från kommunikationssynpunkt för eleverna.  

Dessa tillämpningsbestämmelser utgår från bestämmelserna om skolskjuts i skollagen 

(2010:800) och bestämmelser om elevresor i lagen om kommunernas skyldighet att 

svara för vissa elevresor (1991:1110).  

2. Omfattning  

Tillämpningsbestämmelserna omfattar elever i grundskola, grundsärskola och 

gymnasiesärskola. Bestämmelser om skolskjuts finns i 10 kap. 32-33 §§ skollagen 

(grundskolan), 11 kap. 31-32 §§ skollagen (grundsärskolan) och 18 kap. 30-31 och 35 

§§ skollagen (gymnasiesärskolan). 

Elever i gymnasiet ska få ersättning för kostnader för elevresor enligt lagen om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor. 

 

3. Definitioner   

Skolskjuts 

Med begreppet skolskjuts menas transport av elev från en plats i anslutning till elevens 

hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka som inte är av tillfällig natur. 

Det avser även sådan transport av elev som regleras i 10 kap. 25 § och 11 kap. 26 § 

skollagen, i de fall en elev har sin skolgång i en annan kommun och måste övernatta där 

för att fullgöra skolgången.  

Hemkommun 

En elevs hemkommun är den kommun där eleven är folkbokförd. Om eleven är bosatt i 

landet utan att vara folkbokförd här, utgör hemkommun den kommun i vilken eleven 

vistas stadigvarande eller, om eleven saknar stadigvarande vistelseort, den kommun, i 

vilken eleven för tillfället uppehåller sig. 

Närområdesskola 

Närområdesskola är den skola som kommunen skulle ha placerat eleven i utifrån 

elevens folkbokföringsadress.  

Färdväg 

Färdväg är den väg eleven transporteras mellan skola och hem.  
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Trafikförhållanden 

Trafikförhållanden är förhållanden i trafiken längs elevens färdväg. 

 

Funktionsnedsättning  

En funktionsnedsättning är en begränsning eller ett hinder som gör att en elev inte kan 

utföra en aktivitet inom de gränser som kan anses normalt. 

 

4. Rätt till skolskjuts enligt skollagen 

4.1. Elever som går i närområdesskola 

Elever som har sin skolgång i en kommunal grundskola, grundsärskola och 

gymnasiesärskola, som är elevens närområdesskola, har rätt till skolskjuts från en plats i 

anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka med 

hänsyn till  

 färdvägens längd 

 trafikförhållandena 

 funktionshinder hos en elev eller  

 någon annan särskild omständighet  

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som har sin skolgång i en 

annan kommun än hemkommunen och som på grund av skolgången måste övernatta i 

den kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där 

utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever folkbokförda i 

kommunen (10 kap. 25 § och 11 kap. 26 § skollagen). Det är den kommun som ordnar 

utbildningen som ska se till att skolskjuts ordnas, men hemkommunen betalar. 

 

4.2. Rätt i skolskjuts i vissa fall även för elever som går i en annan skola än 

närområdesskolan 

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som har valt att gå i annan 

skola i kommunen än närområdesskolan, har rätt till skolskjuts under förutsättning att 

skolskjutsen inte innebär att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 

Klippans kommun.  Vid bedömning av rätten till skolskjuts tar kommunen hänsyn till 

vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven hade valt att gå i 

närområdesskolan och om eleven hade haft rätt till skolskjuts till och från den 

skolenheten.  

Vad som sägs i föregående stycke gäller även elever som väljer att gå i en fristående 

skola i kommunen (10 kap. 40 §, 11 kap. 39 § och 18 kap. 35 § skolalgen) och elever 

som går i en annan kommuns grundskola, grundsärskola eller gymnasiesärskola.  

 

4.3. Elever som inte har rätt till skolskjuts 

Elever i förskola och fritidsverksamhet har inte rätt till skolskjuts. För dessa elever 
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ligger det på vårdnadshavarens ansvar att ta barnen till och från verksamheterna. I mån 

om plats kan det finnas möjlighet att åka med befintlig skolskjuts.  

 

5. Prövning av elevs rätt till skolskjuts i Klippans kommun  

När en elev söker om skolskjuts gör Klippana kommun en individuell bedömning av 

elevens behov av skolskjuts med hänsyn till elevens ålder, mognad och övriga 

omständigheter.1 En elev har rätt till skolskjuts om de grundläggande förutsättningarna i 

a) – e) nedan är uppfyllda. 

a) Bedömning från folkbokföringsadress 

En elev ska vara folkbokförd i Klippans kommun för att ha rätt till skolskjuts. Rätt till 

skolskjuts ska således bedömas utifrån elevens folkbokföringsadress.  

Skolskjuts ska i vissa fall även ordnas för elever som inte är folkbokförda i Klippans 

kommun, men som är bosatta eller uppehåller sig där. Hit hör elever som är kvarskrivna 

i annan kommun med stöd av folkbokföringslagen, elever som placerats i familjehem 

eller boende enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

En elev som med stöd av skollagen (2010:800) har placerats på en annan skola än den 

där eleven normalt skulle ha placerats på grund av att det är nödvändigt med hänsyn till 

övriga elevers trygghet och studiero, har också rätt till skolskjuts om nedanstående 

förutsättningar är uppfyllda. 2 

Växelvis boende 

När en elev bor växelvis lika mycket hos sina vårdnadshavare eller vårdnadshavare och 

förälder anses det berörda barnet ha två likvärdiga hem. Elevens rätt till skolskjuts ska i 

det fallet bedömas utifrån från varje adress för sig. Klippans kommun är inte skyldig att 

anordna skolskjuts till och från ett ”växelvist” boende hos vårdnadshavare eller förälder 

i en annan kommun.3 För att konstatera växelvis boende bör vårdnadshavare eller 

förälder visa på ett schema, avtal eller dom som styrker omfattningen av barnets vistelse 

hos respektive part.  

b) Bedömning med hänsyn till färdvägens längd 

En elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om 

färdvägen mellan bostaden och skolan överstiger nedanstående avstånd: 

Klass F – 2  2,00 km 

Klass 3 – 4  3,00 km 

Klass 5 – 6  4,00 km 

Klass 7 – 9   5,00 km 

 

                                                 
1 Regeringsrättens avgörande RÅ 1993 ref. 77 
2 Beslut med stöd av 10 kap. 30 § andra stycket 2 skollagen, 11 kap. 29 § andra stycket 2 skollagen 
3 Kammarrätten i Göteborg mål nr 21‐03 och 2041‐03, Kammarrätten i Sundsvall mål nr 1348‐03 
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Avståndet beräknas enligt Eniros (kartverktyg på Internet). Beräkning sker utifrån 

avståndet mellan elevens folkbokföringsadress och aktuell skolas huvudentré. Samma 

avstånd gäller till/från busshållplats. Om avståndskraven är uppfyllda har eleven rätt till 

skolskjuts, i annat fall fortsätter bedömningen enligt punkterna nedan.  

c) Trafikförhållandena 

Bedöms närmaste lämpliga skolväg som trafikfarlig utifrån elevens ålder och mognad 

beviljas skolskjuts utan hänsyn till avståndet. I bedömningen beaktas om skolvägen 

saknar gångbana och vilken trafiktäthet som föreligger.4  

d) Funktionsnedsättning 

En elev har rätt till skolskjuts om en funktionsnedsättning medför att eleven inte kan ta 

sig till skolan på samma sätt som en elev utan funktionsnedsättning. Detta gäller 

funktionsnedsättning av varaktig eller tillfällig karaktär. Läkarintyg ska uppvisas som 

styrker behovet av skolskjuts på grund av funktionsnedsättning.  

En elev med en varaktig funktionsnedsättning som placeras i skola i annan kommun har 

rätt till skolskjuts till skolan i den andra kommunen om inte Klippans kommun kan 

erbjuda en likvärdig utbildning för eleven.  

Även en elev som placeras i en grundsärskola i en annan kommun har rätt till skolskjuts 

om inte Klippans kommun kan erbjuda en likvärdig utbildning.  

e) Annan särskild omständighet 

Även andra omständigheter än de som framgår ovan ska prövas när sådana åberopas av 

den enskilde.  

 

6. Utförandet av skolskjuts   

6.1. Färdmedel 

I första hand använder Klippans kommun sig av kommunen organiserad skolskjuts. 

6.2. Upphämtningsplats och väntetider 

Kommunen ska sträva efter att organisera skolskjutsverksamheten så att busshållplats 

eller upphämtningsplats ligger i så nära anslutning till elevens bostadsadress och 

elevens skola som det är möjligt, Kommunen ska sträva efter att 

skolskjutsverksamheten i möjligaste mån ordnas med hänsyn till elevernas skoltider. 

Såväl avstånd till busshållplats/ upphämtningsplats som väntetider förekommer.  

6.3. Vårdnadshavares respektive skolans och skolskjutsens ansvar 

Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolskjutsen vid 

hemmet/närmaste hållplats och att de uppgjorda tiderna hålls vid dessa tillfällen. 

Tillsynsansvaret övergår från vårdnadshavare till skolans verksamhet när eleven gått på 

                                                 
4 Regeringsrättens avgörande RÅ 1994 ref. 84 
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skolskjutsen. För elever som åker kollektivt färdmedel övergår tillsynsansvaret till 

skolans verksamhet när eleven infinner sig i skolans lokaler.  

När eleven ska hem gäller att skolan har tillsynsansvar för eleven fram till dess att 

anordnad skolskjuts hämtar eleven. Under färden har skolskjutsen tillsynsansvar för 

eleven. Verksamhetens tillsynsansvar upphör när eleven kliver av skolskjutsfordonet vid 

busshållplats/upphämtningsplats. Tillsynsansvaret för eleven går då över på 

vårdnadshavaren. 

Om eleven åker kollektiva färdmedel har skolan tillsynsansvar för eleven fram till dess 

att eleven har slutat för dagen och i anslutning till skoldagens slut, lämnar skolans 

område. Tillsynsansvaret för eleven går då över på vårdnadshavaren.  

 

7. Handläggning av ärenden om skolskjuts 

Skolskjutsärenden är ärenden som utgör myndighetsutövning mot enskild. Det innebär 

att det ställs särskilda krav på handläggning och beslut i dessa ärenden. Ärendena ska 

handläggas i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.  

En ansökan om skolskjuts ska registreras och förses med ett diarienummer. Alla 

handlingar som tillför ärendet sakuppgifter ska registreras i ärendet. Uppgifter som 

inkommer i ärendet på annat sätt än genom handling, utredning eller beslut ska 

dokumenteras.  

Handlingar som inkommit i ärendet genom annan än sökanden själv ska kommuniceras 

med sökanden, som ska få tillfälle att yttra sig över uppgifterna.  

Ett beslut om att avslå skolskjuts ska motiveras och förses med en 

överklagandehänvisning av vilken det också framgår hur beslutet kan överklagas. 

Beslutets överklagandetid börjar löpa från och med det datum då sökanden underrättas 

om beslutet. 

Beslut om skolskjuts fattas av tjänsteman vid Klippans kommun med stöd i Barn & 

Utbildningsförvaltningens delegationsordning. Beslutet ska anmälas till nästa 

nämndssammanträde. 

 

8. Elevresor för elever i gymnasiet 

Rätt till ersättning för elevresor för elever i gymnasiet regleras i lagen om kommunernas 

skyldighet att ansvara för vissa elevresor (1991:1110). Den som är folkbokförd i 

Klippans kommun, går en gymnasieutbildning och har rätt till studiehjälp enligt 

studiestödslagen har rätt till ersättning för elevresor om avståndet mellan 

folkbokföringsadress och skola uppgår till minst 6 kilometer. Avståndet beräknas enligt 

Eniros (kartverktyg på Internet). Samma avstånd gäller till/från busshållplats. 

Kommunen är inte skyldig att anordna transporter för gymnasieeleverna utan endast 

ansvara för deras resekostnader. Kommunen kan välja att anordna resorna, dela ut 
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bussbiljett eller ge ett kontantstöd. Om kommunen väljer att ge kontantstöd är man inte 

skyldig att utge högre ersättning än 1/30 av basbeloppet för varje hel kalendermånad 

som eleven har kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Från detta 

belopp dras eventuell kostnad för bussbiljett. 

En elev som beviljas inackorderingsbidrag har inte rätt till busskort, om eleven inte har 

särskilda skäl att inackordera sig mer än 6 kilometer från skolan. Avståndet mellan 

elevens folkbokföringsadress och skolan mäts enligt Eniros (kartverktyg på internet). 

Den elev som anser sig ha rätt till busskort ska söka om det till Klippans 

Gymnasieskola. 

Om en elev blir av med sitt kort, flyttar, byter skola eller av annan anledning får ändrade 

förhållanden, ska eleven meddela det till Klippans Gymnasieskola. En elev som 

avbryter sina studier, flyttar från Klippans kommun eller felaktigt tar emot ett busskort 

ska omedelbart återlämna busskortet till Klippans Gymnasieskola. För det fall att eleven 

inte återlämnar busskort som denne inte är berättigad till ska Klippans kommun 

återkräva kostnaden för busskortet från och med det datum då eleven inte längre hade 

rätt till busskortet.  

 

9. Överklaganden  

9.1. Förvaltningsbesvär 

Den som vill klaga på ett beslut om skolskjuts ska ställa sitt överklagande till 

Förvaltningsrätten i Malmö, men skicka överklagandet till Barn & Utbildningsnämnden 

i Klippans kommun. Klippans kommun ska pröva om överklagandet kommit in i rätt tid 

(inom tre veckor från det datum då sökanden tog del av beslutet). Ett för sent inkommit 

överklagande avvisas. Om överklagandet kommit in i rätt tid ska ställning tas till om 

beslutet behöver omprövas. Om omprövningsbeslutet innebär att ansökan beviljas faller 

överklagandet. I annat fall översänds överklagandet till Förvaltningsrätten i Malmö. 

Följande beslut om skolskjuts kan enligt 28 kap. 5 § punkten 5 skollagen (2010:800) 

överklagas till allmän förvaltningsdomstol: 

 Beslut enligt 10 kap. 32 § första stycket och 11 kap. 31 § första stycket 

skollagen avseende skolskjuts till och från den grundskole-/grundsärskoleenhet 

som kommunen annars hade placerat eleven i  

 Beslut enligt 10 kap. 33 § första stycket och 11 kap. 32 § första stycket 

skollagen avseende skolskjuts mellan övernattningsställe och skola på grund av 

skolgång i grundskola eller grundsärskola i annan kommun än hemkommunen 

med hänsyn till särskilda skäl 

 Beslut enligt 18 kap. 30 § första stycket eller 18 kap. 31 § första stycket 

skollagen  
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9.2. Laglighetsprövning 

Övriga beslut kan endast överklagas genom en laglighetsprövning. Hit hör till exempel 

beslut om skolskjuts till annan kommun utan att eleven måste övernatta där, beslut om 

skolskjuts till en fristående skola och beslut om att inte ersätta elev i gymnasieskolan för 

elevresor. Ett sådant överklagande ska ges in till förvaltningsrätten Malmö. 

Inom ramen för en laglighetsprövning kan domstolen endast pröva ett besluts laglighet 

och kan endast innebära att beslutet fastställs eller upphävs. Domstolen kan inte göra en 

lämplighetsbedömning och sätta ett nytt beslut i det överklagade beslutets ställe. Beslut 

som inte kan överklagas inom ramen för förvaltningsbesvär utan endast genom 

laglighetsprövning ska inte förses med en överklagandehänvisning. Vid förfrågan ska 

dock upplysning om överklagandeprocessen lämnas. 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Uppdatering av kontaktpolitikerlistan 
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.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att Gunnel Johannson (C) tillfälligt tar 
Sverigedemokraternas vakans tills ny ersättare är vald av Kommunfullmäktige.
Rune Persson yrkar vidare på att Olle Nilsson (S) byter plats med Gunnel Johansson (C) 
som kontaktpolitker för Klippan Centrum - Förskola. Gunnel Johansson blir därmed 
kontaktpolitiker för Ljungbyhed skola/förskola.
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-14 § 83
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar reviderad kontaktpolitiker lista enligt bilaga Bun § 85/17.
____

Paragrafen är justerad
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Datum 
2017-09-25 

 

  

 

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) (skolan)  
 

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)  
Gunnel Johansson (C),  
  tillförord. för  (SD) 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Projektansökan till Kommunstyrelsen för medel från Migrationsverket 
BUN 2016.0086

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar att nämnden 2016 fick beviljade 
projektmedel för barn och unga i Klippan utifrån nyanländas integration till 
Kommunstyrelsen. Projektplanen för nedanstående projekt sträcker sig över tre år och 
den här ansökan rör år tre.
Nämnden ansöker härmed om att få fortsatta projektmedel för 2018 med 1 695 000 kr.
 
Projektbeskrivning: Att vara ung världsmedborgare i Klippan.
Mål: Att barn och unga i Klippans kommun får mötesplatser där deras relationer och 
framtidstro stärks
Syfte: Att kultur och utbildning förenas i ett arbete med barn och ungas utveckling till 
samhällsmedborgare med god självkänsla och ansvarsförmåga.
Innehåll: Kultur och utbildningsaktiviteter i tidsbestämda projekt för olika barn- och 
ungdomsgrupper i grundskola där bl. a föreningsliv och befintliga lokala förmågor tas 
tillvara för att skapa film, musik, konst, litteratur mm som samtliga medborgare kan ta del 
av på platser som Musikskolan, Sågen, bibliotek.
Ansvar: Barn- och utbildningsförvaltning tillsammans med projektledare i 3-årigt projekt.
 
Tidsplan över 3 år
Total budget: 3, 5 miljoner
Fördelning
2016 - 1 200 000 kr (beviljat)
2017 -  1 105 000 kr (beviljat)
2018 – 1 195 000 kr (denna ansökan)
 
Projektbeskrivning: Utveckla undervisningen för nyanlända elever.
Mål: Att finna digitala läromedel som snabbare kan integrera nyanlända elever i 
undervisning.
Syfte: Att prova ut vilka läromedel som ger mest effekt på inkludering och lärande för 
nyanlända elever. Hitta andra, mer kostnadseffektiva vägar att stötta upp kring 
exempelvis studiehandledning på modersmålet.
Ansvar: Mottagningsenhetens rektor och rektor på Antilopenskolan, Ljungbyhedsskolan 
och Snyggatorpsskolan
Budget: 500 tkr
 
Nämnden bereds möjlighet att diskutera informationen.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ansökan för Världsmedborgarprojektet för 2018, Mattias Adolfsson, 
2017-09-14
Projektplan Världsmedborgare 2018
Projektpresentation Världsmedborgarprojektet
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ansöker av Kommunstyrelsen om fortsatta projektmedel för 2018 för barn och unga i 
Klippan utifrån nyanländas integration med 1 695 000 kr.
 
 
Deltar ej i beslut
Åsa Edvardsson (SD) deltar ej i beslutet.
____

Paragrafen är justerad
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Barn och Ungdomsförvaltningen Klippans Kommun 

  

 
   

     

Världsmedborgare i Klippan 

 
 

   jeune maintenant       اآلن الشباب 

 

 junge jetzt                     νεαρό τώρα                           vijana sasa 

                                     

 

 молоды       jong nou  young now 

 

 

UNG NU 
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Inledning 

Världsmedborgare i Klippan är ett samverkansprojekt, där vi avser att med hjälp av kultur, 

föreningsliv och lokala resurser inspirera och aktivera unga här och nu i Klippans kommun. 

Vi tror att när barn och unga får tillfälle att mötas och interagera i kreativ miljö bidrar det 

till en stärkt identitet, som i sin tur skapar tillhörighet. Projektet är över tre år och detta är 

projektplan för år tre. 
 

 

 

 

 

 

Mål  

 Att möjliggöra aktiviteter som är inkluderande våra nyanlända. 

 Mätbara mål:  

 Minst 1 500 barn och unga deltar aktivt i projektet. 

 Samtliga grundskolor har deltagit i någon aktivitet/haft projekt 

Att eleverna känt sig delaktiga i de olika projekten. 

Minst 3 mötesplatser utanför skolans regi i Klippan har använts 

 

 

 

Syfte 

Syftet är att skapa kreativa mötesplatser för våra unga där integration sker 

naturligt genom de projekt som skapas.  

När alla skapar tillsammans bildas en helhet – där det blir tydligt att alla behövs.  

Att stärka ungas självkänsla och självbild utifrån att vara ung idag, i Klippans 

kommun och som världsmedborgare.  

 

Världsmedborgare i Klippan är ett projekt som engagerar många, vi vill bilda en 

gemensam känsla av stolthet och samhörighet över vår bygd och över varandra. 
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Metod – Aktiviteter År 3 

I största möjliga mån kopplas innehållet till kunskaperna i läroplanen utifrån 

kunskapskraven. Vi väljer metod efter målgrupp och önskemål men utgår från 

gemensamt tema som år 2018 blir att göra en film. Här nedan följer ett antal 

aktiviteter som går att komponera efter elevernas önskemål. Vi vill att alla ska 

känna att de gör sin egen grej som blir till en helhet när det sätts i gemensamt 

sammanhang.  

 

 

 

                                   HÄLSNING FRÅN KLIPPAN 

En film skapad av och med elever från kommunens skolor. 

Här tänker vi att vi skapar en virtuell mötesplats för att stärka relationer mellan skolor 

och orter. 

Daniel Adolfsson kommer att arbeta som manusförfattare/dramaturg och hans ansvar 

blir att tillsammans med elever och pedagoger sammanställa ett filmmanus. 

 

ATT VÄLJA KULTURUTTRYCK 

Elever och pedagoger väljer vilket kulturuttryck de önskar använda sig av i sitt 

bidrag till filmen. Här följer några exempel på valbara aktiviteter: 

 

 

1. MUSIK 

Skriva och spela in en egen låt. Producenter att samarbeta med är exempelvis 

David Fremberg, Thomas Holst, Thomas Ekberg  

 

2. BERÄTTARVERKSTAD 

Här skriver vi sketcher och scener till filmen. Pedagoger att samarbeta med är 

Thomas Ekberg och Daniel Adolfsson 
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3. DANS 

För de som vill uttrycka sig genom dans finns det möjlighet att jobba med 

koreograf/dansare. Pedagog kontaktas när vi vet vilken inriktning/genre som 

behövs. 

 

4. BILD 

Att berätta med bild går också bra för de som så önskar. Jasmine Cederqvist heter 

vår fantastiska konstpedagog. 

 

5. FILM 

Här ges möjlighet att jobba med film i filmen  Animering, greenscreen, bara 

fantasin sätter gränser. Fredric Ollerstam eller Jim Nilsson kan hjälpa till med 

detta. 

 

Tidsplan 
 

Projektet beräknas ha verksamhet 2018. 

 

 

 

Projektorganisation 

 

BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 

 

Mattias Adolfsson 

 

 

 

 

Projektledare 
Heléne Lindquist 

Grengatan 2D 

264 36 Klippan 

 

Tel: 0732 02 13 80 
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10. Utvärdering 
 

Utvärdering kommer att ske löpande efter varje slutförd 

delaktivitet. Utvärdering mot uppsatta mål och syfte enligt 

följande checklista: 

•  Avvikelser 

•  Förväntningar på projektet 

•  Projektidén 

•  Samarbeten 

•  Genomförandet 
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Aktiviteter HT 2016

Musikalen Bruksspelet

Robinsons resa 

Berättarverksta’n

Drama

Filmprojekt

Konstprojekt

Musikprojekt
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Deltagare

Antilopenskolan F-6

Antilopen särskola

Bofinkenskolan F-6

I Ur och Skur F-4

Krika Bygdeskola

Ljungbyhedsskolan F-9

Nya Snyggatorpsskolan F-9

Peter Svenskolan F-9

Pilagårdsskolan F-6

Vedby skola F-6
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Aktivitet Antal elever Antal timmar/elev

Berättarverksta’n 81 14

Bruksspelet 1 514 1,5

Dramapedagog 82 5

Filmprojekt 50 16

Konstprojekt 170 10

Låten 175 26

Robinsons resa 1 039 3

Medverkan musikal 14 76
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TITTA

KONSTPROJEKTET 

AVSLUTADES MED EN

OFFENTLIG 

UTSTÄLLNING AV 

ELEVERNAS ARBETEN PÅ

KONSTHALLEN I KLIPPAN
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UPPLEVA

Robinsons resa

47 (57)



SKAPA
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LÄSA

2016-09-16 Helsingborgs Dagblad

http://www.hd.se/2016-09-16/bruksspelet-kortas-for-skolelever

2016-11-25 Helsingborgs Dagblad

http://www.hd.se/2016-11-25/stora-tankar-nar-barnen-intar-konsthallen

2016-11-27 Helsingborgs Dagblad

http://www.hd.se/2016-11-27/mote-med-kultur-hojer-pulsen-i-skolan

2016-12-14 Helsingborgs Dagblad

http://www.hd.se/2016-12-14/alla-ar-stjarnor-nar-unga-klippanbor-spelar-in
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LYSSNA

2016-10-06 Radio Kristianstad 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3362

2016-11-25 Sveriges Radio P4

http://p4dela.sverigesradio.se/?id=408
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BEVILJADE MEDEL

Delprojekt

Berättarverksta’n

Bruksspelet

Integration

Summa

Budget

125 000 kr

390 000 kr

1 200 000 kr

1 715 000 kr
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• Framställning av tre böcker, Snyggatorpsskolan och 

Antilopenskolan

• Framförande av ”Klippans centrum” på torget i samband med 

firandet av ”+ 17 000 invånare” med Snyggatorpsskolans elever

• Utställning på Konsthallen med Snyggatorpsskolans elever

• En dokumentärfilm

• Fyra kortfilmer med Vedby och Bofinkenskolan

• Produktion och genomförande av 18 föreställningar med 

Bruksspelet för alla skolor inkl Krika Bygdeskola, Peter 

Svenskolan och I ur och skur-skolan

• Teaterbesök på Helsingborgs Stadsteater för alla skolor i 

kommunal regi

• Digital inspelning av två st låtar med Snyggatorpsskolan och 

Ljungbyhedsskolan

• Utsmyckning av scenen på Bofinkenskolan

• Utsmyckning av matsalen på Nya Snyggatorpsskolan

• Fyra artiklar i Sydsvenskan/Helsingborgs Dagblad

• Radiointervjuer i SR P4 och Radio Kristianstad

RESULTAT
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Arbetsmiljö 
BUN 2017.0006

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt rapport över anmälda händelser i 
arbetsmiljöverktyget KIA för perioden januari till augusti 2017.
Nämnden bereds möjlighet att komemntera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning av händelser elever jan-aug 2017, Åsa Lönn, 2017-09-15
Sammanställning av händelser personal jan-aug 2017, Åsa Lönn, 2017-09-15
 
Barn- och utbildningsnämdnens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2017.0009

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) rapporterar från möte med fristående förskolor och 
friskolor som ägde rum 2017-09-12.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Delegationsärende 
BUN 2017.0007

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:
                           

Dnr 2017.0035
2017-09-05          Beslut om tillförordnade rektor                               VC grundskola
                             Ljungbyhedsskolan
 
Dnr 2017.0004
2017-09-14          Beslut om att bereda plats åt ledamöter
                            på kurs                                                                     AU
                  
Dnr 2017.0271
2017-09-14          Beslut om att fastslå rektors beslut om tillfällig
                            Avstängning av elev vid gymnasieskolan               AU
 
Dnr 2017.0264
2017-08-22          Beslut om skolskjuts- avslag                                   Skolskjutssamord.
 
Dnr 2017.0268
2017-08-23          Beslut om skolskjuts- beviljad                                 Skolskjutssamord.
 
Dnr 2017.0270
2017-08-23          Beslut om skolskjuts- beviljad                                 Skolskjutssamord.
 
Dnr 2017.0275
2017-09-04          Beslut om skolskjuts- beviljad                                 Skolskjutssamord.
 
Dnr 2017.0276
2017-09-05          Beslut om skolskjuts- avslag                                   Skolskjutssamord.
 
Dnr 2017.0285
2017-09-14          Beslut om skolskjuts- beviljad                                 Skolskjutssamord.
 
Dnr 2017.0286
2017-09-14          Beslut om skolskjuts- beviljad                                 Skolskjutssamord.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2017-09-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2017.0273-1 
Beslut om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer
 
BUN 2017.0282-3 
Beslutsmeddelande gällande statsbidrag för fördjupad samverkan om nyanländas 
etablering i arbetslivet
 
BUN 2017.0269-1 
Beslutsutdrag Tekniskt utskott § 55/17 - information om renovering och ombyggnad av 
Nya Snyggatorpsskolans aula och matsal
 
BUN 2017.0041-3 
Förskolans och pedagogisk omsorgs organisation fr o m augusti 2017
 
BUN 2016.0321-6 
Interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans gymnasieskolor 2017 - reviderad 
2017-09-11 utifrån beslut Skolverket

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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