
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Paragrafer
§§88-96

Sekreterare
Åsa Lönn

Ordförande
Rune Persson

Justerande
Kristian Seger

Plats och tid Sessionssalen kl. 17:30-18:30

Beslutande ledamöter Rune Persson (S) (ordförande)
Cecilia Örnemark (MP) (1:e vice ordförande)
Kristian Seger (M) (2:e vice ordförande)
Neyssa Lundmark (S)
Gunnel Johansson (C)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Tonny Svensson (M)
Åsa Edvardsson (SD)
Karin Enqvist (V)  ersätter Thomas Thorné (S)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Olle Nilsson (S)
Rudolf Bachman (MP)
Mikael Persson (C)
Therese Långberg (M)
Anna Andresen (M)
Irene Dahl (L)

Övriga närvarande Rose-Marie Bergman, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola
Lars Boije, verksamhetschef elevhälsa
Helene Berggren, rektor §88

Utses att justera Kristian Seger

Justeringens plats och 
tid

Barn- och utbildningsförvaltningen ,  2018-09-28   12:00

1 (22)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

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

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden
 
Sammanträdesdatum 2018-09-24
 

Datum för anslags 
uppsättande

2018-09-28 Datum för anslags 
nedtagande

2018-10-23

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkansli

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

Åsa Lönn

2 (22)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 88 Avstängning av elev Klippans gymnasieskola
§ 89 Delårsuppföljning
§ 90 Revidering av interkommunala ersättningar
§ 91 Projekt skola 2026, Framtiden skola
§ 92 Sammanträdestider 2019
§ 93 Aktuellt i verksamheten - information
§ 94 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 95 Delegationsärenden
§ 96 Anmälningar för kännedom
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Avstängning av elev Klippans gymnasieskola 
BUN 2018.0254

Ärendet
Rektor Åbyskolan har med stöd av skollagen kap 5 § 17, stängt av en elev från 
undervisningen på Klippans gymnasieskola perioden 2018-09-13 - 2018-09-26.
Ordförande Rune Persson (S) ser gärna att händelsen polisanmäls.
 
Beslutsunderlag
Beslut om tillfällig avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola,  Dnr 2018.0242-1
Utredning gällande avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, Dnr 2018.0242-2
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fastställer rektors beslut om avstängning av elev.
2. Rektor polisanmäler händelsen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Delårsuppföljning 
BUN 2018.0247

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har sammanställt 
delårsuppföljning per augusti 2018.
Den ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på 3 300 tkr vid årets slut exklusive 
statsbidragen. Dessa beräknas till ca 3 200 tkr, därav pekar prognosen mot ett nollresultat 
vid årets slut.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.

 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-13 § 86,
  Dnr 2018.0247-2
Delårsrapport per 2018-08-31 - Barn- och utbildningsnämnden, Dnr 2018.0247-3,
  bilaga Bun § 89/18
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Delårsrapport per 2018-08-31 

Barn- och utbildningsnämnd 

Delår 2018 
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Innehållsförteckning 

MÅLUPPFYLLELSE ....................................................................................................................... Fel! Bokmärket är inte definierat. 

EKONOMI ............................................................................................................................................................................................... 5 
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UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅ

Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik. 

Målvärde Utfall 

100 99 

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

aktivitet. 

Kommentar 

 

Projekt har genomförts med kommunförbundet Skåne för att kunna utveckla arbetet med ungdomar. Arbetet utvecklas framgångsrikt i 

enlighet med de nya rutinerna för att nå fram till alla ungdomar. Även de som studerar utanför kommunen följs upp för att tillse att 

studierna fungerar som avsett. I målgruppen finns en stor variation - AF, jobbar, föräldralediga, andra studier m.m., men samtliga 

identifierade och där kontakt etablerats erbjuds hjälp. 

100 81 

 Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år. 

Kommentar 

 

Senast aktuell siffra i KOLADA är för elever som påbörjade utbildning 13/14 - 79,9% som har slutfört studie på nationella program 

med gymnasieexamen eller studiebevis. Siffran gäller elever folkbokförda elever från Klippan och avser därmed även elever som 

studerar utanför kommunen. Detta är en uppgång från föregående år. 

Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser. 

Målvärde Utfall 

90 68 

 Som förälder vet jag vad mitt barn ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 

Kommentar 

Av 536 svarande föräldrar så upplever 68% att de vet vad deras barn ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. Fördelat på Stämmer 

helt och hållet 32% och Stämmer ganska bra 36%. Då läroplanerna är mycket komplexa i sin utformning och varje ämne är uppdelat i 

ett antal kunskapskrav och förmågor som ska bedömas är det att betrakta som ett acceptabelt resultat. Vi ser dock att vi behöver ta 

ytterligare steg för att öka delaktigheten och förståelsen hos föräldrarna då de är en resurs för elevernas lärande. I förlängningen ger 

ökad förståelse hos föräldrarna våra elever ökade möjligheter att lyckas bättre med sina studier än idag. 

100 80 

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

Kommentar 

Det mått som nu redovisats är ett samlat mått på samtliga elever i Klippans skolor och baseras på frågan, Jag vet vad jag ska kunna för 

att nå målen i de olika ämnena. Det redovisade värdet gäller andelen elever (i procent) som svarat Stämmer helt och hållet och stämmer 

ganska bra. Enkäten genomfördes under vårterminen 2018. 

Cirka 20% upplever att de är osäkra, vet inte eller upplever att de inte vet vad de ska kunna för att nå målen i sina ämnen. Varje 

kurs/ämne har ett antal mål som ska uppnås och totalt är det ett stort antal mål att uppnå, vilket gör det komplext. Lärarens uppdrag är 

att gå igenom målen vid starten och löpande informera eleverna hur de uppnå en progression i utbildningen. I allt större omfattning 

används skolportalen som ett hjälpmedel för att visualisera detta för eleverna, vilket underlättar för många. 
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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% 85 

 Alla barn är läskunniga efter årskurs två. 

Kommentar 

Siffrorna som presenteras från och med delår 2018 ser annorlunda ut mot föregående år (2017) då vi nu använder oss av skolverkets 

bedömningsstöd och inte baserar vårt mått på screeningresultat längre. Antilopenskolan har inte genomfört screeningen under 

vårterminen 2018 och saknas därför i redovisningen. 

I skolornas analys av läskunnigheten lyfts bland annat att lärarbyte, vilket har ökat under senare år, kan tyckas påverka 

läsinlärningsprocessen negativt. Specialpedagogerna kan se en framgångsfaktor när elevgruppen får ha samma pedagoger från 

Förskoleklass - Åk 2 då det blir en mera långsiktig effekt av undervisningen. 

95% 73 

 Alla barn har god taluppfattning efter årskurs 2. 

Kommentar 

Siffrorna som presenteras från och med delår 2018 ser annorlunda ut mot föregående år (2017) då vi nu använder oss av skolverkets 

bedömningsstöd och inte baserar vårt mått på screeningresultat längre. Resultaten varierar mellan 48% (SNTP) och 96% (Vedby). 

Snyggatorpskolan resultat på 48% sticker ut negativt. Lärarna som undervisat eleverna lyfter fram svårigheterna i att eleverna ska ha 8 

stycken godkända delprov för att få räknas som totalt godkända. Detta har varit svårt att uppnå och en djupare analys av resultaten 

kommer att genomföras. Antilopenskolan har inte genomfört screeningen under vårterminen 2018 och saknas därför i redovisningen. 

Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning. 

Målvärde Utfall 

100  

 Klippans kommun har behörig personal 

Kommentar 

Klippans kommun ligger i linje vad gäller behörighet i riket. 

Förskolan har 37% utbildade förskolepedagoger jämfört med riket 42 % 

I förskoleklass är antalet lärare 10 st där 100 % har pedagogisk högskoleutbildning. Motsvarande siffra för Skåne län är 89%. 

Av grundskolans 126 lärare har 83,6% pedagogisk högskoleexamen, detta är i stort sett samma siffra som för Skåne län 83,4% 

Gymnasiet har cirka 90 lärare varav 70,7 % har pedagogisk examen, detta är något lägre än Skånesnitt. Vi måste dock beakta att   vi har 

ett större antal yrkeslärare som är undantagna krav på behörighet. Det pågår ett arbete med högskolan i Kristianstad för att utbilda fler. 
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EKONOMI 

EKONOMISKT RESULTAT - RESULTATRÄKNIN

 

tkr 
Ack utfall 

Aug 2018 

Avvikelse 

Aug 2018 

Ack utfall 

Aug 2017 

Prognos 

helår 2018 

Avvikelse mot 

Budget inkl 

KB  2018 

Bokslut 

2017 

Intäkter 301 785 8 794 275 266 466 281 25 567 439 451 

Personalkostnader -219 599 -7 371 -204 558 -334 550 -15 904 -307 358 

Lokalhyra -33 546 -2 072 -31 664 -50 293 - 3 083 -47 764 

Övriga kostnader -321 541 -571 -307 203 -488 577 -6 998 -476 834 

Avskrivningar -1 406 550 -1 112 -2 526 408 -1 670 

Verksamhetens nettokostnader -274 307 -671 -269 720 -412 945 -3 291 -394 103 

Finansiella kostnader -192 5 -78 -285 10 -144 

Resultat -274 499 -667 -269 348 -409 950 0 -394 318 

Nettoinvesteringar -1 792 708 -4 553 - 2 500 0 -7 472 

EKONOMISKT RESULTAT 

 

tkr 
Ack utfall 

Aug 2018 

Avvikelse 

Aug 2018 

Ack utfall 

Aug 2017 

Prognos 

helår 2018 

Avvikelse mot 

Budget inkl 

KB  2018 

Bokslut 

2017 

Nämnd och ledning, skolskjutsar -4 518 1 208 -3 100 -7 346 1 244 -6 471 

Förskola, pedagogisk omsorg -60 688 -279 -61 258 -91 866 -2 226 -88 562 

Grundskola, fritidshem -128 230 -3 732 -123 353 -187 034 -100 -181 857 

Elevhälsa -11 712 1 036 -9 907 -18 592 561 -16 148 

Gymnasiet egna elever -53 666 54 -49 925 -81 151 -571 -76 503 

Gymnasieskola produktion 404 688 -4 584 -98 277 -1 043 

Vuxenutbildning -5 194 600 -6 150 -8 668 0 -9 361 

Särskola (grund,gym, vux) -8 911 372 -7 522 -12 929 1 015 -12 407 

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten -1 984 -613 -1 486 -2 266 -200 -500 

Mottagningsenheten 0 0 -2 058 0 0 -1 466 

Summa -274 499 -667 -269 348 -409 950 0 -394 318 

ANALYS DRIFT 

Avvikelse efter perioden: 

Nämnd och ledning, skolskjutsar +1 208 tkr 

Under våren har personalkostnader varit lägre på 

förvaltningen på grund av vakanta tjänster som nu är 

tillsatta. 

Lägre transportkostnader för skolskjutsar på grund av ett 

nytt avtal med Klippans busstrafik och Res Teamet. 

 

 

Förskola, pedagogisk verksamhet -279 tkr 

Högre personalkostnader på grund av fler barn har långa 

vistelsetider på vissa förskolor. 

Grundskola, fritidshem -3 732 tkr 

Elevvolymerna har ökat drastiskt och därmed även 

utbetalningarna. Dessa volymökningar bör kompenseras i 

nästa kompletteringsbudget. 

Kostnaderna för modersmålsundervisningen påverkar 

avvikelsen negativt då kostnaderna ökat med tiden men 

budgetramen varit den samma sedan 2011. 

Uteblivna statsbidrag påverkar resultatet negativt och 
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därmed avvikelsen i stort för grundskolan. 

Elevhälsa +1 036 tkr 

Lägre personalkostnader på grund av långtidssjukskrivna 

samt ej tillsatta tjänster. Resursskolan har fått fler elever 

från andra kommuner jmf budget. 

Gymnasieskola produktion + 688 tkr 

Avvikelsen motsvarar i stort sett budgeterad löneökning 

för pedagoger avseende perioden april - aug. 

Lönerevideringen är inte klar och löneökningar ej 

utbetalda. 

Vuxenutbildning + 600 tkr 

Avvikelse på grund av ej uppbokade fakturor avseende     

bl a kostnader för IT-hjälpmedel. 

Särskola + 372 tkr 

Del av avvikelsen motsvarar budgeterad löneökning för 

pedagoger avseende perioden april - aug. 

Lönerevideringen är inte klar och löneökningar ej 

utbetalda. Resterande avvikelse beror på att prognostiserat 

resultat överstiger budget. 

Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten   - 613 tkr 

Del av avvikelsen kan hänföras till projekt Kraftsamling  

för ungdomar. Detta projekt finansieras ca 75% av 

Arbetsförmedlingen och resterande ca 25% av Klippans 

kommun. Medel för dessa ca 25% kommer inte att 

tillskjutas Arbetsmarknadsenheten under 2018. 

Ytterligare avvikelse kan hänföras till underskott som 

uppkommer för kommunens verksamhet med 2:a-

handsuthyrningar för nyanlända 

Avvikelse budget / prognos för helåret: 

Nämnd och ledning, skolskjutsar +1 244 tkr 

Under våren har personalkostnader varit lägre på 

förvaltningen på grund av vakanta tjänster som är tillsatta. 

Lägre transportkostnader för skolskjutsar på grund av ett 

nytt avtal med Klippans busstrafik och Res Teamet. 

Förskola, pedagogisk verksamhet -2 226 tkr 

Volymerna har ökat och under hösten börjar ett större antal 

barn i yngre förskoleåldern, som kräver ökad 

personaltäthet. Detta i kombination med långa vistelsetider 

gör att förskolorna får svårt att klara ekonomin med den 

enhetspeng som togs fram för 2018. Det finns ett antal barn 

med stort behov av särskilt stöd. 

Grundskola, fritidshem -100 tkr 

Elevvolymerna har ökat drastiskt och därmed även 

utbetalningarna till enheterna. Volymökningarna kommer 

kompenseras i nästa kompletteringsbudget, och därmed 

inte påverka prognosen negativt. 

Avslag på kompensation för Bofinkens utökade moduler 

påverkar även grundskolans resultat med ca -1 000 tkr. 

Uteblivna statsbidrag påverkar resultatet negativt och 

därmed avvikelse, vilket uppgår till ca 1 300 tkr vid årets 

slut. 

Kostnaderna för modersmålsundervisningen påverkar 

avvikelsen negativt då kostnaderna ökat med tiden men 

budgetramen varit den samma. Prognosen är att avvikelsen 

mot budget uppgår till 750 tkr vid årets slut. 

Enheterna har prognosticerade ökade kostnader under 

höstterminen, vi ser bland annat ökade personalkostnader, 

till följd av löneglidning och ökat antal elever med 

speciella behov. Utöver det påverkas prognosen av mindre 

poster som digitala hjälpmedel, ökade transportkostnader 

på grund av timplaneförändringar beslutade av riskdagen i 

moderna språk m.m. Trots ökningarna överlag i elevantalet 

så ser vi en liten överprognostisering för volymerna på 

enhetsnivå. 

Däremot prognostiserar ytterligare statsbidrag riktade mot 

grundskolan under hösten 2018, detta kommer leda till att 

grundskolan går mot ett noll resultat. 

Elevhälsa    + 561 tkr 

Lägre personalkostnader på grund av långtidssjukskrivna 

samt ej tillsatta tjänster. Resursskolan har fått fler elever 

från andra kommuner jmf budget. Ytterligare elever med 

behov av särskilt stöd HT-18 har tillkommit. 

Gymnasiet egna elever    - 571 tkr 

Viss osäkerhet avseende elevantal då avstämning i 

gemensam elevdatabas Skåne samverkan sker tidigast den 

15 september. Underskott beror till viss del på att tilldelad 

ram inte täcker alla kostnader utöver elevpengen såsom tex 

skolskjuts, inackordering mm. 

Gymnasieskola produktion   + 277 tkr 

Verksamheterna sammantaget förväntas uppnå ett resultat 

i balans vid årets slut. Några av skolenheterna har ansökt 

och blivit beviljade resursförstärkande medel från 

Skolverket. Specialpedagogiska insatser, utveckling av 

arbetsmetoder för elevers lärande på introduktionsprogram 

vid Åbyskolan och Tegelbruksskolan och 

lärlingsutbildning vid Tegelbruksskolan, sammanlagt 

2 500 tkr. 

Vuxenutbildning   +-0 

Verksamheten förväntas nå ett resultat i balans. Extra 

förstärkning har tilldelats SFI-undervisning och vi ser ett 

fortsatt stort behov inför kommande år. 

Vuxenutbildningen skulle kunna erbjuda fler 

yrkesvuxutbildningar men Klippans kommun når inte upp 

till regelverkets krav på 50% medfinansiering för 

utbetalning av ytterligare möjliga statliga medel. 

Särskola     + 1 015 tkr 

Oförutsedd stor tillströmning av elever till grundsärskolan 

under året medför stora elevgrupper och brist på lokaler. 

Svårigheter att rekrytera behöriga pedagoger till 

verksamheten. 
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Arbetsmarknads- och utvecklingsenheten -200 tkr 

Eventuellt underskott att hänföra till kommunens 

verksamhet med 2:a-handsuthyrningar för nyanlända. 

 

 ANALYS INVESTERINGAR 

Förskolan, grundskolan och frivilliga skolformer 

Tilldelat investeringsbelopp 2 500 tkr kommer att nyttjas 

fullt ut. Investeringar används till möbelinköp för nya 

matsalen på Tegelbruksskolan, anpassningar av lokaler, 

källsorteringsstationer, fordon och annan teknisk 

utrustning. 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Revidering av interkommunala ersättningar 
BUN 2017.0335

Ärendet
Frivilliga skolformer har startat flera nya yrkesintroduktionsutbildningar HT18. Förslag 
på pris för Yrkesintroduktion mot arbetsområde tryckeri och binderi för 2018 inkluderas i 
förslag på ny programprislista 2018.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-13 § 87,
  Dnr 2017.0335-18
Interkommunal ersättning Klippans gymnasieskola 2018, Dnr 2017.0335-17, bilaga
  Bun § 90/18
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar kompletterad och ny programprislista för 2018 enligt bilaga Bun § 90/18.
____
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PRISLISTA INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING

KLIPPANS GYMNASIESKOLA

 Interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasieskolor höstterminen 2018.

  Helårsbelopp   Terminsbelopp

Nationella program och introduktionsprogram

Barn- och fritidsprogrammet   BF 102 900 51 450

Bygg- och anläggningsprogrammet  BA 122 800 61 400

Bygg- och anläggningsprogrammet  BAANL  inriktning anläggningsfordon 172 000 86 000

El- och energiprogrammet  EE 111 000 55 500

Ekonomiprogrammet  EK 89 900 44 950

Estetiska programmet ES 121 000 60 500

Fordons- och transportprogrammet FT 145 500 72 750

Fordons- och transportprogrammet  FTPER,  FTLAS0L, FTKAR0L 145 500 72 750

Fordons- och transportprogrammet FTTRA 162 500 81 250

Fordons- och transportprogrammet Flygplatsteknik FTTRA00R                * 171 220 85 610

Handels- och administrationsprogrammet HA 109 000 54 500

IMYRKBA Bygg- och anläggningsprogrammet 127 000 63 500

IMYRKFT Fordons- och transportprogrammet 145 500 72 750

IMYRKVO Vård- och omsorgsprogrammet 109 900 54 950

IMYRKHA Handels- och administrationsprogrammet 109 000 54 500

IMYRKIN Yrkesintroduktion tryckeri och binderi 129 000 64 500

Preparandutbildning  IMPRE 90 000 45 000

Språkintroduktion IMSPR 110 000 55 000

Naturvetenskapsprogrammet NA 101 000 50 500

Riksrekryterande utbildning för flygteknik FXFLY                                   * 214 604 107 302

Samhällsvetenskapsprogrammet SA 84 900 42 450

Teknikprogrammet TE 106 500 53 250

Vård- och omsorgsprogrammet VO 109 900 54 950

            * Skolindexuppräknat 1,0265 för  2018

14 (22)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

Projekt skola 2026, Framtiden skola 
BUN 2018.0059

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att på nämndens temadag i september kommer 
förvaltningens nya utvecklingstrateg att presenterar projektbeskrivningen för Skola 2026. 
Arbetsutskottet föreslår att projektet startar först januari 2019 då ny nämnd är på plats 
samt att representanter väljs först då.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-13 § 89,
  Dnr 2018.0059-7
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Projektet Skola 2026 startar i januari 2019
2. Val gällande nämndens representanter till Projekt Skola 2026 görs i januari 2019.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Sammanträdestider 2019 
BUN 2018.0248

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett utkast till sammanträdestider för 
nämnden 2019.
Arbetsutskottet föreslår att nämnden fastställer sammanträdestider enligt förslag.
Nämnden bereds möjlighet att diskutera förslaget och ordförande Rune Persson (S) yrkar 
att ärendet återremitteras och omarbetas utifrån nämndens diskussioner.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-09-13 § 90,
  Dnr 2018.0248-1
Utkast förslag sammanträdestider 2019, Dnr 2018.0248-2
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Återremitterar ärendet.  
2. I övrigt noteras informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Aktuellt i verksamheten - information 
BUN 2018.0255

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om förändringar bland rektorer och 
förskolechefer samt om uppstarten av särskild undervisningsgrupp i Färingtofta skola.

Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om byggnationen av ny förskola på 
Badvägen, där upphandling och detaljplanen är klara. Beträffande kösituationen till 
förskolan har en avdelning på Täppan stängt under hösten och kommer att användas som 
sk gummibandsavdelning till våren. Därav ser förvaltningen inga problem att lösa 
kösituationen för förskolan under våren.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2018.0004

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) rapporterar från programråd på gymnasieskolan. 
Gymnasieskolan har bra tillstömmning av elever. Han meddelar att Bygg- och 
anläggningsprogrammet (BA) vädjar till kommunen att det, i upphandlingen av 
nybyggnationer, ska finnas med som krav att entreprenörerna ska ta emot elever på 
praktik.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informtionen.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Delegationsärenden 
BUN 2018.0005

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

                           
                            Dnr 2018.0240
2018-08-21          Beslut om timplan för grundskolan                              Vc grundskola
 
                            Dnr 2018.0238
2018-08-22          Beslut om skolskjuts - beviljad                                    Skolskjutssamord.
 
                            Dnr 2018.0239
2018-08-22          Beslut om skolskjuts - beviljad                                  Skolskjutssamord.
                  
                            Dnr 2018.0031
2018-08-24          Beslut om tf förskolechef                                            Vc förskola
                                  
                            Dnr 2018.0243
2018-08-28          Beslut om skolskjuts - avslag                                       Skolskjutssamord.
 
                            Dnr 2018.0244
2018-08-28          Beslut om skolskjuts - avslag                                       Skolskjutssamord.
 
                            Dnr 2018.0245
2018-08-28          Beslut om skolskjuts - avslag                                       Skolskjutssamord.
 
                            Dnr 2018.0246
2018-08-28          Beslut om skolskjuts - avslag                                       Skolskjutssamord.
 
                            Dnr 2018.0249
2018-08-30          Beslut om skolskjuts - avslag                                       Skolskjutssamord.
 
                            Dnr 2018.0250-1 – 9
2018-08-31          Beslut om att elev i grundsärskolan ska
                            läsa ämnen utifrån grundsärskolans läroplan                Rektor särskola
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Olle Nilsson (S) vill att nämnden ger en eloge till yrkeshögskolan för den goda 
kvalietsbedömningen.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden uttrycker stor tillfredställelse 
att yrkeshögskolan fått till stånd en så god trafiklärarutbildning.
 
I övrigt rapporteras följande informationsärenden till nämnden:

 
BUN 2018.0240 
Grundskolans timplan 2018-2019
 
BUN 2018.0191-7 
Beslut gällande anmälan om lokal för grundskola, Färingtofta
 
BUN 2018.0093-14                     
Beslut om statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2018
 
BUN 2017.0324-3 
Återrapportering BUN-stipendium 2017

BUN 2018.0257-1 
Beslut efter Kvalitetsgranskning 2018 av yrkeshögskoleutbildning Trafiklärare

BUN 2018.0099-2 
Beslut om statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor mm

BUN 2018.0058-5 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-09-05 § 163 - Hemställan om medel till 
moduler på Bofinkenskolan

BUN 2018.0106-4 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-09-05 § 164 - Investeringsmedel inventarier för 
renovering av Snyggatorpsskolan 2018
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Med stor tillfredställelse ser att yrkeshögskolan fått till stånd en så 
god trafiklärarutbildning.
2. I övrigt noteras informationen.
____
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