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Innehållsförteckning
§ 29 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 30 Budget 2019
§ 31 Sökbild till Klippans gymnasieskolor 2018/2019
§ 32 Remittering av motion avseende att byta namn på Åbyskolan
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§ 37 Kurser och konferenser
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§ 29

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2018.0068

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att den ekonomiska månadsuppföljningen 
inte är färdigställd. Den kommer, med största sannolikhet, att gå med i handlingarna till 
nämndens sammanträde.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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§ 30

Budget 2019 
BUN 2018.0048

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om de äskningar som nämnden går fram 
med i kompletteringsbudget 2018. Totalt äskar nämnden 13 728 tkr exklusive ökade 
elevvolymer. I förslaget från ekonomikontoret avseende kompletteringsbudget finns ett 
sparbeting på 3 000 tkr på nämndens verksamhet.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
 
Gällande budget 2019 kommer upptaktsmötet äga rum 2018-03-20.

Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden uppdrar åt förvaltningen att, trots det 
ekonomiska läget, beställa moduler till Bofinkenskolan som ska finnas på plats inför 
höstterminen 2018.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Underlag kompletteringsbudget, Dnr 2018.0048-2
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Uppdrar åt förvaltningen att, trots det ekonomiska läget, beställa moduler till 
Bofinkenskolan för att tas i bruk vid starten av höstterminen 2018.
2. I övrigt notera informationen.
____
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§ 31

Sökbild till Klippans gymnasieskolor 2018/2019 
BUN 2018.0077

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om antagningsresultat av 
preliminärantagningen till Klippans gymansieskolor HT 2018. Valperioden pågick mellan 
15/1 - 15/2. Ansökningswebben är öppen för omval 25/4 – 15/5. Den slutliga
antagningen är klar 1/7 och eleverna kan därefter ta del av sitt antagningsbesked.
Gymnasiesärskola och IM är inte färdigt ännu och utfallet tillkommer först i ett senare 
skede.
 
Totalt har skolorna 341 sökande till 332 platser. Jämförelsevis är detta en ökning 
gentemot förra året då antalet sökande vid samma tillfälle var 298 st. Av dessa 341 
sökande är 40 % Klippans egna elever, varav 65 % söker Klippans gymnasieskolor i 
första hand.
Förvaltningen ser att det, likt tidigare år, finns ett stort intresse för yrkesprogrammen, 
med sökande från regionen och nationellt, men även en tydlig ökning på de 
studieförberedande programmen. Flygteknikutbildningen i Ljungbyhed har ett fortsatt 
högt antal sökande per plats.  
Utbildningarna på Tegel är populära, men där finns en osäkerhet kring antalet behöriga 
elever. Åbyskolan har stor ökning, 50 % fler sökande. Många söker till de 
studieförberedande utbildningarna ekonomi, naturvetenskap, samhällsvetenskap och 
teknik, samt till yrkesprogrammen barn- och fritid och till vård och omsorg. Även på 
Åbyskolans yrkesprogram är det många elever som inte är behöriga till gymnasiet ännu 
och det råder osäkerhet kring andelen som blir helt behöriga, behöriga till IMPRO eller 
istället till Introduktionsprogrammen. Yrkesprogrammet Handel och administration är 
färre än önskat, men en liten ökning mot förra året.
 
En positiv utmaning som gymnasieskolan ställs inför med en växande verksamhet, är 
tillgången på lokaler. Tegelbruksskolan är med Bryggeriet lokalförsörjd, där 
förvaltningen även arbetar för en lösning kring matsalen. Åbyskolans lokaltillgång och 
utrymmet i idrottshallen är utmaningar inför hösten.
 
Förvaltningen ser att antalet sökande till den studieförberedande utbildningen inom 
Estetik och Media är ett bekymmer och därför föreslår förvaltningen att intaget 
stoppas det här året. Mattias Säflund påpekar att dessa elever ingår delvis i en gemensam 
undervisningsgrupp med IMIND-AST, vilket reducerar besparingen av ett stoppat intag.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Antagningsresultat preliminärantagning Klippans gymnasieskolor
  HT18, Dnr 2018.0077-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Stoppa intaget HT 2018 till programmet Estestik och Media.
2. I övrigt notera informationen.
____
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§ 32

Remittering av motion avseende att byta namn på Åbyskolan 
BUN 2018.0049

Ärendet
Bert-Inge Karlsson (KD) har inkommit med motion avseende att byta namn på 
Åbyskolan. Motionen är remitterad till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att precis som framställs i motionen är 
Klippans gymnasieskolor en stor tillgång för kommunen och det är glädjande ofta 
han möter före detta elever som vittnar om en god skoltid, med såväl hög kvalitet på 
utbildningen och god trivsel.
Att byta ett inarbetat namn är ofta förknippat med att verksamhet inte är så välfungerande 
eller har en negativ laddning eller klang. Åbyskolan har arbetats in under lång tid, oavsett 
en mer eller mindre tydlig koppling till huvudorten. Lika tydlig eller otydlig som till en 
person, som visserligen satte stor prägel på skolverksamheten, och som kanske inte är så 
välbekant i dagens samhälle.
Ett namnbyte på verksamheten kommer, utöver igenkänningsfaktorn och traditionen, 
även att medföra betydande kostnader för ändringar av skyltar, broschyrer, 
marknadsföringsmaterial, kläder, skolmaterial och i digitala medier. Utifrån den 
ekonomiska ram som skolan förfogar är det svårt att prioritera dessa kostnader på 
bekostnad av resurser för de nuvarande elevernas resurser. Om ett namnbyte ska 
genomföras behöver såväl kostnader för arbete och material tillföras skolan och att de ska 
ses som en investering över längre tid.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Remittering av motion avseende att byta namn på Åbyskolan, Dnr 2018.0049-1
Tjänsteskrivelse - Remiss motion från KD gällande att byta namn på Åbyskolan,
  Dnr 2018.0049-2
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Anta yttrande om motion gällande att byta namn på Åbyskolan enligt ovan.
2. Föreslå att motionen avslås.
____
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§ 33

Beslut om stöd från Europeiska socialfonden - information 
BUN 2018.0080

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om att Kommunförbundet Skåne har fått 
beslut gällande medel ur Europeiska Socialfonden för projektet Hela vägen. Klippan 
ingår som en av tre kommuner i denna samverkan.
 
Beslutsunderlag
Beslut om stöd från Europeiska socialfonden, Dnr 2018.0080-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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§ 34

Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun 
BUN 2018.0061

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har inkommit med en motion om att införa integrationsplikt i 
Klippans kommun. Motionen är remitterad till Barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera motionen.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottets uppdrar åt förvaltningen att 
framställa ett yttrande utifrån arbetsutskottets diskussioner.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-01-30 § 10 - Motion att införa
  integrationsplikt i Klippans kommun, Dnr 2018.0061-1
 
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt förvaltningen att framställa ett yttrande utifrån arbetsutskottets diskussioner.
____
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§ 35

Personalärende 
BUN 2018.0006

Ärendet
Rose-Marie Bergman informerar om föreliggande personalärenden.
Administrativ assistent på central förvaltning kommer avsluta sin tjänst och rekrytering är 
påbörjad.
Jörgen Andersson, biträdande rektor, kommer att arbeta som IKT-strateg under våren 
2018 samtidigt som fd rektor Antilopenskolan, Kristina Brink Nilsson, går in som 
vikarierande biträdande rektor på Bofinkenskolan och Vedby skola.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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§ 36

Elevärenden 
BUN 2018.0007

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:

                                      Dnr 2018.0062
Skolinspektionen          Anmälan om skolsituationen för en elev vid Nya
                                      Snyggatorpsskolan
                 
 
Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen 
Ackumulerat värde jan-feb 2018:
 
Tegelbruksskolan        0 st
Åbyskolan                  0 st
Flygteknikcenter         0 st
Antilopenskolan         0 st
Bofinkenskolan          0 st
Ljungbyhedsskolan    0 st
Pilagårdsskolan           8 st
Snyggatorpsskolan     1 st
Vedby skola               2 st
Förskolan                    0 st
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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§ 37

Kurser och konferenser 
BUN 2018.0008

Ärendet
Ordförande Rune Persson informerar att nämndsmötet 2018-03-19 är flyttat 
till temadagen 2018-03-22 efter lunch. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om 
programmet för temadagen.
 
Följande kurser föreligger:
Region Kronoborg               Skolfrånvaro                    2018-05-23
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet bereder plats åt Åsa Edvardsson 
(SD) på kursen Skolfrånvaro 2018-05-23.
 
Arbetsutskottets beslut:
1. Bereder plats åt Åsa Edvardsson (SD) på kursen Skolfrånvaro 2018-05-23.
2. I övrigt noteras informationen.
____
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