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§ 39

Vitesföreläggande av vårdnadshavare pga åsidosättande av sina 
skyldigheter enligt skollagen 
BUN 2018.0067

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar om elev vid Snyggatorpsskolan där omfattande 
frånvaro föreligger. Då vårdnadshavare inte fullgör sina skyldigheter enligt skollagen 7 
kap 20 § föreslår förvaltningen att arbetsutskottet, med stöd av skollagen 7 kap 23 
§, vitesförelägger vårdnadshavare.
 
Arbetsutskottets beslut
Vitesförelägger vårdnadshavare då denne inte uppfyller sina skyldigheter enligt skollagen 
kap 7 § 20.
____
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§ 40

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2018.0068

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att prognosen pekar mot ett nollresultat vid 
årets slut. En utmaning är att tilldelning av statsbidrag har förändrat karaktär, en del 
av medel som tidigare söktes har nu gått in i fördelningen av statliga medel till 
kommunen.
Gällande gymnasiet föreligger utmaningen att ett antal elever inte blir behöriga till 
nationella program, vilket gör att IM ökar och det medför ökade kostnader.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Arbetsutskottets beslut
Lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
____
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§ 41

Budget 
BUN 2018.0048

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om nuläget i processen gällande budget och 
investeringsbudget 2019.
Den nya skolan beräknas vara färdigställd hösten 2021. Moduler, för att ersätta de 
nedbrunna delarna av Ljungbyhedsskolan är beställda. 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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§ 42

Namn på nya förskolan 
BUN 2017.0128

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att processen är igång för projektering av 
ny förskola som kommer att uppföras vid Badvägen. Nuvarande förskolan Nejlikan 
kommer att flytta in i den nya förskolan. Personalen som arbetar på förskolan Nejlikan 
har förslag på namn till den nya förskolan.
I nära anslutning till förskolan finns sluttningar som kallas för ”Himlabackarna”. 
Personalens förslag är därför att den nya förskolan får namnet förskolan Himlabacken.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - förslag till namn på ny förskola vid Badvägen, Dnr 2017.0128-7
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta personalens namnförslag för förskolan, som ska uppföras vid Badvägen, till 
förskolan Himlabacken.
____
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§ 43

Peng / interkommunal ersättning för pedagogisk omsorg 2018 
BUN 2018.0094

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har tagit fram förslag till peng 
för interkommunal ersättning för barn i åldern 1 – 5 år och 6 – 12 år i pedagogisk omsorg 
för 2018.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - peng till pedagogisk omsorg, Dnr 2018.0094-1
Förslag till peng till pedagogisk omsorg, Dnr 2018.0094-2, Bilaga Bun Au § 43/18
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Fastställa förslaget för peng till interkommunal pedagogisk omsorg enligt bilaga Bun Au 
§ 43/18.
____
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 Datum: 2018-04-06 

 

 

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. kommun@klippan.se. 0435-280 00. www.klippan.se 
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928 

 

Prislista barnpeng interkommunal ersättning till pedagogisk omsorg 

 

Plats i enskild pedagogisk omsorg i Klippan och i annan 

kommun 

 

Barn  1 – 5 år inkl. lokaler, adm, moms 

 

96 030 kr 

Barn   3 – 5 år 

15 tim/vecka med lov 

inkl. lokaler, adm, moms 

 

41 329 kr 

Barn  6 – 9 år inkl. lokaler, adm, moms 

 

22 520 kr 

Barn 10 – 12 år inkl. lokaler, adm, moms 

 

  9 660 kr 

Plats i annan kommun 

 

Barn  1 – 5 år inkl. lokaler, adm, moms 

 

90 590 kr 

Barn   3 – 5 år 

15 tim/vecka med lov 

inkl. lokaler, adm, moms 

 

39 017 kr 

Barn  6 – 9 år inkl. lokaler, adm, moms 

 

21 240 kr 

Barn 10 – 12 år inkl. lokaler, adm, moms 

 

  9 110 kr 
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§ 44

Ansökan om uppstart av pedagogisk omsorg i enskild regi på 
Färingtofta skola 
BUN 2017.0274

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att det, till barn- och 
utbildningsförvaltningen 2018-01-18, inkom en ansökan om uppstart av pedagogisk 
omsorg i Färingtofta skola.
Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet 2018-02-26, med anledning av att 
den, i ansökan gjorda, ekonomiska kalkylen inte var räknad utifrån korrekta 
förutsättningar. Nämnden ville även se ytterligare utredning avseende tillsynsansvaret 
och en konsekvensanalys för kommunens egen verksamhet i området.
 
Förvaltningens konstaterar sammanfattningsvis att då barnantalet i Färingtofta, med 
största sannolikhet, inte kommer att utgöra tillräcklig grund för de befintliga två 
kommunala dagbarnvårdare, kommer en uppstart av enskild pedagogisk omsorg att ge 
negativa konsekvenser för kommunens egen verksamhet.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera ärendet.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att ärendet lämnas till nämnd utan eget förslag till 
beslut.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - utredning start av pedagogisk omsorg i Färingtofta skola, bilaga
  Bun Au § 45/18, Dnr 2017.0274-20
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-26 § 1, Dnr 2017.0274-8
Tillämpningsregler pedagogisk omsorg i enskild regi, Dnr 2014.0793-9
Reviderad ansökan om uppstart av pedagogisk omsorg Färingtofta, Dnr 2017.0274-3
Handlingar från Christina Bridger ang ansökan om uppstart av pedagogisk omsorg i
  Färingtofta, Dnr 2017.0274-9
Synpunkter/information om Bridger gällande ansökan om uppstart av pedagogisk omsorg
  i Färingtofta skola, Dnr 2017.0274-19
 
Arbetsutskottets beslut
Lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
____
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 Datum: 2018-03-20 

 

 

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. kommun@klippan.se. 0435-280 00. www.klippan.se 
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928 

 

Utredning i samband med ansökan för start av pedagogisk 

omsorg i Färingtofta skola 

Det har, till barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-18, inkommit en ansökan om 

uppstart av pedagogisk omsorg i Färingtofta skola.  

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet 2018-02-26, med 

anledning av att den, i ansökan gjorda, ekonomiska kalkylen inte är räknad utifrån 

korrekta förutsättningar. Nämnden vill även se ytterligare utredning avseende 

tillsynsansvaret och en konsekvensanalys för kommunens egen verksamhet i 

området. 

 

 

Ekonomisk kalkyl 

Hyra: endast kallhyra redovisas i ansökan; 16250 kr. Hyran är inkl. el, vatten och 

renhållning ca 30 000kr per månad. 

 

Tillsynsansvar 

Då verksamheten befinner sig i Klippans kommun är det Klippans kommun som har 

tillsynsansvar.  

Av inkommen kalkyl framgår det att uppskattningsvis kommer 25 barn vara placerade i 

verksamheten i december 2018. Av dessa uppskattas 13 barn vara från Höörs kommun, 

ca 6 barn från Svalövs kommun och ca 6 barn från Klippans kommun.  

 

Konsekvenser för Klippans kommuns egen verksamhet 

2 dagbarnvårdare arbetar idag i Färingtofta, med både förskole- och fritidshemsbarn.  

Till hösten 2018 ser det ut som följande utifrån information som finns idag:  

 

Dagbarnvårdare 1 Dagbarnvårdare 2 

 

5 skolbarn (varav 2 egna)  2 skolbarn 

1 förskolebarn 2 förskolebarn 

 

 

I jämförelse med dagbarnvårdare i Klippan blir det färre antal barn placerade hos 

dagbarnvårdare i Färingtofta. 
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 Datum: 2018-03-20 

 

 

Trädgårdsgatan 12, 264 80 Klippan. kommun@klippan.se. 0435-280 00. www.klippan.se 
Bankgiro: 991-2122. Org nr: 212000-0928 

 

Kö till pedagogisk omsorg i Färingtofta 

Det finns idag ett förskolebarn som önskar plats i första hand till pedagogisk omsorg i 

Färingtofta (20190107) samt 1 förskolebarn som önskar plats i andra hand.  

 

Barn födda i Färingtofta (svarta siffror) och Riseberga (röda siffror) 

 

Födelseår Antal Antal Plac ped 

omsorg 

Plac förskola Plac 

fritidshem 

Plac 

annan 

kommun 

2018 jan-

mars 

1 1     

2017 3 4     

2016 6 1        2 Ljbhd  2   

2015 3 3 1 1       2  1 

2014 4 2         1 2  1 

2013 2 11 1          7   

2012 6 7 2      2 2       2  2 

2011 5 3   3        2 2 

2010 5 1   1        1 3 

2009 2 2             1  1 

2008 8 3 2  2        1 2 

2007 7 5 1  2        1 1 

2006 7 7    4 

       

      

Framtida befolkningsprognos (Åsa Lönns utredning för Ljungbyhedsområdet) 

 

År  Prognos antal 

födda barn i 

Färingtofta 

Prognos antal 

födda barn i 

Riseberga 

2018 5 1 

2019 5 3 

2020 5 3 

2021 6 3 

2022 6 3 

2023 6 3 

2024 6 3 

2025 6 3 

2026 6 3 
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Utredning och beslut gällande pedagogisk omsorg tagna 2014 

Under 2014 fanns det färre barn än budgeterat i pedagogisk omsorg, ett underskott i 

budgeten var ett faktum. Ett underlag togs fram till Barn-och utbildningsnämnden  

2014-06-16 där följande beslut togs: 

1. Anpassar antalet dagbarnvårdare. 

2. Erbjuder övertaliga dagbarnvårdare tjänst under obekväm tid. 

3. Fortsätter att erbjuda pedagogisk omsorg i Ljungbyhed och Östra Ljungby/Stidsvig. 

4. Utökar marknadsföringen för pedagogisk omsorg. 

 

Till Barn- och utbildningsnämndens möte 2014-10-27 presenterade Barn-och 

utbildningsförvaltningen 3 olika förslag till anpassning av pedagogisk omsorg i 

Ljungbyhed/Färingtofta.  

Förslag 1:  2 dagbarnvårdare (dbv) i Färingtofta och 2 dagbarnvårdare (dbv) i  

 Ljungbyhed. 

Förslag 2:  1 dbv i Färingtofta och 3 dbv i Ljungbyhed 

Förslag 3:  1,50 dbv i Färingtofta och 2 dbv i Ljungbyhed 

 

Barn och utbildningsnämnden tog då följande beslut: 

1. Antar verksamhetschef Anneli P Dalbergs förslag 1 som innebär att kommunen 

har två(2) dagbarnvårdare i Ljungbyhed och två(2) dagbarnvårdare i Färingtofta. 

2. Hanterar ökade kostnader inom ram.  

 

 

  

Barn- och utbildningsförvaltningens konsekvensanalys av start av ytterligare 

pedagogisk omsorg i Färingtofta  

Då barnantalet i Färingtofta, med största sannolikhet, inte kommer att utgöra tillräcklig 

grund för de befintliga två kommunala dagbarnvårdare, kommer en uppstart av enskild 

pedagogisk omsorg att ge negativa konsekvenser för kommunens egen verksamhet.  

   

 

 

   

För sammanställningen 

Anneli Persson Dalberg  

verksamhetschef förskolan 
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§ 45

Organisation Klippans gymnasieskolor 2018/2019 
BUN 2018.0077

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att det har uttryckts önskemål från 
Antagningsenheten i Helsingborg att Klippan, med sin omfattande gymnasieverksamhet, 
bör öppna upp för antagning till fler utbildningar inom IMYRKVO i grupp 
(Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet).
 
Förvaltningen har även undersökt möjligheter för elever att utbildas inom 
yrkesintroduktion i lärlingslikande former inom arbetsområdet tryckeri och binder. Detta 
tillsammans med lokalt företag.  Därför önskar förvaltningen öppna upp för antagning till 
fler utbildningar inom IMYRK i grupp (Yrkesintroduktion mot arbetsområde tryckeri och 
binderi).
 
Förvaltningen ser att det finns en ny målgrupp med elever, många nyanlända, som inte 
hinner bli behöriga till ett nationellt program och behöver komma vidare i sin utveckling 
genom att erbjudas en yrkesutbildning i kombination med språklig utbildning. 
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet kan samordnas med motsvarande 
målgrupp för vuxna elever inom vuxenutbildningen.
Flera av eleverna i målgruppen kan ha yrkeserfarenheter med sig och behöver snarare en 
utbildning kring hur yrket och arbetsmarknaden fungerar i Sverige. Vi måste kunna 
erbjuda fler och flexiblare vägar för att fler ska kunna få en möjlighet att övergå till 
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.
 
Då beslutet är brådskande, med tanke på omvalsperioden, yrkar ordförande Rune Persson 
(S) på att arbetsutskottet fattar beslut enligt gällande delegationsordning avseende beslut 
som inte kan vänta till nästkommande nämndssammanträde.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - intag till IMYRKVO och IMYRK arbetsområde tryckeri,
  Dnr 2018.0077-6
 
Arbetsutskottets beslut
1. Inför omvalsperioden bevilja ett erbjudande om intag på 10 platser till IMYRKVO 
(Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet) i grupp på Åbyskolan, samt att 
elever med särskilda uttryckta önskemål om yrkesinriktning, där lösning står att finna, 
istället hänvisas till individuellt anpassad Yrkesintroduktion.
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2. Inför omvalsperioden bevilja ett erbjudande om intag på 15 platser till IMYRK 
(Yrkesintroduktion mot arbetsområde tryckeri och binderi) i grupp på Åbyskolan, samt 
att elever med särskilda uttryckta önskemål om yrkesinriktning, där lösning står att finna, 
istället hänvisas till individuellt anpassad Yrkesintroduktion.
____
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§ 46

Internationalisering Klippans gymnasieskolor 
BUN 2018.0095

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Klippans gymnasieskolor har sedan ett 
stort antal år arbetat med olika former av utbyten och internationalisering inom ramen för 
elevers gymnasieutbildning, samt i viss utsträckning även personal. För vissa utbildningar 
är detta arbete en förutsättning då arbetsmarknaden är internationell till exempel inom 
flygteknikutbildningen i Ljungbyhed, där programavgiften är så omfattande att hela 
kostnaden även inryms. Elever som går vissa utbildningar till exempel teknikelever har 
varit på den stora teknikmässan i Hannover som ett led i sin utbildning, en kostnad som 
belastats programavgiften. Under ett antal år har även olika former av bidrag kunnat 
sökas för internationalisering till exempel inom ramen för EU:s program för utbyten 
mellan länder. Ett antal elever på yrkesprogrammen på Tegelbruksskolan och på 
Åbyskolan har kunnat få möjlighet att genomföra praktik i andra länder inom ramen för 
sin utbildning till exempel i Frankrike och i Skottland. Kostnaden för elevernas utbyte 
finansieras av sökta medel och även delar av personalens kostnad likaså. Dock 
uppkommer en del kostnader på ”hemmaplan” för vikarier när personal är frånvarande, 
vilket belastar skolornas ekonomi. Elever och personal som har möjlighet att delta i 
utbyten eller internationaliseringsprojekt bereds möjligheter att utöka sin kompetens, 
förvärva nya erfarenheter och få ett ännu större perspektiv på tillvaron – alla faktorer som 
sannolikt utvecklar de enskilda personerna mycket inför framtiden.
 
Utifrån att internationaliseringsprojekt och utbyten med andra länder inte varit uppe som 
något ärende i BUN ställs ett önskemål om att få ett politiskt inriktningsbeslut kring 
arbetet. Ska gymnasieskolorna, samt i vilken omfattning och till vilken kostnad, prioritera 
resurser för att arbeta med internationalisering och utbyten med andra länder?      
   
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera ärendet.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet föreslår nämnden att uppdra åt 
förvaltningen att utreda huruvida gymnasieskolorna, samt i vilken omfattning och till 
vilken kostnad, ska prioritera resurser för att arbeta med internationalisering och utbyten 
med andra länder.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - internationalisering och utbyten, Dnr 2018.0095-1
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Uppdra åt förvaltningen att utreda huruvida gymnasieskolorna, samt i vilken omfattning 
och till vilken kostnad, ska/bör prioritera resurser för att arbeta med internationalisering 
och utbyten med andra länder.
____                         
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§ 47

Remiss från Skolinspektionen rörande utökning fristående 
gymnasium Perstorp 
BUN 2018.0078

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Perstorp AB har hos Skolinspektionen 
ansökt om godkännande som huvudman för utökning av friskola med Teknikprogrammet, 
inriktning produktionsteknik. Totalt 60 elever.
Ytterligare en utbildning i närområdet, inom Teknikprogrammet som den kommunala 
gymnasieskolan erbjuder riskerar att medföra påtagliga negativa följder för det allmänna 
(kommunala verksamheten).
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera ärendet.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - förslag yttrande avs. Perstorpsgymnasium utökning, Dnr 2018.0078-3
Remiss från Skolinspektionen rörande utökning fristående gymnasium Perstorp,
  Dnr 2018.0078-1
Årsredovisning 2016 för Perstorp gymnasium, bilaga till remiss från Skolinspektionen,
  Dnr 2018.0078-2
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta yttrande gällande utökning av fristående gymnasium i Perstorp enligt bilaga Bun Au 
§ 47/18
____
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 Datum 
2018-04-12 

 

 

Vår beteckning 
BUN 2018.0078 

Er beteckning 
Dnr 32-2018:711 

    

 

 Till Skolinspektionen  

 

 

 

 

 

 

 Yttrande över ansökan om utökning av fristående gymnasium i 
Perstorp  

 

 

Perstorp AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för utökning 

av friskola med Teknikprogrammet, inriktning produktionsteknik. Totalt 60 elever.  

 

 

Konsekvensbeskrivning 

Ytterligare en utbildning i närområdet, inom Teknikprogrammet som den kommunala 

gymnasieskolan erbjuder riskerar att medföra påtagliga negativa följder för det allmänna 

(kommunala verksamheten). Sökunderlaget till Teknikprogrammet har varierat kraftigt under 

de senaste åren och utgör inte en stabil grund för ytterligare en aktör att erbjuda utbildningen 

i upptagningsområdet:  

  

År 2014 2015 2016 2017 2118 

Antal 

sökande 

12 15 14 17 30 

 

De ekonomiska konsekvenserna av utbildningar med en lägre fyllnadsgrad innebär högre 

programpriser, alla kostnader slås ut på färre elever. Det får även en organisatorisk 

konsekvens med klasser som inte är fyllda, särskilt i tider där det finns stora svårigheter att 

rekrytera behöriga pedagoger till skolverksamheterna. Elever som deltar i en utbildning med 

allt för små undervisningsgrupper riskerar även en reducerad pedagogisk stimulans genom 

begränsningar i utbytet mellan elever i klasser med färre individer.      

     

 

1) Befolkningsprognos antalet 16-åringar i Klippans kommun: 

 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Antal 186 194 197 191 224 191 

 

 

2) Teknikprogrammet erbjuds på Åbyskolan i Klippan med två inriktningar, men inte 

inriktningen produktionsteknik. Inriktningen erbjuds där emot inom samverkansområdet 

Skåne på orterna Hässleholm och Lund, samt Ronneby i Blekinge. 
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3) HT18 har Klippans gymnasieskola totalt 30 förstahandssökande till 30 platser på 

teknikprogrammet två inriktningar.  

 

 

4) Klippans kommun avser att erbjuda teknikprogrammet 2018/2019, samt 2019/2020. 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Personalärende 
BUN 2018.0006

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att ny administrativ assistent på central 
förvaltning börjar sin anställning 2018-05-07. Biträdande rektor på Bofinken/Vedby, 
Jörgen Andersson, kommer under våren att arbeta som IKT-strateg. Förskolechef Anki 
Qvarsell kommer avsluta sin anställning 2018-07-31.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

Elevärenden 
BUN 2018.0007

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:

                                      Dnr 2018.0044
Skolinspektionen          Uppföljning gällande beslut om att lämna anmälan till
                                      kommunens klagomålshantering:
                                      ”Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer 
                                      Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas”
 
                        
Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen 
Ackumulerat värde jan-mars 2018:
 
Tegelbruksskolan        0 st
Åbyskolan                    0 st
Flygteknikcenter          0 st
Vuxenutbildning          1 st
Antilopenskolan           0 st
Bofinkenskolan           1 st
Ljungbyhedsskolan     0 st
Pilagårdsskolan          12 st
Snyggatorpsskolan     2 st
Vedby skola                2 st
Förskolan                    0 st
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Kurser och konferenser 
BUN 2018.0008

Ärendet
Följande kurser och konferenser rapporteras till arbetsutskottet:
 
SKL mfl                   Nätverksträff                      2018-06-12
                                 Falun
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-04-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

Ny dataskyddsförordning, GDPR 
BUN 2018.0104

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att en ny dataskyddsfördning, GDPR, träder i 
kraft 2018-05-25. Nämnden behöver utifrån detta utse en personuppgiftsansvarig 
tjänsteman. Förvaltningen föreslår att nämnden utser skolchef. 
IKT-strateg Jörgen Andersson till nämndens möte 2018-05-28 för att informera mer om 
GDPR och vad den innebär för nämnden.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Utse skolchef till personuppgiftsansvarig.
____
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