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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-11-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 111 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 112 Nämndsmål 2019
§ 113 Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar 2019
§ 114 Socioekonomisk fördelning 2019
§ 115 Budget 2019
§ 116 Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför våren 2019
§ 117 Antagning till utbildningarna Programinriktat val i grupp
§ 118 Reviderat intag till IMYRKVO
§ 119 Antagning till utbildningen IMYRKRL i grupp
§ 120 Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun
§ 121 BUN-stipendium 2018
§ 122 Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
§ 123 Personalärende
§ 124 Elevärenden
§ 125 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-11-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2018.0068

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om den ekonomiska månadsuppföljningen 
per oktober 2018. Prognosen pekar mot ett överskott på 990 tkr vid årets slut, vilket till 
stor del beror på statsbidrag.
Verksamhetsområde förskola visar underskott, vilket gör att pengen kommer att ses över 
inför arbetet med budget 2020.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
 
Arbetsutskottet önskar framföra ett tack till samtliga skolledare för det fantastiska arbete 
de gjort för att komma tillrätta med de ekonomiska underskotten.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning okt 2018, Dnr 2018.0068-13
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-11-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Nämndsmål 2019 
BUN 2018.0260

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman rpresenterar förslag till nämndsmål för 2019:
 

 Alla förskolebarn har ökat sin förmåga inom språk och kommunikation.
 Alla elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar.
 Alla elever i årskurs ett har god taluppfattning.
 Alla elever är behöriga till gymnasieskolan.
 Alla elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.
 Alla ungdomar i målgruppen som inte fullföljt gymnasieexamen skall erbjudas  

stöd och vägledning till lämplig aktivitet.
 Högre andel av Klippans befolkning är självförsörjande.
 Våra verksamheter präglas av hög närvaro. Detta inkluderar barn, elever och 

personal
 
Beslutsunderlag
Förslag nämndsmål 2019, Dnr 2018.0260-3
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta nämndsmål 2019 enligt förslag ovan.
____
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arbetsutskott
2018-11-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar 2019 
BUN 2018.0261

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till peng för förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem samt prislista för Klippans gymnasieskola och 
särskola för år 2019.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att det endast gjorts mindre justering i 
jämförelse med föregående år. Dock kommer en större översyn ske inför arbetet med 
budget 2020.
Peng för pedagogisk omsorg fattas i beslutsunderlaget och förvaltningen kommer 
att komplettera till nämndens sammanträde.
 
Beslutsunderlag
Barn- och elevpeng för förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem 2019,
  Dnr 2018.0261-2
Interkommunal ersättning 2019, prislista Klippans gymnasieskola och särskola,
  Dnr 2018.0261-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Anta barn- och elevpeng för förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg för 2019 enligt förslag.
2. Anta interkommunal ersättning för Klippans gymnasieskola och särskola 2019 enligt 
förslag.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Socioekonomisk fördelning 2019 
BUN 2018.0262

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till socioekonomisk fördelning 
för 2019. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att det endast gjorts mindre justering 
i jämförelse med föregående år
Arbetsutskottet påpekar att Kopparmöllan inte längre är någon förskola och förvaltningen 
reviderar beslutsunderlaget till nämndens sammanträde.
 
Beslutsunderlag
Förslag socioekonomisk fördelning 2019, Dnr 2018.0262-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta socioekonomisk fördelning enligt reviderat förslag.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Budget 2019 
BUN 2018.0048

Ärendet
Då det råder en osäkerhet kring beslutsunderlaget yrkar ordförande Rune Persson på att 
ärendet lämnas till nämnden utan eget förslag till beslut.
 
Arbetsutskottets beslut
Lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
____
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§ 116

Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför våren 2019 
BUN 2018.0282

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att det utifrån kön till förskolorna i 
Klippans tätort finns behov av att öppna upp den idag stängda avdelningen på förskolan 
Täppan.
Förskolan Skogsbrynet kommer att placera barn fördelat på avdelningarna.
I Ljungbyhed erbjuds platser på både Heden och Värdshuset.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
Även diskussion kring avgiftsfri månad förs och Anneli P Dalberg informerar att en 
översyn av rutiner kommer ske inför nästa år.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kö förskola våren 2019, Dnr 2018.0282-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
I januari 2019 öppna den avdelning som varit stängd på förskolan Täppan under hösten 
2018.
____
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§ 117

Antagning till utbildningarna Programinriktat val i grupp 
BUN 2018.0290

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att utifrån förändringar i regelverket för 
Introduktionsprogrammens utbildningar behöver nämnden fatta beslut kring 
Programinriktat val i grupp och enskilt. Verksamhetschef Mattias Säflund har i skrivelse 
tydliggjort förutsättningarna.
Vid analys av dessa förutsättningarna föreslås endast PRIV för enskild erbjudas på de 
högskole-förberedandeutbildningarna. De senaste åren har motsvarande utbildning 
IMPRE endast haft mellan 3–4 elever per år.
PRIV i grupp föreslås erbjudas till alla yrkesprogram, utom flygteknik, enligt förslag 
nedan:
 
Tegelbruksskolan    
Bygg- och anläggning                              10
El- och energi                                           5
Fordons- och transport                             20                              
 
Åbyskolan               
Barn- och fritid                                        10                              
Handels- och administration                    10
Vård- och omsorg                                    10
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Antagning till utbildningarna programinriktat val (PRIV) i grupp,
  Dnr 2018.0290-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Erbjuda PRIV enskilt mot högskoleförberedande program.
2. Erbjuda PRIV i grupp mot yrkesprogrammen enligt ovan.
____
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§ 118

Reviderat intag till IMYRKVO 
BUN 2018.0288

Ärendet
Utifrån erfarenheterna av att driva IMYRKVO i grupp (Yrkesintroduktion mot Vård- och 
omsorgsprogrammet) föreslår förvaltningen att antalet erbjudna platser ändras från
10 till 6.
 
Verksamheten 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. 
Utbildningen 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. Kommunen måste kunna erbjuda fler och flexiblare vägar för att fler ska kunna 
få en möjlighet att övergå till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - reviderat intag till IMYRKVO, Dnr 2018.0288-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Bevilja ett erbjudande om intag på 6 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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§ 119

Antagning till utbildningen IMYRKRL i grupp 
BUN 2018.0289

Ärendet
Förvaltningen anser att Klippan, med sin omfattande gymnasieverksamhet, bör öppna 
upp för antagning till fler utbildningar inom IMYRK i grupp för att ge fler elever en 
möjlig väg till etablering på arbetsmarknaden. Tidigare utbildningar förslås kompletteras 
av IMYRKRL i grupp  (Yrkesintroduktion mot Restaurang och livsmedelsprogrammet).
 
Verksamheten 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. 
Utbildningen 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. Kommunen måste kunna erbjuda fler och flexiblare vägar för att fler ska kunna 
få en möjlighet att övergå till arbetsmarknaden efter avslutad utbildning.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - intag till IMYRKRL, Dnr 2018.0289-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Bevilja ett erbjudande om intag på 6 platser till IMYRKRL (Yrkesintroduktion mot 
Restaurang och livsmedelsprogrammet) 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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§ 120

Motion om att införa integrationsplikt i Klippans kommun 
BUN 2018.0061

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har 2018-01-30 inkommit med en motion avseende att införa 
integrationsplikt i Klippans kommun. I motionen yrkas att det införs integrationsplikt i 
Klippans kommun samt att det ska medföra konsekvenser om man inte följer planen 
såsom indraget bidrag.
Motionen är remitterad till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
 
Förvaltingen har tagit fram förslag till yttrande enligt följande:
 
Den framlagda motionen berör flera av Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden och endast utifrån dessa områden kan Barn- och utbildnings- 
nämnden yttra sig.
Utbildning i det svenska språket sker i alla våra utbildningsverksamheter, från förskola 
till vuxenutbildningen, allt i enlighet med respektive verksamhetsforms nationella 
lagstiftning och aktuella förordningar på utbildningsområdet. Verksamheterna arbetar 
utifrån sina förutsättningar där vissa verksamheter lagstadgat är obligatoriska och andra 
verksamheter frivilliga.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp deltagandet i de obligatoriska skolformerna 
genom skolpliktsbevakningen. Gällande de frivilliga verksamheterna kan innevånarna 
uppmuntras att delta, men Barn- och utbildningsnämnden kan inte tvinga till deltagande. 
Om en person har påbörjat en frivillig utbildning, efter den obligatoriska skolan, och 
väljer att inte närvara i enlighet med regelverket rapporteras frånvaro till CSN eller, i 
förekommande fall, till Arbetsförmedlingen. Dessa myndigheter kan då dra in/stänga av 
de bidrag som individen uppbär till dess att närvaro uppnås. Motsvarande 
frånvarorapportering sker vid deltagande i Arbetsmarknads- och utvecklingsenhetens 
verksamhet/program, där personer som inte deltar i enlighet med beslutad plan 
rapporteras till socialförvaltningen eller, i förekommande fall, till Arbetsförmedlingen.
 
Barn- och utbildningsnämnden har inom sitt ansvar eller sin utövning inte några 
ekonomiska transaktioner med individerna som deltar, varken i form av bidrag eller 
sanktioner.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - yttrande om motion att införa integrationsplikt, Dnr 2018.0061-3
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Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta yttrande, enligt ovan samt att motionen anses besvarad.
____
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§ 121

BUN-stipendium 2018 
BUN 2018.0281

Ärendet
BUN-stipendiet är på 25 000 kr och delas ut årligen. Stipendiet kan sökas utav den eller 
de som är anställd av Klippans kommun och har sitt arbete i barn- och 
utbildningsförvaltningen.
Kriterierna är att stipendiet ska komma verksamheten till del och den sökande ska kunna 
motivera tydligt i ansökan hur verksamheten kommer att förbättras genom de planerade 
insatserna. Återrapportering av hur medlen har använts samt utvärdering av genomförda 
insatserna kommer att begäras.
 
Det har inkommit 5 ansökningar till BUN-stipendiet fram till sista ansökningsdag
2018-10-31.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att ärendet bordläggs.
 
Beslutsunderlag
Ansökan om barn- och utbildningsnämnden stipendium 2018 (5 st), Dnr 2018.0281-1 - 5
 
Arbetsutskottets beslut
Bordlägger ärendet.
____
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§ 122

Ändring i barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
BUN 2018.0028

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att enligt skollagen 6 kap 10 § ska kränkande 
behandling av elever skyndsamt anmälas till huvudman. I nämndens gällande 
delegationsordning är mottagande av denna anmälan delegerat till skolchef.
Barn- och utbildningsförvaltningen har under hösten 2018 infört ett nytt digitalt verktyg 
för att hantera kränkande behandling av elever. Härmed föreslår förvaltningen att 
nämnden ändrar delegat gällande mottagande av anmälan om kränkande behandling inom 
samtliga verksamhetsområde från skolchef till respektive verksamhetschef. Detta för att 
underlätta handläggning och utredning av ärendena.
 
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av delegationsordning gällande mottagande av anmälan om
  kränkande behandling, Dnr 2018.0028-6
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Delegat för mottagande av anmälan om kränkande behandling från rektor/ förskolechef 
ska för varje verksamhetsområde vara respektive verksamhetschef.
____
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§ 123

Personalärende 
BUN 2018.0006

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om föreliggande personalärenden.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

17 (19)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-11-07
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§ 124

Elevärenden 
BUN 2018.0007

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:

                                      Dnr 2018.0283
Skolinspektionen          Anmälan mot Bofinkenskolan
 
 
Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen 
Ackumulerat värde jan-okt 2018:
 
Tegelbruksskolan        0 st
Åbyskolan                  1 st
Flygteknikcenter         0 st
Vuxenutbildning        1 st
Antilopenskolan         3 st (varav 1 flera elever)
Bofinkenskolan          6 st
Ljungbyhedsskolan    17 st
Pilagårdsskolan           13 st
Snyggatorpsskolan     11 st
Vedby skola               12 st
Ventilen                      1 st
Förskolan                    0 st
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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§ 125

Kurser och konferenser 
BUN 2018.0008

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att datum för utbildning av den nya nämnden 
som skulle äga rum den 24-25 januari behöver ändras.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden föreslås ändra datum för internat till 
den 17-18 januari 2019.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Datum för internat/utbildning ändras från 24-25 januari till 17-18 januari 2019.
____
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