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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Information om Klippans gymnasieskolors drogförebyggande arbete

Ärendet
Kurator Bert-Inge Karlsson och sjuksköterska Helena Wiberg informerar om Klippans 
gymnasieskolors drogförebyggande arbetet. Arbetet utgår från policyn och 
handlingsplanen för en skola mot alkohol och droger, där den övergripande målsättningen 
och syftet är en skola fri från alkohol och droger. Klippans drogförebyggande arbetssätt 
har väckt intresse från kommuner och gymnasieskolor i hela landet med studiebesök och 
förfrågningar som följd.
 
Elevhälsoteamet gör, med vårdnadshavares samtycke, drogtester av eleverna. Det 
görs generella drogtester av arbetsmiljöskäl på de yrkesförberedande programmen. Det 
görs misstankebaserade tester utifrån en faktisk misstanke eller oro från föräldrar eller 
elever själva. Slutligen görs slumpvisa frivilliga drogtester av trygghets- och 
preventionsskäl. Drogtester sker i elevhälsoteamets egen regi och sker oövervakat.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

Bokslut 2018 
BUN 2019.0012

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för 2018, 
vilken uppvisar ett överskott på 1 094 tkr.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 20
  - Bokslut 2018
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018, 2019-02-06
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Ekonomer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 
BUN 2017.0323

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-11-27 att under 2018 genomföra intern 
kontroll av:
 

 Fakturahantering
 Rutiner och dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 Digitalisering avseende pedagogik

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt uppföljning och resultat av 
kontrollen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 21
  - Uppföljning av intern kontrollplan 2018
Tjänsteskrivelse  - Uppföljning av intern kontrollplan 2018, 2019-02-21
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Godkänner uppföljningen av intern kontroll 2018.
____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

Sökbild till Klippans gymnasieskolor 2019/2020 
BUN 2019.0051

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om antal sökande till Klippans 
gymnasieskolor inför läsåret 2019/2020. Siffrorna är från preliminärantagningen inför 
HT19 som pågick mellan 15/1 - 15/2. Den slutliga antagningen är klar 1/7. 
Gymnasiesärskola och IM är inte färdigt ännu och utfallet tillkommer först i ett senare 
skede.
Totalt har samtliga av Klippans gymnasieskolor 363 förstahandssökande på 332 platser, 
vilket är fler än föregående år. Av dessa är 42 % elever från Klippans kommun. Dock 
skiljer sig sökbilden mycket mellan de olika skolorna. Det finns ett fortsatt stort intresse 
för yrkesprogrammen. Förra årets tydliga ökning av antal sökande till de 
studieförberedande programmen är tillbaka till en med normal eller genomsnittlig nivå.
 
Mattias Säflund poängterar att en utmaning är att många som söker utbildningarna inte är 
behöriga för ett nationellt gymnasieprogram med sitt höstterminsbetyg. Ett antal elever 
kommer att uppnå en behörighet till programmen de söker och kan därmed erbjudas en 
plats. Elever som inte blir behöriga får hänvisas till Introduktionsprogrammen.
En annan utmaning är att vissa utbildningar är mycket populära och alla som har sökt kan 
inte beredas en plats på utbildningen de sökt. De val som eleven gjort i 2:a hand kan vara 
motsvarande utbildning på andra skolor i landet, t.ex. flygteknikutbildningen.
 
Beslutsunderlag
Power point presentation - Preliminärantagning HT19, 2019-02-26
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Estetprogrammets framtid 
BUN 2019.0054

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Åbyskolan har de senaste åren haft få 
förstahandssökande till estetprogrammet. Inför hösten 2018 var det så få sökande att 
antagningen till programmet stoppades, vilket medförde att det nu inte finns någon klass i 
årskurs ett på programmet. Att driva ett program på gymnasieskolan kräver en rimlig 
elevvolym för att kunna bära sig ekonomiskt. Begreppet rimlig elevvolym i 
sammanhanget är kopplat till det enskilda programmets kostnader och den programavgift 
per elev som är kopplat till programmet. Det krävs minst 10 elever, helst 12, för att driva 
ett estetprogram i närheten av en ekonomisk balans. Åbyskolan har under några år 
samarbetat med Introduktionsprogrammen, där vissa elever deltar undervisningen på 
några kurser. Samarbetet har i viss utsträckning begränsat den ekonomiska konsekvensen 
av bristen på estetelever, men det är varken tillräckligt för att nå en balans och är 
inte långsiktigt hållbart.
En ytterligare komplexitet med få elever som antas till en utbildning är att dynamiken i 
elevernas undervisning försämras, t.ex. om några elever är sjuka eller frånvarande kan 
gruppen bli så liten att undervisningssituationen blir drabbad. De övriga utbildningar på 
Åbyskolan har ökat antal sökande elever, samt antalet elever i utbildning, vilket medför 
att Åbyskolan har stor brist på lokaler. Även på nationell nivå har intresset 
för estetprogrammet minskat tydligt, cirka 25% färre elever söker programmet än för fem 
år sedan.
 
År                 1:a handssökande vid preliminärantagningen
2019              4 stycken (behöriga sökande)
2018              3 stycken (antagningen stoppades och inga elever började)
2017              5 stycken
2016              12 stycken
2015              5 stycken
 
Förutsättningarna med för få elever som är intresserade av Estetprogrammet medför att 
skolledningen förslår att programmet läggs ned. Vid hösten 2019 återstår endast en klass, 
med sex stycken årskurs tre elever, som slutför sin utbildning innan programmet stängs 
helt. Elever som sökt utbildningen till HT19 får efter beslutet genomföra ett omval.
 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar:
1. Stänger antagningen till Estetprogrammet på Åbyskolan läsåret 2019/2020.
2. Låter kvarvarande elever i åk 3 avsluta sin utbildning 2019/2020 och att 
Estetprogrammet därefter läggs ned.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Yrkande
Rune Persson (S) yrkar på att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) yrkar på att nämnden även uppdrar åt förvaltningen 
att, inför antagningen till läsåret 2020, utreda om inriktningen estet och media kan ingå i 
annat studieförberedande program, exempelvis samhälls- eller teknikprogrammet.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 22
  - Nedläggning av Estetprogrammet
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Stänger antagningen till Estetprogrammet på Åbyskolan läsåret 2019/2020.
2. Låter kvarvarande elever i åk 3 avsluta sin utbildning 2019/2020 och att 
Estetprogrammet därefter läggs ned.
3. Uppdrar åt förvaltningen att, inför antagningen till läsåret 2020, utreda möjligheten 
att inriktning estet och media kan ingå i annat studieförberedande program.
____

Beslut skickas till 
Antagningsenheten Helsingborg
Verksamhetschef frivilliga skolformer
Rektor Åbyskolan
Ekonom frivilliga skolformer

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Motion om valfrihet att välja barnomsorg 
BUN 2018.0319

Ärendet
Kenneth Dådring m.fl. (VF) har inkommit med en motion om valfrihet att välja 
barnomsorg. Motionärerna föreslår att i Klippans kommun ska valfrihet gälla oavsett 
vilken kommundel man väljer att bo i. Det ska både finnas kommunala dagbarnvårdare 
och förskolor.
Motionen är remitterad till Barn- och utbildninsgnämnden för yttrande.
Förvaltningen har sammanställt ett yttrande och arbetsutskottet föreslår nämnden beslutar 
föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad då det motionären föreslår redan 
erbjuds.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-27 § 112 - Motion om valfrihet att välja
  barnomsorg
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 23 - Motion
  om valfrihet att välja barnomsorg
Tjänsteskrivelse - Yttrande på motion om valfrihet att välja barnomsorg, 2019-02-11
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad då det motionären föreslår 
redan erbjuds.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Utse skolchef enligt skollag 
BUN 2019.0044

Ärendet
Enligt en ny paragraf i skollagen, 2 kap. 8a § ska huvudmannen utse en skolchef som ska 
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för 
hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.
Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter 
finns främst i skollagen och anslutande författningar, men även i t.ex. arbetsmiljölagen 
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567).
Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska 
denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens 
befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna, t.ex. för att tillräckliga medel 
saknas för att adekvata åtgärder ska kunna genomföras, får det anses ligga inom 
skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig.
Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med 
gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv, vilket framgår av 2 kap. 8 § 
skollagen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 24 - Beslut 
att utse skolchef
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
I enlighet med 2 kap. 8a § skollagen utses förvaltningschef barn- och utbildning till 
skolchef för hela huvudmannens ansvarsområde.
____
 
 
Beslut skickas till
Samtliga chefer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Kontaktpolitiker för mandatperioden 2019-2022 
BUN 2019.0016

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har sedan 2015 ett system med kontaktpolitiker, där varje 
enhet inom förvaltningen har två politiker som kontaktpolitiker. Syftet med 
kontaktpolitiker är främst att lära känna verksamheten på ett fördjupat sätt.
I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om verksamheten vid sitt 
skolområde. Lämpliga tillfällen för besök kan vara verksamhetsbesök och skolråd.
Kontaktpolitikerna återrapporterar kontinuerligt sina besök till barn- och 
utbildningsnämnden på nämndssammanträdet under ärendet "Rapport från ordförande 
och ledamöter".
Första kontakten tas av förskolan/skolan då man kommer överens om ett introducerande 
besök i verksamheten.
 
Inför ny mandatperiod föreligger antagande av ny lista för kontaktpolitiker.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 26
  - Kontaktpolitiker för mandatperioden 2019-2022
Reviderat förslag till lista över kontaktpolitker BUN 2019-2022, 2019-02-20
Uppdrag för kontaktpolitker i Barn- och utbildningsnämnden, 2015-09-28
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar kontaktpolitikerlista enligt reviderat förslag.
____

Beslut skickas till 
Samtliga skolledare
Nämndsekreterare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Val av representant till kommunens funktionshinderråd 
BUN 2019.0050

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 att den politiska representationen i 
Kommunala funktionshinderrådet utgörs av en representant från respektive nämnd. Därav 
föreligger val av representant från barn- och utbildningsnämnden till kommunala 
funktionshinderrådet.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden utser Tonny Svensson (M) 
till nämndens representant i kommunens funktionshinderråd.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-01-28 § 22 - Översyn av kommunens
  rådgivande organ
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-19 § 27, Val av
  representant till funktionshinderrådet
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utser Tonny Svensson (M) till nämndens representant i kommunens funktionshinderråd.
___

Beslut skickas till 
Kansliavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0023

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om att processen för ny organisation för 
förvaltningsledningen är klar samt förändringar i övriga skolledningsfunktioner som 
föreligger.
 
Utvecklingsstrateg Helena Abrahamsson informerar om Skolinspektionens tematiska 
kvalitetsgranskningen av Ljungbyhedsskolan som föreligger. Intervjuer med skol- och 
förvaltningsledning kommer att äga rum den 12 mars. Skolinspektionen vill även träffa 
ledande politiker i nämnden, förslagsvis presidiet.
 
Andreas Olofsson (SD) anser att kommunen behöver en ungdomsenhet. Med detta avses 
samarbete mellan socialförvaltningen barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att dessa tre 
förvaltningar i dagarna kommer att teckna ett samarbetsavtal. Hon informerar gärna mer 
om detta vid nästa sammanträde.
 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att hon deltagit på konferens gällande att 
barnkonventionen blir lag. Hon återkommer med ytterligare information.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2019.0024

Ärendet
Diana Broman (C) ställer en fråga gällande vilka beslutsförslag på placering av förskolan 
i Ljungbyhed som presenterades för Kommunstyrelsens arbetsutskott. Skolchef Rose-
Marie Bergman informerar att ärendet bereds av kommunens plangrupp, vilka i sin 
tur presenterar förslag till Kommunstyrelsen.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad

15 (17)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

Delegationsärenden 
BUN 2019.0025

Ärendet
Delegationsärenden för perioden 2019-01-22 - 2019-02-21 rapporteras till nämnden.
 
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-22 - 2019-02-21
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-02-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§25

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2018.0171-10
Skolinspektionen
Beslut gällande granskning av studie- och yrkesvägledning Tegelbruksskolan
 
BUN 2018.0256-3
Myndigheten för yrkeshögskolan
Beslut om avslag att ingå i yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag eller särskilda medel
 
BUN 2019.0057-3
Boverket
Beslut om statsbidrag för upprustning av utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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