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Plats och tid
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Beslutande

Tommy Cedervall (FP), ordförande
Helena Dådring (M)
Monica Gyllenstierna (M), tjänstgörande för Fredrik Hammarstrand (M)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Gunnel Johansson (C)
Olle Nilsson (S)
Gun Samuelsson (S)
Roland Åkesson (S)
Therese Borg (SD)

Övriga närvarande

Tonny Svensson (M)
Rune Persson (S)
Johan Pettersson (S)
JanEric Assarsson, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer
Helen Viebke, verksamhetschef grundskola
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola
Pia Dahl, verksamhetschef elevhälsa
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Helena Dådring (M)
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och tid
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§1
Ekonomiska anpassningar till budget 2014
Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall inleder ärendet med att förtydliga att Barn- och
utbildningsnämnden under detta möte ska diskutera hur nämnden ska kunna
omfördela resurser. Utifrån skolinspektionens regelbundna tillsyn har det
framkommit tydligt att det saknas resurser till bland annat barn med särskilda behov.
Nämnden och förvaltningen har i samråd arbetat fram en lista på verksamheter
nämnden ansvarar för men nödvändigtvis inte behöver bedriva.
Ventilen
Skolchef JanEric Assarsson och verksamhetschef för elevhälsan, Pia Dahl,
informerar om Ventilen och vilka delar den består av. De menar att besparingen av
att lägga ner Ventilen blir liten och kan i värsta fall bli en kostnad istället.
Mötet öppnas för diskussion där det framkommer att nämnden inte ser det som ett
alternativ att lägga ner Ventilen.
Barnomsorg på obekväm tid
Ordförande Tommy Cedervall berättar att kostnaderna för barnomsorg på obekväm
tid har ökat sedan beslutet fattades av nämnden att göra barnomsorgen på obekväm
tid mer transparent, § 20/13. Den satta budgetramen sas på mötet vara 600 00 kr för
2014. Korrekt summa är dock 800 000 kr för 2014. Den kommer inte att kunna hållas
för de redan befintliga, beviljade omsorgsbehoven samt för att bevilja de ansökningar
som har inkommit.
Ordförande föreslår att nämnden sätter en budgetram för barnomsorg på obekväm tid
på 600 000 kr och att verksamheten måste anpassas till budgetramen.
Mötet håller en diskussion kring detta och nämnden enas att snarast ta beslut i frågan
huruvida nämnden ska höja, sänka eller kvarhålla den satta budgetramen för 2014
gällande barnomsorg på obekväm tid.
Brobyggare
Skolchef JanEric Assarsson berättar att tjänsten brobyggare tillkom för att öka
samarbetet och kommunikationen mellan Barn- och utbildningsförvaltningen och
Socialförvaltningen. Tyvärr har det inte utvecklats en den riktning som var avsett.
Tjänsten är idag på 80 % varav 50 % är förlagt på Familjens hus. Denna placering
har fallit mycket väl ut enligt Socialförvaltningen.
Då tjänsten finansieras av Kommunstyrelsen kan besparingen av att dra in tjänsten
bli relativt liten.
Efter diskussion föreslår ordförande att tjänsten brobyggare skulle kunna tas bort och
att detta då lyfts i budgetsdiskussionerna till våren samt förhandlas med
Socialförvaltningen.
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Rektorsutbildning
Skolchef JanEric Assarsson informerar att det i budget finns en summa avsatt för
rektorsutbildning men att denna är möjlig att förändra. Han påpekar att utbildning av
skolledarna är viktigt men kan dock göras i mindre utsträckning. Dessvärre kan
konsekvenserna av neddragen rektorsutbildning bli att rektorerna väljer att sluta i
Klippans kommun.
Ordförande Tommy Cedervall menar att minskning av omfattningen av
rektorsutbildningen är en möjlig besparingsåtgärd och nämnden ger Barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att komma med förslag på hur detta kan ske samt
vilka besparingar som då är möjliga, till nämndens möte i januari eller februari 2014.
Familjens hus
Skolchef JanEric Assarsson berättar att en nedläggning av Familjens hus kan bli en
mindre besparing under 2014 och därefter runt 300 000 kr årligen.
Efter diskussion framkommer att ingen ledamot i nämnden vill förändra Familjens
hus i nuläget.
Skoldatateket
Ordförande Tommy Cedervall påpekar att Skoldatateket redan bedrivs i minimal
omfattning under 2014.
Färingtofta skola
Ordförande Tommy Cedervall konstaterar att ärendet om Färingtofta skola redan är
avslutat för Barn- och utbildningsnämnden då Kommunfullmäktige har fattat beslut
om nedläggning av skolan.
Verksamhetschefer
Skolchef JanEric Assarsson förtydligar hur verksamhetschefstjänsterna skapades vid
omorganiseringen 2011. Inga ny tjänster tillkom utan befintliga tjänster gjordes om.
Hela skolledningsstrukturen kommer att ses över och förslag kommer att lämnas till
nämnden under våren 2014. Det finns besparingsmöjligheter i och med vissa
omstruktureringar och pensionsavgångar.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) påpekar att Kristdemokraterna har inlämnat en
motion där de vill att det görs en översyn av förvaltningarnas ledningsfunktioner i
Klippans kommun.
Pedagogiska måltider:
Skolchef JanEric Assarsson informerar att ta bort de befintliga pedagogiska
måltiderna inte kommer att innebära någon besparing, då dessa tydligt minskar
svinnet av mat.
Förskoleklass:
Skolchef JanEric Assarsson informerar att vi enligt lag måste erbjuda förskoleklass
15 timmar/vecka och i nuläget erbjuder vi ca 20 timmar/vecka. Det finns möjlighet
att minska dessa till de lagstadgade men detta skulle innebära en ökad kostnad för
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fritidsverksamheten samt en del organisatoriska svårigheter.
Mötet håller istället en diskussion kring 15-timmarsbarn på förskolan. I nuläget är
föräldrar relativt fria att, i samråd med förskolepersonalen, förlägga dessa 15 timmar
enligt eget önskemål. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda i fall det finns en
besparingsmöjlighet om den valfrihet för föräldrarna förändras och förvaltningen helt
styr hur dessa 15 timmar/vecka förläggs.
Kost, städ, IT
Ordförande Tommy Cedervall menar att nämnden bör ha möjlighet att bestämma
prislappen på sin beställning av kost, städ och IT-tjänster. Han föreslår att
förvaltningen och nämnden går fram med ett sådant förslag till Kommunstyrelsen där
det även ska finnas ett ställningstagande att nämnden vill ha möjlighet att göra en
upphandling av dessa tjänster externt.
Skolchef JanEric Assarsson informerar att Helen Viebke deltar i en arbetsgrupp som
ser över hela kommunens OH-kostnader. Mötet enas kring att bjuda in Helen Viebke
till nämndens möte 2014-02-24 och berätta lite om arbetet i denna grupp.
Arbetslagsledare
Skolchef JanEric Assarsson informerar att arbetslagsledare infördes för några år
sedan och kostar i nedsättning i tjänst, ca 1 miljon kr/år.
Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda ledarsturkturen och nyttan med den
nuvarande organiseringen samt möjligheten till besparingar vid förändringar.
Vårdnadsbidrag
Ordförande Tommy Cedervall föreslår att vi lämnar denna punkt till senare tillfälle.
Lokalutredning
Ordförande Tommy Cedervall påpekar att en lokalutredning redan är initierad och
påbörjad.
Projekt
Skolchef JanEric Assarsson meddelar att inga projekt bedrivs i nuläget.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) lyfter att även skolornas upptagningsområden
bör ses över.
Beslut
1. Uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att komma med förslag på hur
rektorsutbildningen skulle kunna minska i omfattning samt vilka besparingar som då
är möjliga, till nämndens möte i januari eller februari 2014.
2. Uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att utreda i fall det finns en
besparingsmöjlighet om förvaltningen helt styr hur omsorgstiden för förskolebarn
med omsorgsbehov på 15 timmar/vecka förläggs.
3. Uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att utreda ledarsturkturen och
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nyttan med den nuvarande organisationen samt möjligheten till besparingar vid
förändringar.
4. I övrigt noteras informationen.
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§2
Brottningsgymnasiets framtid
BUN 2014.0066.612

Ärendet
Kommunstyrelsen har 2014-01-15 fattat beslut att föreslå Barn- och
utbildningsnämnden att avveckla brottningsgymnasieverksamheten samt uppmanar
Barn- och utbildningsförvaltningen att i avvaktan på slutgiltigt beslut överväga att
stänga antagningen till aktuell inriktning.
Mot bakgrund av att gymnasieantagningen endast har öppet från 2014-01-15 till
2014-02-15 önskar presidiet att Barn- och utbildningsnämnden om möjligt fattar ett
beslut redan på detta möte.
Ordförande Tommy Cedervall informerar att han har fått synpunkter från tränare och
elever på brottningsgymnasiet, vilka inte vill lägga ner utbildningen och menar att
brottningsklubben inte kan överleva att utan gymnasiet.
Tommy Cedervall informerar vidare att i samråd med skolchefen är antagningen till
brottningsgymnasiet stängd fram tills dess att beslut i frågan är fattat.
Yrkande
Gunnel Johansson (C) yrkar avslag på Kommunstyrelsens förslag att lägga ner
brottningsgymnasiet samt att inte stänga antagningen till dess ett slutgiltigt beslut är
fattat.
Tommy yrkar bifall till Kommunstyrelsens beslut, men att beslut inte bör fattas idag
utan på nämndens ordinariemöte 2014-01-27.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 11/14
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Återremiterar ärendet till Barn- och utbildningsförvaltningen. Ärendet lyfts åter
för beslut på nämndens sammanträde 2014-01-27.
2. Behåller antagningen till brottningsgymnasiet stängd tills att nämnden har fattat
beslut i frågan.
Reservation
Gunnel Johansson (C) reserverar sig skriftligt mot beslut 2, enligt bilaga § 2/14.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

