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§ 180
Ekonomisk månadsuppföljning 2013
BUN 2013.0250.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning
t o m november 2013, bilaga Bun § 180/13.
Vid november månads slut visar helårsprognosen ett underskott på 4 232 tkr.
Skolchef JanEric Assarsson informerar att Barn- och utbildningsnämnden kommer
att få kompensation från Kommunstyrelsen för underskottet på Segragymnasiet.
Detta, tillsammans med ytterligare anpassningar, gör att helårsprognosen pekar mot
ett nollresultat.
Skolchef JanEric Assarsson informerar vidare att Barn- och utbildningsnämnden
behöver genomföra anpassningar till budget under nästkommande år.
Möte öppnas för diskussion kring lösningar på möjliga anpassningar.
Ordförande Tommy Cedervall föreslår att Barn- och utbildningsnämnden håller ett
extra möte i januari för att då enbart diskutera detta tema.
Rune Persson (S) önskar en fördjupad ekonomisk prognos på vårterminens
underskott på Segragymnasiet.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning november 2013, Anja Grönvall, 2013-12-09
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen enligt bilaga Bun § 180/13.
2. Fortsätter att arbeta med anpassningar till budget genom att hålla extramöte
2014-01-20 kl 13.00.
3. Ålägger Barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram en fördjupad ekonomisk
prognos för vårterminen på Segragymnasiet.
_____
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§ 181
Peng 2014
BUN 2013.1159.041

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har räknat fram en ny peng 2014 för
grundsärskolan och träningsskolan.
Beslutsunderlag
Peng för grundsärskola 2014, JanEric Assarsson, 2013-12-12
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fastställer ny peng 2014 för grundsärskolan till 270 000 kr och för träningsskolan
till 307 000 kr.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 182
Information om överlåtelse av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby
BUN 2013.0491.616

Ärendet
Verksamhetschefen för frivilliga skolformer Mattias Säflund informerar att
Skolinspektionen har, i ett yttrande till förvaltningsrätten, avstyrkt beviljande av
tillstånd att driva gymnasiesärskola för de nya ägarna till Naturbruksgymnasiet/
Segragymnasiet.
Beträffande gymnasieskolan har förvaltningsrätten ännu inte lämnat någon
information.
Beslutsunderlag
Underrättelse från Förvaltningsrätten ang. Segragymnasiet, 2013-11-26
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 183
Flygteknik - samarbete med Ronneby
BUN 2013.1302.612

Ärendet
Verksamhetschefen för frivilliga skolformer Mattias Säflund informerar att
Flygteknikcenter i Ljungbyhed har fått förfrågan från Knut Hahn skolan i Ronneby
kommun gällande samverkan angående flygmekanikerutbildningen inom
gymnasieskolan. Knut Hahn skolan har ansökt till Skolverket och blivit beviljade
starttillstånd fr.o.m. höstterminen 2014.
Skolan har inget EASA-tillstånd från Transportstyrelsen. Att ansöka om ett eget
EASA-tillstånd från Transportstyrelsen är en mycket komplicerad process som
kräver flera års arbete innan ett eventuellt godkännande. Deras enda realistiska
möjlighet är då ett samarbete med, en av Transportstyrelsen, godkänd skola.
För vår verksamhet skulle ett eventuellt samarbete innebära flera positiva effekter
t.ex. insyn i deras verksamhet, möjlighet att påverka, inkomster i form av
uppdragsutbildning och examinationer samt en breddad rekryteringsbas till
yrkeshögskolan. En identifierad nackdel till en etablering av en ny skola i
närområdet, oavsett samverkan, kan vara minskat söktryck till vår gymnasiekola.
Fördelarna för vår verksamhet bedöms dock vara större än eventuella nackdelar.
Skulle Flygteknikcenter avstå från ett eventuellt samarbete så kommer någon annan
EASA godkänd skola ta denna roll.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring gällande Flygteknisk utbildning, Mikael Johansson, 2013-12-05
Avsiktsförklaring gällande samverkan mellan Flygteknikcenter och gymnasieskolan
Flygteknisk utbildning vid gymnasieskolan Knut Hahn i Ronneby, Bilaga Bun §
183/13
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Beviljar Accountable Manager/ rektor för Flygteknikcenter att underteckna
avsiktsförklaringen enligt bilaga Bun § 183/13.
2. Ett eventuellt avtal mellan parterna förutsätter nytt beslut i Barn- och
utbildningsnämnden.
____
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§ 184
Uppföljning av skolinspektionens regelbundna tillsyn 2013 Antilopenskolan
BUN 2013.1303.611

Ärendet
Rektor på Antilopenskolan Kristina Brink Nilsson har i två skrivelser framställt
äskande av medel från Barn- och utbildningsnämnden för att uppfylla skollagens
krav på stöd till barn med särskilda behov samt för att öka vuxennärvaron på skolan.
Anledningen till detta äskande är Skolinspektionens beslut efter tillsyn i
Antilopenskolan där de kritiserar skolan för det begränsade stöd skolan idag
erbjuder.
Ordförande Tommy Cedervall föreslår att Barn- och utbildningsnämnden svarar
rektor att vi jobbar hårt detta och nästa år för att frigöra resurser för att tillgodose alla
skolors behov utifrån Skolinspektionens beslut.
Beslutsunderlag
Ang. studiehandledning på Antilopenskolan, Kristina Brink Nilsson, 2013-12-02
Ang. särskilt stöd till elever på Antilopenskolan, Kristina Brink Nilsson, 2013-12-06
Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Antilopenskolan,
Skolinspektionen, 2013-11-21
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
2. Svarar Antilopenskolans rektor att Barn- och utbildningsnämnden arbetar med att
frigöra resurser åt grundskolan utifrån Skolinspektionens beslut.
_____
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§ 185
Uppföljning av behov gällande barnomsorg på obekväm tid
BUN 2013.0680.635

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en uppföljning av behovet gällande
barnomsorg på obekväm tid. I uppföljningen lämnar förvaltningen även förslag på att
Klippans kommun inrättar pedagogisk omsorg på obekväm tid, sk ”nattis” i
förskolan Nejlikans lokaler. Förslaget innehåller fyra olika bemannings- samt
öppethållandealternativ.
Mötet öppnas för diskussion i ärendet.
Ordförande Tommy Cedervall påpekar att diskussionen om ett eventuellt inrättade av
”nattis” behöver äga rum i samband med övriga diskussioner om den samlade
ekonomin under budgetåret 2014.
Beslutsunderlag
Barnomsorg på obekväm tid, Annica Dovskog och Anneli P Dalberg, 2013-12-03
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 186
Barnomsorg på obekväm arbetstid - riktlinjer
BUN 2013.0582.630

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt riktlinjer att gälla för
barnomsorg på obekväm arbetstid, bilaga Bun § 186/13.
Syftet med riktlinjerna är att klargöra och därmed förenkla handläggningen av
ansökningarna om barnomsorg på obekväm tid samt kunna hantera eventuella
förändringar i omsorgsbehovet.
Mötet föreslår att delegationsbeslutet inte ska fattas av nämndens ordförande utan av
verksamhetschef för förskola.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid, Anneli P Dalberg, 2013-12-03
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner riktlinjer enligt bilaga Bun § 186/13 med följande förändring: ”Beslut
fattas av nämndens ordförande på delegation av barn- och utbildningsnämnden”
ändras till ”Beslut fattas av verksamhetschef för förskola på delegation av barn- och
utbildningsnämnden”.
_____
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§ 187
Årshjul för Barn- och utbildningsnämnden 2012-2014
BUN 2012.0720.600

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår, enligt önskemål frän Barn- och
utbildningsnämndens ledamöter, att ”Redovisning av pågående projekt” läggs in i
årshjulet för Barn- och utbildningsnämnden, under november månad.
Beslutsunderlag
Tillägg i Barn- och utbildningsnämndes årshjul, JanEric Assarsson 2013-12-05
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Lägga till ”Redovisning av pågående projekt” i årshjulet för Barn- och
utbildningsnämnden, under november månad.
_____
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§ 188
Förskoleplatser i Ljungbyhed
BUN 2013.0498.630

Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall föreslår att, utifrån diskussionerna Barn- och
utbildningsnämnden har haft om förskolorna i Ljungbyhed, bjuda in föräldrar och
övriga medborgare till dialogmöte i frågan.
Förslaget innebär att hålla två dialogmöte som Barn- och utbildningsnämndens
ordförande organiserar tillsammans med projektledare för kundtjänst Fredrik Norén
och utvecklingsledare Anders Ebbesson.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt ordförande Tommy Cedervall att organisera dialogmöten avseende
förskolor i Ljungbyhed.
____
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§ 189
Rapport från verksamhetsbesök och övriga besökta konferenser
Ärendet
Helena Dådring och Charlotte Eliassson Anderberg rapporterar från
verksamhetsbesök på högstadiet i Ljungbyhed. De informerar att föräldrarådet på
Ljungbyhedskolan bjuder in nämndens ledamöter den 7 januari kl 18.00 på
fritidsgården Holken i Ljungbyhed för att ha en dialog kring högstadiet på
Ljungbyhedsskolan.
Gunnel Johansson och Monika Gyllenstierna informerar kort om verksamhetsbesöket
på Nya Snyggatorpsskolans högstadium.
Helena Dådring rapporterar även från Skolinspektionens dag som presidiet närvarade
vid 2013-11-12.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 190
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämnsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda till och med 30 november 2013.
Barn- och utbildningsförvaltningen har även fått rapporter om inledda utredningar av
kränkande behandling.
Dessa utredningar är påbörjade på följande skolor och datum:
˗
Vedbyskola 2 st
2013-11-14
Roland Åkesson påpekar att rapporten är intetsägande och att nämnden inte kan
fullgöra sitt arbetsmiljöansvar utifrån denna rapport. Han föreslår att förvaltningen
återgår till det gamla rapporteringssystemet i pappersform.
Nämnsekreterare Åsa Lönn informerar att det pågår diskussioner kring
incidentrapporteringverkstyget Sysarb.
Beslutsunderlag
Redovisning av ärenden - arbetsskador, tillbud och avvikelser 2013-11-01 2013-11-30
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare
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§ 191
Delegationsärende
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
Skolchef:
2013-12-09

Dnr 2013.1326
Beslut om tillförordnad skolchef

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden
2013-11-01 – 2013-12-01 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen
Delegationsprotokoll nr 12:13-1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 192
Elevärende
Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att det inte har inkommit några nya eller
avslutade elevärenden sedan senaste sammanträdet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

16 (17)

Sammanträdesdatum

2013-12-16

§ 193
Informationsärende
Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:

Skolväsendets
överklagandenämnd

Högsta förvaltningsdomstolen

Skolinspektionen

Dnr 2013.1013
Beslut att avslå överklaganden

Dnr 2011.291
Dom i mål.nr 501-13 gällande laglighetsprövning enligt
kommunallagen gällande ansökan om ersättning för
skolskjuts

Dnr 2013.202
Beslut från regelbunden tillsyn 2013 – Åbyskolan
Beslut från regelbunden tillsyn 2013 –
Introduktionsprogrammen

Ekonomikontoret

Tidsplan Budget 2015

Säkerhetssamord.

Trygghetsmätning

Synpunktslämnare

Dnr 2013.1272
Förslag till användning av den pampiga fd
Bildinstitutionen vid Klippans gymnasieskola

Skolverket

Dnr 2013.1324
Beslut om statsbidrag för lärarlyftet 2, höstterminen 2013

Informationsärenden som finns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:
Dnr 2013.1299
Folkhälsorådet
Lokalt välfärdsbokslut 2012

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____
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§ 194
Kurser och konferenser
Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar om Välfärdskonferensen som äger rum i
Lund den 6-7 februari 2014. Mötet föreslår att nämnden bereder plats åt presidet på
Välfärdskonferensen. Ordförande Tommy Cedervall meddelar att han avstår sin
plats. Socialdemokraterna meddelar att de skickar en annan representant än Olle
Nilsson.
Skolchef JanEric Assarsson föreslår att Barn- och utbildningsnämndens temamöte
2014-04-14 behandlar alla rapporter och beslut från Skolinspektionens regelbundna
tillsyn. Helena Dådring föreslår att temamötet flyttas till 2014-04-07.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Bereder plats åt Helena Dådring samt en representant från Socialdemokraterna på
Välfärdskonferensen i Lund 2014-02-06 – 2014-02-07.
2. Flyttar Barn- och utbildningsnämndens temamöte till 2014-04-07 samt att mötet
har tema ”beslut från Skolinspektionens regelbundna tillsyn”.
3. Noterar informationen kring övriga kurser och konferenser.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

