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§ 157
Ekonomisk månadsuppföljning 2013
BUN 2013.0250.040

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk
månadsuppföljning t o m oktober 2013, bilaga Bun § 157/13. Vid oktobers månads
slut visar helårsprognosen ett underskott på 5 851 tkr.
Skolchef JanEric Assarsson informerade att i detta beräknade underskott inte är
medräknat kompensation för ökade elevvolymer, ej heller kompensation från
Kommunstyrelsen för Naturbruksgymnasiet, Segragymnasiet. Med detta inräknat
pekar helårsprognosen mot ett nollresultat.
Ordförande Tommy Cedervall informerar om diskussionerna som förs i nuläget i
Kommunstyrelsen gällande Segragymnasiets framtid.
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning oktober 2013, Anja Grönvall 2013-11-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen t o m oktober 2013 enligt
bilaga Bun § 157/13.
_____

Signatur justerare
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2013-11-25

§ 158
Lokalisering av IM på Tegelbruksskolan
BUN 2013.1164.612

Ärendet
Verksamhetschefen för frivilliga skolformer, Mattias Säflund, informerar att IM har
under de senaste åren varit lokaliserad i byggnad F, vid Åbyskolan. Nu har
Åbyskolan och vuxenutbildningen lämnat lokalerna och endast IM återstår.
Kostnaden för att ha verksamheten lokaliserad i byggnad F är cirka 500 tkr, inklusive
städning. För att hålla nere kostnaderna förslås en förflyttning av IM till
Tegelbruksskolan. Med delade resurser sjunker kostnaden med 325 tkr till cirka 175
tkr.
Många av de elever som söker de olika varianterna av IM har även ett behov att vara
knutna nära ett yrkesprogram, till exempel varianterna IMPRO (programinriktat
individuellt val där eleverna går ett ordinarieprogram och samtidigt kompletterar
enstaka kurs från grundskolan) och IMYRK (yrkesintroduktions utbildning anpassad
till en enskild elevs förutsättningar). Flertalet elever som börjar på IM har även ett
behov av varierande arbetsformer, med teoretiska och praktiska inslag.
På Tegelbruksskolan kan IM eleverna erbjudas en möjlighet att utforma sin
utbildning utifrån den enskilda elevens förutsättningar och ur ett brett
utbildningsutbud. Skolan erbjuder yrkesprogrammen bygg, el och fordon, men här
finns även utbildningar inom gymnasiesärskolan inom bygg och fordon. Det bredare
utbildningsutbudet och variationen mellan de olika undervisningsgrupperna kan
utnyttjas av IM för att hitta individuellt anpassade upplägg för eleverna.
Förutsättningarna att varva teoretiska moment, praktisk utbildning och praktik
förbättras. Tegelbruksskolan har även ett brett kontaktnät i branscherna och elever
med särskilda behov kan erbjudas praktik utifrån elevens förutsättningar.
Beslutsunderlag
Lokalisering av IM på Tegelbruksskolan, Mattias Säflund 2013-11-25
Konsekvensbeskrivning av IMs flytt, Staffan Broddesson, 2013-10-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förflyttar Introduktionsprogrammen (IM) från byggnad F på Åbyskolan till
Tegelbruksskolan senast sommaren 2014.
_____
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§ 159
Utfasning av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby
BUN 2013.1245.612

Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall informerar om processen kring överlåtelsen av
Segragymnasiet.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby
ska läggas ned. Kommunfullmäktige beslutade att riva upp beslutet och för att Barnoch utbildningsnämnden ska kunna driva verksamheten 2014 behöver extra medel
tillskjutas.
Vid samrådet mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Barn- och
utbildningsnämndens presidium, 2013-09-24, beslutades att budgeten 2014 ska
förutsätta att verksamheten drivs av kommunen hela 2014. Barn- och
utbildningsnämnden behöver därför begära ytterligare 4250 tkr från
Kommunstyrelsen, varav 250 tkr är reserverade för drift av internatet, för att
kompensera för drift av Naturbruksgymnasiet 2014.
Beslutsunderlag
Extra medel för utfasning av Naturbruksgymnasiet i Östra Ljungby, Mattias Säflund,
2013-11-15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Begär 4 250 tkr i kompletteringsbudgeten för att täcka underskott på
Naturbruksgymnasiet och internat.
_____

Signatur justerare
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§ 160
Peng 2014
BUN 2013.1159.041

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar att barn- och utbildningsförvaltningen har
utarbetat förslag till peng som underlag för budget 2014, bilaga Bun § 160/13
Beslutsunderlag
Peng 2014, Anja Grönvall, 2013-11-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner pengen för de olika verksamhetsområdena enligt bilaga Bun § 160/13.
_____

Signatur justerare
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§ 161
Interkommunala ersättningar Klippans gymnasieskola 2014
BUN 2013.1246.612

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till interkommunala
ersättningar för utbildningar Klippans gymnasieskola 2014 som underlag för budget
2014, bilaga Bun § 161/13.
Beslutsunderlag
Förslag interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans gymnasieskola 2014,
Heléne Stoltz, 2013-11-06
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner prislistan för interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans
gymnasieskola 2014, enligt bilaga Bun § 161/13.
_____

Signatur justerare
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§ 162
Internbudget 2014
BUN 2013.1019.041

Ärendet
Skolchef JanEric Assarsson informerar att Barn- och utbildningsförvaltningen har
utarbetat förslag till interbudget 2014, bilaga Bun § 162/13 A.
Färingtofta skola och Ljungbyhedsskolan visar på underskott. Vid en nedläggning av
Färingtofta skola under 2014 kan det göras en besparing på ca 500 tkr.
JanEric Assarsson rapporterar vad de fackliga förbunden framfört vid
samverkansmötet tidigare under dagen. Där yrkade samtliga närvarande fackförbund
på följande gällande budget 2014:
- Hänsyn ska tas till kostnader för Naturbruksgymnasiet.
- En konsekvens- och riskanalys ska göras över hur denna budget kommer att
påverka eleverna, och då speciellt elever med särskilda behov.
- Kommunen fullgör inte sitt uppdrag som huvudman för skolan utifrån de
styrdokument som finns.
JanEric Assarsson informerar även att de fackliga förbunden påpekar att inga tjänster
inom pedagogisk omsorg är neddragna utan vakantsatta.
Barn- och utbildningsförvaltningen har även tagit fram en prognos för
brottningsgymnasiets kostnader och intäkter 2013, bilaga Bun § 162/13 B.
Ordförande Tommy Cedervall informerar att det är viktigt att det blir tydligt att
brottningsgymnasiet i nuläget drivs med en förlust och att denna finansieras bland
annat av neddragningar på Åbyskolan, IM och gymnasiesärskolan.
Beslutsunderlag
Internbudget 2014, Anja Grönvall, 2013-11-18
Kommentarer till budgetförslag, Anja Grönvall och Mattias Säflund, 2013-11-15
Brottningsgymnasiets prognos 2013, Mattias Säflund, 2013-11-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner internbudgeten för 2014, enligt bilaga Bun 162/13 A och B.
_____

Signatur justerare
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§ 163
Brottningsgymnasiets lokalisering
BUN 2013.1161.612

Ärendet
Verksamhetschef för frivilliga skolformer, Mattias Säflund, informerar att augusti
2014 går hyresavtalet för brottningsgymnasiets lokaler i Ljungbyhed ut. Då
kommunen inte har fattat beslut om eller hunnit färdigställa nya brottningslokaler
och internatboende i Klippans centrum föreslås fortsatt lokalisering i Ljungbyhed
under läsåret 2014/2015. Lösningen är förankrad efter dialog med ansvarig personal
vid brottnings-gymnasiet och brottningsförbundet.
Fördelen med lösningen är att brottningslokalerna är mycket väl fungerande och inte
behöver flyttas. Internatboendet är upparbetat, bemannat och samordnat med
flygteknikutbildningen, en ekonomisk och trygg lösning.
Nackdelen är att eleverna har sin skolgång i Klippans centrum, med tillhörande
behov av transporter och att eleverna upplever att utbudet av aktiviteter är begränsat i
Ljungbyhed.
Beslutsunderlag
Lokalisering av RIG/NIU brottning läsåret 2014/2015, Mattias Säflund, 2013-11-25
Brottningsgymnasiets prognos 2013, Mattias Säflund, 2013-11-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Fortsätter lokaliseringen av brottningsgymnasiet i Ljungbyhed läsåret 2014/2015,
under förutsättning att hyreskontrakt kan tecknas med Ljungbyhed Park.
_____

Signatur justerare
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§ 164
Synpunkt på busstider för gymnasieelever från Ljungbyhed
BUN 2013.0911.901

Ärendet
Verksamhetschef för frivilliga skolformer, Mattias Säflund, informerar att en
vårdnadhavare har i skrivelse till Barn- och utbildningsnämnden påtalat att resa med
skolbussar mellan Ljungbyhed och Klippan inte uppfyller elevernas behov och
orsakar väntetider i förhållande mellan schemat och bussavgångar. Önskemålet om
en ändring har framförts under fler års tid, bland annat har argumentet varit en
orättvisa i att resande elever från Östra Ljungby/Stidsvig har fått terminskort.
De busskort som delas ut idag till de elever som pendlar mellan Östra
Ljungby/Stidsvig och Klippan kostar 2 610 kr/elev och termin eller 5 220 kr/elev och
läsår. Korten ger obegränsat resande i Skåne från 06.00 måndag morgon till 20.00
fredag kväll med undantag för nattrafik. Kortet kan även täcka vissa elevers resor till
APL och/eller studiebesök.
45 elevers pendling från Östra Ljungby/Stidsvig kostar idag cirka 235 000 kr/läsår.
100 elevers pendling från Ljungbyhed med busskort kostar cirka 520 000 kr/läsår.
Summa en ökning från dagens 235 000 kr/läsår till 755 000 kr/läsår.
Om man istället köper jojo-kort med reskassa kostar resorna 10.40 kr/enkel väg, tur
och retur 20.80 kr/elev och dag. Räknat på innevarande läsårs dagar blir det 1 768 kr
på höstterminen (85 läsdagar) och 1 934,40 kr på vårterminen (93 läsdagar), vilket
blir 3 702,40 kr/elev och läsår. Priset är om man beställer hos Skånetrafiken, annars
måste man ladda med jämnt 100-tal kronor. Eventuella resor till APL och
Studiebesök ingår då inte.
45 elevers pendling från Östra Ljungby/Stidsvig med jojo-kort kostar cirka 165 000
kr/läsår.
100 elevers pendling från Ljungbyhed med jojo-kort kostar cirka 370 000 kr/läsår.
Summa för alternativ med jojo-kort 535 000 kr/läsår.
Om eleverna får kort med reskassa bör de också skriva under på att det är en
värdehandling de kvitterar ut och att de inte kan få något nytt om de tappar bort
kortet. Där kan också stå att man förutsätter/kräver att de registrerar sitt kort på
Skånetrafikens hemsida. Då får de tillbaka ett nytt kort med samma värde som det
borttappade ifall de går in och spärrar det vid förlust, som skola kan inte vi göra det.
Att föra över ytterligare elevresor till linjetrafiken kan kanske dessutom bidra till att
säkra sträckan mellan Klippan och Ljungbyhed.
Yrkanden
Helena Dådring (M) yrkar på att ordet ”bör” i förslaget till beslut ändras till ”ska”,
vilket ger lydelsen: ”Dock ska alternativet beaktas inför kommande
avtalsförhandlingar”.
Signatur justerare
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Beslutsunderlag
Synpunkt på busstider och busskort Klippan-Ljungbyhed, vårdnadshavare,
2013-08-28
Klippans gymnasieelevers pendling till och från skolor i Klippan, Mattias Säflund
2013-11-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Konstaterar att skolskjutsavtalet med Klippans busstrafik AB löper fram till
2015-06-30. Inom nuvarande avtalsperiod finns inte ekonomiska medel att öka
kostnaderna för skolelevernas resande.
Dock ska alternativet beaktas inför kommande avtalsförhandling.
_____
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§ 165
Arkivplan elevakter 2013
BUN 2013.1012.004

Ärendet
Verksamhetschef för elevhälsan Pia Dahl, har upprättat en arkivplan för elevakter i
Klippans Kommun, bilaga Bun § 165/13.
Avsikten med dokumentet är att klargöra hur och var elevakter ska sparas samt vad
som ska sparas.
Beslutsunderlag
Arkivplan – elevakter i Klippans Kommun, Pia Dahl 2013-10-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Antar arkivplanen gällande elevakter i Klippans Kommun, enligt bilaga Bun §
165/13.
____
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§ 166
Idrottshallens skick på Nya Snyggatorpsskolan
BUN 2013.1142.611

Ärendet
Idrottslärarna på Nya Snyggatorpsskolan har i en skrivelse till nämnden påpekar att
idrottshallen på Nya Snyggatorpsskolan är undermålig och inte ändamålsenlig för
dagens idrottsundervisning. Idrottshallen är för liten vilket dels beror på att klasserna
idag är större än när hallen byggdes vilket innebär många elever på för liten yta.
Många av dagens bollsporter är inte möjliga i hallen pga låg takhöjd.
Duschutrymmena är så undermåliga att elever väljer att inte duscha efter lektionen.
Idrottssalens standard gör att läroplanen inte kan följas. Dessutom utgör hallen i
många avseende en säkerhetsrisk.
Skolchef JanEric Assarsson informerar att tekniska kontoret kommer, under våren
2014, att kalla till ett möte med idrottslärare och skyddsombud beträffande skicket av
kommunens samtliga idrottshallar. I detta ingår att en inventering av idrottshallarnas
befintliga standard samt ta fram en handlingsplan med kostnadsförslag.
Yrkanden
Helena Dådring (M) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden inleder ett samarbete
med Kultur- och fritidsnämnden för att kunna se över möjligheten att bygga en ny
idrottshall istället för att renovera de befintliga.
Rune Persson (S) yrkar på att Barn- och utbildningsnämnden föreslår
Kommunstyrelsen att åtgärda idrottshallen på Nya Snyggatorpsskolan snarast.
Ordförande Tommy Cedervall (FP) yrkar på att nämnden uppmanar förvaltningen att
se över möjligheten att använda andra idrottshallar på dagtid samt att lyfta frågan om
samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Han vill även att vi avvaktar vidare
beslut i frågan tills efter mötet angående idrottshallarna med tekniska kontoret.
Beslutsunderlag
Med anledning av idrottsundervisningen på Nya Snyggatorpsskolan, idrottslärarna
Nya Snyggatorpsskolan, 2013-10-22
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen
2. Lyfter frågan om idrottshallarnas skick igen efter att tekniska kontorets möte ägt
rum.
______
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§ 167
Skoldatatekets framtid
BUN 2013.1160.611

Ärendet
Pedagogerna inom Skoldatateket, Kerstin Persson, Ljerka Cacija och Lisette
Martinsson, har i en skrivelse förtydligat Skoldatatekets uppdrag samt ber nämnden
att se över möjligheterna att satsa långsiktigt ekonomiskt på verksamheten.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) framför att det olyckliga i att starta projekt som
Skoldatateket utan att ha en långsiktig ekonomisk plan.
Beslutsunderlag
Skrivelse till BUN angående Skoldatateket, Kerstin Persson, Ljerka Cacija, Lisette
Martinsson, 2013-10-04
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt Barn- och utbildningsförvaltningen att se över de ekonomiska
möjligheterna att driva Skoldatateket vidare.
_____
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§ 168
Intern kontrollplan 2014
BUN 2013.1162.600

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan
för 2014.
Beslutsunderlag
Förslag till intern kontrollplan 2014, JanEric Assarsson 2014-11-11
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner den interna kontrollplanen 2014 enligt bilaga Bun § 168/13.
_____

Signatur justerare
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§ 169
Ökad vuxennärvaro på Antilopenskolan
BUN 2013.1163.611

Ärendet
Rektor på Antilopenskola, Kristina Brink Nilsson har i en skrivelse till nämnden
framställt ett akut behov av extra resurser till ökad vuxennärvaro i två klasser på
Antilopenskolan. I dessa klasser finns elever med stora behov av särskilt stöd genom
hela skoldagen. En ökad vuxennärvaro behövs för att förebygga och lösa konfliktoch mobbningssituationer samt för att garantera säkerheten för eleverna. Skolan har i
nuläget en hög frekvens av incident- och olycksfallsrapporter. Situationen bedöms
idag påverka lärarnas och elevernas arbets- och studiero.
Lärarna och elevhälsopersonal har uppmärksammat problematiken under längre tid
och trots insatta åtgärder är stödet inte tillräckligt. Skolan har under budgetåret
anpassat budget till ett vikande elevunderlag med färre pedagoger som konsekvens.
Det finns en risk för framtida skolmisslyckande och stor samhällskostnad på lång
sikt.
Behovet är i nuläget att anställa två assistenter sex timmar om dagen för att
tillgodose behovet under tidsperioden 2013-11-04 – 2013-12-20, detta till en kostnad
av 80 00 kr. Kostnaden för denna insats måste läggas in i budget för 2014 vilket sker
utifrån att skolan ansöker om extra medel från elevhälsan. Men under rådande
ekonomiska anpassningar bedöms anställning av extrapersonal inte vara möjlig utan
extra tilldelning av medel från huvudmannen.
Skolchef JanEric Assarsson informerar att han med hjälp av centrala medel har
kunnat tillgodose rektorns önskemål om extra medel för hösterminen 2013.
Han föreslår att Barn- och utbildningsnämnden avvaktar skolinspektionens beslut
från deras regelbundna tillsyn och väger in detta i framtida åtgärdsplaner.
Beslutsunderlag
Akut behov av ökad vuxennärvaro på Antilopenskolan, Kristina Brink Nilsson,
2013-10-29
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Avvaktar skolinspektionens beslut från den regelbundna tillsynen för att väga in
detta i framtida åtgärdsplaner. Frågan lyfts igen nästa sammanträde.
_____
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Barn- och utbildningsnämnden

Sida

18 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 170
Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot
våld i nära relationer
BUN 2013.1174.027

Ärendet
Kommunstyrelsen har fått en förfrågan från Länsstyrelsen Skåne och Malmö Stad att
delta som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relation.
Kostnaden 2014 för att delta beräknas bli 2,70 kr per kommuninvånare och år.
Kommunstyrelsen efterhör Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämndens
ställningstagande i frågan.
Skolchef JanEric Assarsson informerar att socialnämnden har fått 50 000 kr i
projektpengar för att utbilda personal inom kommunen i dessa frågor.
Yrkanden
Johan Pettersson (S) yrkar på att ”för närvarande” ska läggas till i beslutsatsen.
Beslutsunderlag
Förfrågan om deltagande som avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära
relation, Länsstyrelsen Skåne och Malmö Stad, 2013-11-08
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Föreslår Kommunstyrelsen att Klippans Kommun för närvarande inte deltar som
avtalskommun i Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

19 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 171
Uppföljning av plan för ökad tillgänglighet och delaktighet
BUN 2013.1248.010

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått en förfrågan från Kommunala
handikappsrådet gällande uppföljningen av plan för ökad tillgänglighet och
delaktighet.
Inför deras sammanträde 2013-12-09 önskar rådet svar på följande frågor:
Vem är utsedd som samordnare inom din förvaltning/motsvarande?
Vilken utbildning om funktionsnedsättning och funktionshinder har politiker och
anställda fått?
Beslutsunderlag
Plan för ökad tillgänglighet och delaktighet, Kommunfullmäktige
2011-04-26
Uppföljning av plan för ökad tillgänglighet och delaktighet, Anders Ivarsson,
2013-11-18
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att besvara frågeställningarna från
Kommunala handikappsrådet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

20 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 172
Information om EU-projekt
Ärendet
JanEric Assarsson informerar om att Klippans Kommun har fått en förfrågan från
Odsherred i Danmark om att vara med i ett EU-projekt. Projektet inbegriper att
stödja en kommun i Lettland och en i Estland, där finns stora alkoholproblem även
långt ner i åldrarna.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 173
Arbetsmiljö
Ärendet
Nämnsekreterare Åsa Lönn har gjort en sammanställning av incidentrapporter
anmälda till och med 7 november 2013.
Beslutsunderlag
Redovisning av ärenden - arbetsskador, tillbud och avvikelser 2013-10-08 –
2013-11-07
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

21 (28)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 174
Delegationsärende
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:
Skolchef:
2013-10-01

2013-10-17

Skolskjutssamordnare:
2013-10-16

Dnr 2013.1083-1
Beslut ändrade beslutsattestanter
Dnr 2013.106-6
Beslut om bidragsbelopp

Dnr 2013.1037-3
Beslut om skolskjuts – beviljat

Redovisade anställningar till Kommunstyrelsen/ Barn- och utbildningsnämnden:
2013-09-01 – 2013-10-01 Personalärenden enligt gällande delegationsordning
antagen av Barn- och utbildningsnämnden samt
Kommunstyrelsen
Delegationsprotokoll nr 11:13-1
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

22 (28)

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

23 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 175
Elevärende
Ärendet
Skolinspektionen

Dnr 2013.1212
Anmälan om skolsituationen för tidigare elev vid
Snyggatorpsskolan.

Skolinspektionen

Dnr 2013.1218
Anmälan om skolsituationen för en elev vid
Antilopenskolan

Skolinspektionen

Dnr 2013.1190
Anmälan om skolsituationen för en elev vid
Antilopenskolan

Skolinspektionen

Dnr 2012.848
Uppföljning av beslut ang. skolsituationen för elev vid
Ljungbyhedsskola: ”Klippans kommun har vidtagit
sådana åtgärder att ärendet kan avslutas”

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

24 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 176
Färingtofta skolas framtid
BUN 2013.1013.611

Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall och skolchef JanEric Assarsson informerar om
processen kring Färingtofta skolas framtid. De rapporterar kortfattat vad som
framkommit på mötena med föräldrar och medborgare som ägt rum under november
månad.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar om nedläggning av
Färingtofta skola sker flyttningen av eleverna till Ljungbyhedskolan fr o m
höstterminen 2014.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

25 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 177
Val av representant till Yrkesråd Barn- och fritid
Ärendet
Ordförande Tommy Cedervall informerar att nämnden har fått förfrågan om att välja
en representant till yrkesrådet för Barn- och fritidsprogrammet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Väljer Tommy Cedervall till Barn- och utbildningsnämndens representant i
yrkesrådet för Barn- och fritidsprogrammet.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

26 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 178
Informationsärende
Ärendet
Gunnel Johansson (C) informerar från sitt verksamhetsbesök på PeterSvensskolan.
Gunnel fick ett mycket gott intryck av skolan och dess elever och personal. På skolan
går 100 elever och arbetar 15 lärare.
Några elever har fått skyddsombudsutbildning vilket även inbegriper att ingripa vid
mobbningssituationer. Enligt elevernas utsago förekommer inte mobbning alls på
skolan. Elever hjälper även till med att hålla skolan iordning vilket eliminerat
förstörelse.
Gunnel utryckte en besvikelse att inte fler ledamöter från BUN deltog vid
verksamhetsbesöket.
Nämndsekreterare Åsa Lönn påpekar att på det inbokade verksamhetsbesöket
2013-11-22 på Nya Snyggatorpsskolan kom ingen av nämndens ledamöter. Hon
påminner även om det bokade verksamhetsbesöket på Ljungbyhedsskolan
2013-11-29 och uppmanar fler ledamöter att anmäla sig till detta besök.
Helena Dådring (M) rapporterar från mötet med revisonen. De frågade efter vilka
projekt som finns inom nämnd och förvaltning. Helena föreslår med anledning av
detta att pågående projekt redovisas årligen till nämnden och att detta skrivs in i
nämndens årshjul. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer med förslag till nästa
nämndssammanträde.
Nämndsekreterare Åsa Lönn lyfter frågan om nämndens årliga julbord/jultallrik.
Mötet enas kring att utöka vår ordinarie fika med en julsmörgås.
Följande övriga informationsärenden rapporteras till nämnden:

Föräldrar

Barn- och utbild.
förvaltningen

Signatur justerare

Dnr 2013.1013
Överklagande till Skolnämndens överklagandenämnd av
BUNs beslut att flytta eleverna från Färingtofta skola.
Överklagande till Förvaltningsrätten gällande laglighet av
BUNs beslut att flytta elever från Färingtofta skola.
Dnr 2013.1011-1
Verksamhetsberättelse Skolhälsovården

Barn- och utbild.
förvaltningen

Svar på BUN § 147/13, gällande placeringar av
förskolebarn

Barn- och utbild.
förvaltningen

Hyror för idrottshallar

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

27 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

Skolverket

Dnr 2012.857-7
Statsbidrag för matematiklärare inom Matematiklyftet
2013/14

Folkhälsorådet

Dnr 2013.440
Noteringar från dialogmöte med Länsstyrelsen kring det
alkohol- och drogpreventiva arbetet

Barn- och utbild.
förvaltningen

Personaltäthet/elevtal

Skolinspektionen

Kvalitetsgranskning Huvudmannens styrning mot
nationella mål

Informationsärenden som finns tillgängliga på mötet och som kan skickas ut på
begäran:

Elever, föräldrar
Helsingborgs
Stad

Dnr 2013.1013-21
Namninsamling mot Färingtofta skolas nedläggning
Rapport om antagningen till gymnasieskolan 13/14

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
______

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden

Sida

28 (28)

Sammanträdesdatum

2013-11-25

§ 179
Kurser och konferenser
Ärendet
Olle Nilsson (S) informerar att det förs diskussioner i KSAU gällande att kommunen
eventuellt kommer att anordnar en kurs om de nya reglerna i kommunallagen som
börjar gälla från 1 februari.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Noterar informationen.
_____

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

