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Paragrafer
§§97-108
Plats och tid

Sessionssalen kl. 17:30-18:15

Beslutande ledamöter

Rune Persson (S) (ordförande)
Tonny Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Kristian Seger (M)
Mikael Persson (C)
Jessica Svensson (S)
Andreas Olofsson (SD)
Richard Kronqvist (SD)
Kevin Lindqvist (M) ersätter Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Elena Kurenkova (SD) ersätter Elin Luckmann (SD) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande
ersättare

Ida Wennerlund (S)
Marie Brink (SD)

Övriga närvarande

Åsa Lönn, nämndsekreterare
Lars Boije, tf skolchef
Mattias Säflund, verksamhetschef
Anneli P Dalberg, verksamhetschef
Mattias Adolfsson, verksamhetschef
Marie Berlin, projektledare §§97-102
Elin Luckmann, 2:e vice ordförande (SD)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)

Utses att justera

Kristian Seger

Justeringens plats och
tid

Kommunhuset, kansliavdelningen , 2020-12-17 11:00

Sekreterare
Åsa Lönn
Ordförande
Rune Persson
Justerande
Kristian Seger
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-15

Datum för anslags
uppsättande
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Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, kansliavdelningen

Underskrift

.................................................
Åsa Lönn

Datum för anslags
nedtagande
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§97

Val av justerare
Ärendet
Val av justerare föreligger.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse Kristian Seger (M) att jämte ordförande justera protokoll från dagens
sammanträde.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§98

Fastställande av föredragningslistan
Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§ 99

Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2020.0036
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ekonomisk månadsuppföljning
per november 2020. Den ekonomiska prognosen pekar mot ett nollresultat vid årets slut.
Tf skolchef Lars Boije redogör för de olika verksamheternas ekonomiska läge.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 116
Ekonomisk månadsuppföljning, skolchef, 2020-11-11
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Beslut skickas till
Ekonomer BUF
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Effektmål för om- och nybyggnation Ljungbyhedsskolan
BUN 2020.0227
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-28 att uppdra åt förvaltningen att ta
fram funktionella effektmål, med inriktning mot pedagogiska värden, för att
Ljungbyhedsskolan består som F-9 skola. Förvaltningen uppdrogs även att ta fram
lokalprogram.
Effektmål är politiska mål som ska fungera vägledande för processen kring byggnationen
av skolan. Alla beslut och överväganden som görs längs vägen ska mätas mot dessa mål.
Funktionella effektmål är de mål som inriktade på skolans funktion, det vill säga skolans
pedagogiska uppdrag.
Effektmålen är grupperade i tre underrubriker:
 Övergripande: Mål som uttrycker de värden den nya skolan ska tillföra hela
Klippans kommun i ett större perspektiv.
 Funktionella: Mål inriktade på pedagogiska värden och förutsättningar för en väl
fungerande verksamhet. Merparten av dessa mål är baserade på behov
identifierats kvalitetsarbetet och i verksamhetens beprövade erfarenhet.
 Grundläggande: Krav som Klippans kommun ställer utöver de lagkrav som
gäller för en skola. Det kan vara mer ambitiösa mål för t.ex. energi men även
välmotiverade förutsättningar för effektiv drift och förvaltning av fastigheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till effektmål för
Ljungbyhedhedsskolan. Utifrån dessa mål arbetar projektgruppen med skolans
funktionsbehov som konkretiserar de funktionella behoven.
Effektmålen utgår från de mål som sattes upp vid planeringen av Kungsfiskareskolan.
Beslutsunderlag/Bilagor
Skrivelse, projektledare, 2020-12-08
Förslag på effektmål, projektledare, 2020-11-26
Ljungbyhedsskolans funktionsbehov, projektledare, 2020-11-26
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att anta effektmål för Ljungbyhedsskolans om- och
tillbyggnation.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign
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§ 101

Om- och tillbyggnad av Ljungbyhedsskolan
BUN 2018.0065
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-05-26 att Ljungbyhedsskolan skall
återuppbyggas som en skola för två paralleller årkurs F-9 samt att skolans matsal skall ha
en publik entré utmed gata.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade vid sitt möte den 14 oktober 2020
ärendet kring direktiv för återuppbyggnad av Ljungbyhedsskolan till dialoggruppen som i
sin tur remitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden med uppdrag att ta fram
förnyad behovsbeskrivning av skolans lokalbehov främst utifrån från förväntat antal
elever.
Ljungbyhedsskolans behov
Med utgångspunkt från dagens elevantal, erfarenheter av tillströmning i elevantal per /år,
de förutsättningar som föreligger med närliggande fristående skolors elevantal samt
befolkningsprognoser från Statisticon så bedöms Ljungbyhedsskolans nuvarande och
kommande behov av lokaler att innebära en skola som i storlek omfattar följande:
Årkurs F- 4 en klass i varje årskurs (ca 25-30 elever/åk)
Årskurs 5-9 två klasser i varje årskurs (ca 40-45 elever/åk)
En orsak till att elevantalet ökar efter åk 4 är bland annat att elever från fristående skolor
tillkommer.
Då skolan arbetar utifrån modell hemklassrum innebär det att lokalbehovet är 14 basrum.
Till varje basrum skall möjligheter till grupprum finnas.
Utöver basrum behöver skolan innehålla adekvata lektionssalar för estetiska ämnen
såsom: Bild, musik, hemkunskap och slöjd.
Basrum skall kunna ha dubbel användning det vill säga både ordinarie undervisning och
skolans egen fritidshemsverksamhet skall kunna bedrivas där. Fritidshemmets behov
måste uppmärksammas och inte glömmas bort. Det är en verksamhet som både ska stödja
barnens lärande och fungera som rekreation och inspiration efter skoldagens slut.
Lärararbetsplatser liksom administrationslokaler skall finnas i den omfattning som
skolans storlek kräver.
Toaletter skall finnas i den omfattning som skolans storlek kräver.
Till skolan skall det, enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden, finnas en matsal med
publik entré utmed gata. Matsalen ska kunna användas både som skolans samlingssal/
aula samt till publika evenemang.
Utformningen av skolans lokaler skall tydligt visa att det är en sammanhållen skola men
där eleverna ändå får möjligheter att, allteftersom beroende på ålder och årskurs, möta
Justerandes sign
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nya miljöer.
Skolans utemiljö måste utformas efter de behov en F-9 skola kräver.
Beslutsunderlag
Skrivelse, projektledare, 2020-11-08
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14 § 160
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen besluta att Ljungbyhedsskolan återuppbyggs och renoveras
för att innehålla lokaler anpassade till undervisning för en parallell gällande årskurs F-4
samt två paralleller gällande årskurserna 5 - 9.
att föreslå kommunstyrelsen besluta att Ljungbyhedsskolans matsal ska vara anpassad för
publika arrangemang genom en publik entré mot gatan.
____

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Delegering av beslut enligt förordning (2020:115)
BUN 2020.0202
Ärendet
Coronaviruset med sjukdomen Covid-19 klassades den 11 mars 2020 som en pandemi av
Världshälsoorganisationen (WHO). På grund av risk för spridning av coronaviruset
beslutade regeringen den 13 mars 2020 om förordningen (2020:115) om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (hädanefter
FUSS). Efter den 13 mars 2020 har regeringen beslutat om vissa följdändringar och
tillägg i FUSS.
FUSS ger en huvudman möjlighet att besluta att undervisning ska ges på annat sätt eller
annan tid än vad som föreskrivs i skollagen för elever i bland annat förskoleklass,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. FUSS kan tillämpas
om en huvudman, utifrån i förordningen angivna situationer, behöver hålla en eller flera
skolenheter fysiskt stängda eller om undervisning behöver ske på annat sätt även om
enheten är öppen. Åtgärderna avser att säkerställa elevers rätt till utbildning. FUSS gäller
under begränsad tid, till och med den 30 juni 2021.
Den 19 mars 2020 beslutade riksdagen att anta lag (2020:148) om tillfällig stängning av
verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Med stöd av lagen
kan en huvudman stänga förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet under
de i lagen angivna förutsättningarna. Lagen ger även regeringen möjlighet att besluta att
verksamheter ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.
Delegering av beslut
För att säkerställa en effektiv hantering vid tillämpning av ovan beskrivna regelverk finns
behov att delegera beslut till lägre beslutsnivå (tjänsteperson) under den tid som reglerna
är tillämpliga. Detta då situationen under pågående corona-pandemi kan kräva
skyndsamma beslut utifrån lokala förhållanden på respektive skolenhet när skolenheterna
är öppna.
En huvudman som håller en skolenhet öppen – vilket innebär att skollokalerna är öppna
för eleverna – får enligt 11 a § FUSS tillämpa 3-5, 7, 9 och 10 §§ i FUSS om det behövs
på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler
därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt föreskrifter,
allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.
En huvudman som håller en gymnasieskola öppen får enligt 11 b och 11 c §§ FUSS
tillämpa 5, 7, 9 och 10 §§ för att anpassa utbildningens utformning, omfattning eller
förläggning för att lärare och personal ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-15

12 (21)

rekommendationer som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och
allmänna kommunikationsmedel.
Med utgångspunkt i ovanstående föreslås delegering enligt följande:
Beslut

Lagrum

Delegat Kommentar

Undervisningstidens
fördelning

11 a och 4 § förordning
om utbildning på
skolområdet och annan
pedagogisk verksamhet
vid spridning av viss
smitta

Undervisningstiden i
ett/flera ämnen får fördelas
mellan stadier på annat sätt
Skolchef än vad som anges i
timplanen för grundskola
och grundsärskola (bilaga 14 skolförordningen).

Avser individ-, grupp- eller
11 a/11 b/11 c och 7 §
klassnivå när skolenheterna
Elever ska ges
första stycket
är öppna. Om nämnden
undervisning där läraren
förordning om utbildning
beslutar att stänga
och eleven är åtskilda i
på skolområdet och
Skolchef skolenheten helt eller delvis,
rum men inte i tid, eller
annan pedagogisk
beslutar den också om
är åtskilda i både rum
verksamhet vid spridning
undervisning ska bedrivas
och tid
av viss smitta
som fjärr-/
distansundervisning.
Antal timmar som
fjärr/distansundervisning
ska motsvara och om
undervisningen ska
avräknas mot garanterad
undervisningstid

11 a/11 b/11c och/eller 7
§ andra stycket
förordning om utbildning
på skolområdet och
Skolchef
annan pedagogisk
verksamhet vid spridning
av viss smitta

11 a och 8 § förordning
om utbildning på
Beslut att elever ska ges
skolområdet och annan
undervisning vid en
pedagogisk verksamhet
annan skolenhet
vid spridning av viss
smitta

Om nämnden beslutar att
stänga skolenheten helt eller
delvis och fjärr/distansundervisning ska
bedrivas, beslutar rektor om
timmar och avräkning.

Skolchef

Beslut som inte delegeras
Huvudmannen har möjlighet att besluta att en skolenhet ska stängas helt eller delvis och
besluta om tillfällig stängning av förskoleenhet, fritidshem eller annan pedagogisk
verksamhet i enlighet med vad som anges i lag om tillfällig stängning av verksamheter på
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skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Stängning av verksamhet utgör ett
ingripande beslut och ska därför fattas av nämnden.
Beslut om avvikelser när det gäller lärotider och utbildningens förläggning samt att
förlägga lovskola till annan tid (enligt 3 § FUSS gällande bland annat förskoleklass,
grundskola och grundsärskola och 5 § FUSS för gymnasieskolan eller
gymnasiesärskolan) är som regel inte av skyndsam karaktär.
I brådskande fall och då nämndens sammanträde inte kan avvaktas har nämndens
ordförande dock möjlighet att besluta om detta med stöd av kommunallagen, men också
delegeringsordningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 117
Skrivelse, verksamhetschef grundskola, 2020-11-24

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anta förslaget till delegering för barn- och utbildningsnämnden enligt ovan.
att detta beslut gäller under den begränsade tid som förordning om utbildning på
skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta är tillämplig.
att därmed upphäva beslut § 93 fattat av barn- och utbildningsnämnden 2020-11-18.
____

Beslut skickas till
Samtliga skolledare
Paragrafen är justerad
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§ 103

Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden
BUN 2020.0006
Ärendet
Kansliavdelningen har arbetat med att revidera kommunstyrelsens och nämndernas
reglementen. Arbetet har varit omfattande och involverat både nämndsekreterare,
kanslichef samt ledningsgruppen. Det nya förslaget innebär att reglementena är samlade i
ett och samma dokument där den första delen innehåller sådant som är gemensamt för
samtliga nämnder. Därefter följer en del för respektive nämnd.
Med ett gemensamt dokument för reglementena blir det mer överblickbart, vi får mer
enhetlighet och därmed en bättre kvalitetssäkring.
Kansliet har följt SKR:s mall till reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna samt
har tittat på andra kommuners reglementen som har ett och samma dokument för samtliga
nämnder.
I förslaget till reglemente har ändringarna markerats med färger. Gulmarkerat är nytt och
grönmarkerat är antingen omformulerat eller flyttat från t.ex. nämndernas reglemente till
den gemensamma delen. Till höger av dokumentet, i kommentarsfältet har vi lämnat
kommentarer för att kunna följa förändringarna.
Den gemensamma delen består av för kommunstyrelsen och nämnderna gemensamma
bestämmelser, så som uppdrag och verksamhet, behandling av personuppgifter,
uppföljning, årsredovisning och återrapportering till kommunfullmäktige samt
arbetsformer.
Andreas yrkar på att det i § 14 Om varken ordföranden eller vice ordföranden... ska
tydliggöras att ordningen som avses är ordförande, därefter vice ordförande och därefter
andra vice ordförande.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 118
Skrivelse, nämndsekreterare, 2020-11-26
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-18 § 195
Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna, kommunstyrelsens
arbetsutskott, 2020-11-18
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom reglementet med ett tydliggörande av § 14 att ordningen som avses är
ordförande, därefter vice ordförande och därefter andra vice ordförande att föreslå
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förslag.
____

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad
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§ 104

Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2020.0015
Ärendet
Inga rapporter föreligger.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 105

Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-viruset)
BUN 2020.0044
Ärendet
Tf skolchef Lars Boije informerar att regeringen beslutat att gymnasieskolan ska, som
huvudregel, bedriva undervisning på distans från och med måndag den 7 december fram
till och med den 6 januari. Lunchlådor kommer att erbjudas två dagar i veckan till de
elever som studerar på distans.
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar att ordförande har tagit delegationsbeslut
i brådskande ärende om att stänga högstadiet på Snyggatorpsskolan och att
undervisningen för dessa elever i åk 7-9 bedrivs på distans fram till den 11 januari 2021.
Verksamhetscheferna redogör kort för hur smittläget ser ut inom de olika
verksamheterna.
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att nämnden riktar ett varmt tack till all personal
inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 119
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att framföra ett varmt tack till samtliga anställda i förvaltningen.
att i övrigt notera informationen.
____

Beslut skickas till
Samtliga skolledare
Paragrafen är justerad
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§ 106

Rapport från förvaltningen
BUN 2020.0001
Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om rekrytering av rektor till Vedby skola.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03 § 120
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-12-15

§ 107

Delegeringsärenden
BUN 2020.0014
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag:

Skolchef
Dnr 2020.0032
2020-11-30
Beslut om tillförordnad skolchef

Skolskjutssamordnare
Dnr 2020.0201
2020-11-18
Beslut om skolskjuts – avslag

Ordförande - Beslut i brådskande ärende
Dnr 2020.0071
2020-11-27
Programutbud för gymnasiesärskolan 2021/2022
Dnr 2020.0221
2020-12-10
Beslut att stänga Snyggatorpsskolan åk 7-9 och förlägga undervisningen på distans

Arbetsutskottet
Dnr 2020.0206
2020-12-03
Beslut om avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola
Dnr 2020.0206
2020-12-03
Beslut om avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§108

Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
BUN 2020.0220-1
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-12-02 § 159
Tidplan Budget 2022
BUN 2020.0071-5
Ordförande
Beslut i brådskande ärende - programutbud för gymnasiesärskolan 2021/2022
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21 (21)

