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§ 22

Val av justerare
BUN 2021.0006
Ärendet
Val av justerare föreligger.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att utse Rickard Kronqvist (SD) att jämte ordförande justera protokoll från dagens
sammanträde.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§23

Fastställande av föredragningslistan
Ärendet
Fastställande av föredragningslista föreligger.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Ekonomisk månadsuppföljning
BUN 2021.0047
Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ekonomisk månadsuppföljning för
februari 2021. Den ekonomiska prognosen visar på ett underskott vid årets slut.
Skolchef Ros-Marie Bergman informerar nämnden om de poster som utmärker sig med
negativa siffror. Skolskjutsverksamheten är underdimensionerad i budgeten och har varit
i flera år. Pedagogisk omsorg ligger också på minus, det finns idag ca 50 barn inskrivna i
pedagogisk omsorg och därmed har det skett en minskning av inskrivna barn över tid.
Vidare finns underskott på Vedby skola och detta underskott är till största delen ett
minskat antal elever samt att en liten skola alltid har svårare att få en budget i balans då
det finns mindre utrymme för bl a samordningsvinster.
Vuxen och SFI utbildningen ligger på ett underskott. Gällande verksamheten i Färingtofta
har förvaltningen fått ekonomiskt stöd från kommunstyrelsen med 3 miljoner även i år,
men skulle inte detta extra stöd fortsätta från kommunstyrelsen kommer det bli svårt att
fortsätta bedriva denna verksamhet inför 2022.
Skolchef Rose-Marie Bergman är tydlig med att Barn- och utbildningsnämndens
ekonomiska situation är oroväckande då det krävs att förvaltningen hela tiden måste leta
efter effektiviseringar för att kunna få en budget i balans. Risken ifall förvaltningen inte
kan få ihop budgeten är att det blir färre lärare och förskolelärare, mindre anslag till
läromaterial m.m.
Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor till tjänstemännen och det förs dialog över
nämndens ekonomiska situation.
Beslutsunderlag
Protokollsutrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 §13
Månadsuppföljning för februari -2021
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Att notera informationen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet
2021 ”skolmiljarden”
BUN 2021.0032
Ärendet
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen att
förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med
tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att
alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.
Skolorna behöver inte ansöka om pengarna utan de betalas ut till alla kommuner. Sedan
är det upp till varje kommun att själv bestämma hur pengarna ska användas för att trygga
barnens rätt till utbildning.
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen
kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, grund- och
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän
ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Syftet med den ekonomiska förstärkningen är att den ska användas inom skolväsendet för
att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots coronapandemin.
Det kan till exempel handla om kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för
att minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa APL eller
kostnader för extra städning.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2021-03-11 §14
Skrivelse, Skolchef daterad 210304.
Beslut om tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden”
inkl bilagor, Skolverket, 2021-01-28
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så
kallade ”skolmiljarden” görs enligt inriktning beskriven i beslutsunderlagen.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen för kännedom
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Delegering av ansvar för APL
BUN 2021.0056
Ärendet
APL betyder Arbetsplatsförlagt Lärande och är lärande på en eller flera arbetsplatser
utanför skolan. Syftet är att eleverna ska utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet
samt förstå yrkeskulturen och bli en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats.
APL innebär att kurser eller delar av kurser förläggs till en eller flera arbetsplatser.
Huvudmannen och rektorn ska säkerställa att varje elev får APL av god kvalitet. Det
kräver arbete med organisering och systematiskt kvalitetsarbete av det arbetsplatsförlagda
lärandet.
En nyckelfaktor för god kvalitet på det arbetsplatsförlagda lärandet är att
ansvarsfördelningen är tydlig och att arbetslivet och skolan samverkar.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden delegerar ansvar för APL till
rektor. Detta innefattar anskaffande av APL-platser samt ansvaret för dess kvalitet utifrån
utbildningens mål och arbetsmiljö.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 §16
Skrivelser, skolchef, daterade 210303
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att delegera ansvar för APL-platser till rektor.
____

Beslut skickas till
Rektor gymnasieskola
Verksamhetschef för gymnasieskolan
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Programutbud Klippans Gymnasieskolor läsåret 2021/2022
BUN 2021.0035
Ärendet
Antalet sökande till Klippans gymnasieskolor varierar från år till år. Föregående år såg vi
en liten ökning med fler sökande totalt, men spridningen och skillnaderna mellan
programmen var stor. Vi ser liknade mönster i år med en relativt fortsatt god sökbild
generellt, men med en fortsatt stor variation mellan programmen.
Vi ser ett stort intresse för yrkesprogrammen generellt, med sökande från både regionen
och nationellt, dock något färre på de yrkesprogram som vi har på Åbyskolan.
Flygteknikutbildningen i Ljungbyhed är och kommer att vara en utmaning för oss i år och
kommande år med anledning av den stora osäkerhet som finns kring hela flygindustrin
såväl globalt som nationellt. Vi har färre sökande även i år men har trots det goda
förhoppningar om att kunna få en ”full klass” till hösten.
Utbildningarna på Tegel är fortsatt mycket populära, här ser vi fortsatt högt söktryck,
framförallt på Fordon och Transport men även på Bygg och Anläggning, dock ser vi ett
litet minskat tryck på Elprogrammet. Med anledning av detta föreslår vi en utökning av
platserna på Fordon och Transport med ytterligare platser (se nedan)!
Platserna på Flygplatsteknik är en annan utmaning som behöver reflekteras över. Av
samma osäkerhetsfaktorer och yttre påverkan som angivits ovan på Flygteknikcenter så är
bedömningen av framtiden för Flygplatstekniker svår att bedöma. Söktrycket är i år lågt,
ännu lägre än förra året där vi då valde att pausa intaget. Vi står inför en stor utmaning att
vi inte vet hur flygindustrin utvecklas och hur detta kan/kommer att påverka oss. Sedan
finns det ju andra faktorer som spelar/kan spela in på våra beslut. Det främsta är kanske
att Klippans Kommun med flera andra kommuner gått in som delägare i Ängelholms- /
Helsingborgs flygplats och driften och skötseln av denna är beroende av framtida
personal, personal som vi delvis utbildar hos oss i Klippan. Så här möts kortsiktiga och
långsiktiga perspektiv, såväl ekonomiska som regionalpolitiska etc. Vi behöver ta
ställning till om vi återigen ska pausa intaget inför åk 1 eller ha antagningen ”öppen” men
med en revidering av antalet platser.
Åbyskolan har en liknande sökbild totalt sätt som året innan. Däremot ser vi en lite
jämnare fördelning av de sökande på de studieförberedande programmen än förra året,
något färre på Ekonomiprogrammet och Samhällsprogrammet men en liten ökning på
Natur och teknik. Vi ser ett litet sämre söktryck till yrkesprogrammen Barn- och Fritid
och till Vård och Omsorg i förhållande till i fjor samt återigen ett fallande antal elever
som söker Handel och Administration. Verksamheten gör bedömningen att vi önskar
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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hålla kvar vid antalet platser enligt tidigare beslut!
Gällande särskolan har nämnden redan tagit ett beslut gällande revidering av platser
(enligt bilaga) med hänsyn till rådande förutsättningar med tillgängliga platser utifrån
personal och lokaler.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 §15
Skrivelse med bilaga, verksamhetschef daterad 2021-03-10
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att verksamheten föreslår nämnden att ändra antalet platser på program enligt
ovanstående förslag.
att verksamheten föreslår att återuppta intaget till Flygplatstekniker HT21 med en
revidering av antalet platser (från 12 till 6) och att nämnden i samband med detta noterar
att detta kan få vissa ekonomiska effekter utifrån i dagsläget beslutad budget.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Förskoleklassorganisationen för läsåret 2021/2022
BUN 2021.0058
Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson infomerar arbetsutskottets ledamöter gällande att det
endast finns 175 förskoleelever för läsåret 2021/2022. Förvaltningen vill informera
politikerna gällande de svårigheter som uppstår när det är mindre årskullar av barn.
Just nu har endast 8 barn sökt förskoleplats på Vedby skola. Mattias Adolfsson påtalar
vikten av att politikerna är delaktiga i denna fråga då det framöver kommer behöva fattas
politiska beslut i vilken riktning förvaltningen ska arbeta.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 §18
Muntlig information av verksamhetschef Mattias Adolfsson.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Överenskommelse DUA, delegationen för unga och nyanlända till
arbete
BUN 2021.0041
Ärendet
En uppsökande verksamhet där ungdomar/unga vuxna, 16 - 24 år, som saknar en fullföljd
gymnasieutbildning eller har en funktionsnedsättning och nyanlända deltagare (nyare än
4 år) eller i etableringen som bedöms inte kunna matchas mot jobb eller studier utan
stödinsatser. Målgruppen kommer att identifieras utifrån inskrivningsarbetet hos
Arbetsförmedlingen, det Kommunala aktivitetsansvaret och/eller andra insatser inom
kommunens Arbetsmarknads och utvecklingsenhet.
De individer som bedöms tillhöra målgruppen kartläggs för att identifiera enskilda behov
och matcha mot de särskilda skräddarsydda insatser som kan erbjudas. Individerna i
målgruppen ska särskilt matchas mot de områden där ett lokalt/regionalt
kompetensförsörjningsbehov finns. Individer mer bristande utbildningsbakgrund saknar
ofta förutsättningar att på egen hand ta steget över till arbetsmarknaden. Verksamheten
ska erbjuda kortare utbildningsinsatser inom bristyrken där individen ska följas "Hela
vägen" från kartläggning till en arbetsgivare.
Arbetsgivare som verksamheten har etablerat kontakt med och har vetskap om
målgruppens ibland komplexa förutsättningar. Tre kortare instegsutbildningar, upp till
max 10 veckor, ska ge ungdomarna en introduktion till ett yrke, lokalvård, grönyteskötsel
och lagerarbete, som ger förutsättningar till en första etablering på arbetsmarknaden.
Verksamheten ska stödja individen i samband med avslut av instegsutbildning och i
övergången till de aktuella arbetsgivarna för insatsen.
Ungdomar eller unga vuxna ska ges förutsättningar till en första övergång till
arbetsmarknaden. De i målgruppen som vill komplettera sin utbildning med fördjupade
yrkeskunskaper ska uppmuntras att göra det redan från start.
Det gäller även för de i målgruppen som kan återfå motivationen att slutföra en
gymnasieexamen eller andra former av studier.

Beslutsunderlag
Överenskommelse gällande DUA inklusive bilagor
DUA - Ansökan om statsbidrag för att förnya och förstärka samverkan om unga som
riskerar långtidsarbetslöshet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Information och åtgärder med anledning av Corona-viruset
BUN 2021.0004
Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar arbetsutskottet gällande Covid-19. Just nu
pågår partiell distansundervisning på högstadiet och gymnasiet. Det börjar märkas på
verksamheten att det är tufft med alla dessa restriktioner. Det gäller alla verksamheter och
på alla område, all personal och elever gör ett fantastiskt arbete för att få ihop det hela.
Det har funnits en klusterspridning på en av kommunen skolor, flera i personalen är
smittade samt några elever. Skolan har varit avstängd under några dagar för elever i
årskurs 4-6 som då fått distansundervisning. Eleverna är nu tillbaka i skolan och
smittspridningen har spårats och avtagit. Rektorn har informerat alla vårdnadshavare och
varit tydlig med vikten av att hålla elever hemma vid minsta förkylningssymtom för att
minska smittspridningen.
Verksamhetschef Lars Boije uppger att just nu pågår en inventering kring kurser och
moment utifrån ifall eleverna har uppnått målen. I dagsläget finns ingen större oro över
att eleverna ej har fått sin undervisning tillgodoses även om det skett på distans och ska
därmed ha haft möjlighet att uppnå målen. Efter påsklovet kommer gymnasieeleverna ha
mer närundervisning vilket innebär att fler elever kommer att vistas på skolans område.
Förskolorna i kommunen har haft öppet under hela pandemin, dock har vissa förskolor
vädjat till de vårdnadshavare som har "15-timmars" barn att hålla sina barn hemma när
det varit som störst frånvaro av personal utifrån att de varit sjuka.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-11 §19
Muntlig information
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
____

Paragrafen är justerad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Rapport från förvaltningen
BUN 2021.0001
Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att Barn- och utbildningsnämnden tidigare
fattat beslut gällande förvaltningens lokalförsörjningsplan som ska behandlas i
kommunstyrelsen under våren. Rose-Marie säger nu att det finns två områden som blivit
aktuella efter att lokalförsörjningsplanen beslutades i Barn- och utbildningsnämnden.
De två nykomna områden är:
1. Det finns ett nytt förslag från regeringen att kommuner ska ha förskola redan för 5åringar, går förslaget igenom ska detta vara infört 2023. Detta innebär att förvaltningen
behöver fler lokaler för att täcka detta behov.
2. Beslut gällande flytt av särskolan var ej beslutad när lokalförsörjningsplanen gjordes.
Rose-Marie undrar om arbetsutskottet kan besluta om att ta med dessa två områden till
befintlig lokalförsörjningsplan innan den skickas till Kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet godkänner att förvaltningen lägger till ovanstående ärenden till
lokalförsörjningsplanen.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Att förvaltningen lägger till behovet av lokaler gällande ev 5-års förskoleverksamhet samt
flytt av särskola till lokalförsörjningsplanen.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Rapport från ordförande och ledamöter
BUN 2021.0005
Ärendet
Inga rapporter föreligger.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) har en önskan om uppföljning av ärendet gällande
Revisionens granskning av informationssäkerheten i kommunen och gällande Barnutbildningsförvaltningens fortsatta arbete med bl a PMO.
Ärendet var aktuellt på BUNs september sammanträde § 59, dnr BUN 2020.0105.005.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Delegeringsärenden
BUN 2021.0003
Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles beslut fattade på barn- och
utbildningsnämndens uppdrag enligt sammanställning.
Beslutsunderlag
Sammanställning delegeringsbeslut 2021-01-12 - 2021-03-15, nämndsekreterare, 202103-15

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
____

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§34

Informationsärenden
Ärendet
Följande informationsärenden rapporterades till nämnden:
BUN 2021.0050-1
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2021-02-22
§6 Marie Brink (SD) avsägelse av uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
BUN 2019.0319-12
Beslut från Skolinspektionen gällande riktad tillsyn Åbyskolan 3
BUN 2021.0061-1
Remiss av SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning
BUN 2020.0221-7
Beslut att delvis stänga skolenhet och bedriva utbildning på högstadiet på distans/genom
fjärrundervisning
BUN 2021.0046-1
Brev till huvudmän – Samordnare för elever som är nyanlända eller har annat modersmål
än svenska
BUN 2019.0222-7
Uppföljningsbeslut från Skolinspektionen Dnr - 2019:8871
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna informationen.
____
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

