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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 97 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 98 Budget 2019
§ 99 Nämndsmål 2019
§ 100 Intern kontrollplan 2019
§ 101 Vedby skolas ombyggnation
§ 102 Utvärdering av Puls för lärande
§ 103 Information om kameraövervakning på Åbyskolan och 

Vuxenutbildningen
§ 104 Sammanträdestider 2019
§ 105 Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
§ 106 Uppdatering av kontaktpolitikerlistan
§ 107 Aktuellt i verksamheten - information
§ 108 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 109 Delegationsärenden
§ 110 Anmälningar för kännedom
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2018.0068

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk månadsuppföljning 
per september 2018, vilken pekar mot ett nollresultat vid årets slut.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för det ekonomiska nuläget för samtliga 
verksamheter.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 96,
  Dnr 2018.0068-11
Ekonomisk månadsuppföljning september 2018, Dnr 2018.0068-10, bilaga Bun § 97/18
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Prognos vid årets slut 

Period: Januari - sept 2018

Resultat 2017

Budget 2018 

ink KB1

Årsprognos  

2018-12-31

Avvikelse mot budget 

vid årets slut

 1/1 - 18

6201 Gemensam kostnad Fsk (Centralt) 651 -4 217 -4 032 185

6202 Fsk peng internt 400 -54 600 -53 300 1 300

6203 Fsk peng externt -908 -13 257 -13 517 -260

6204 Skolledning Fsk (nytt konto) -2 811 -2 839 -28

6205 Soc. ek fördelning Fsk (nytt konto) -3 000 -3 021 -21

6301 Gemensam kostn grundskolan (Centralt) -258 -13 999 -13 879 120

6302 Grundskola peng internt (elevavg + fth) -1 054 -112 198 -110 744 1 454

6303 Grundskola pengexternt (elevavg + fth) -254 -36 455 -37 285 -830

6304 Skolledning grundskola (nytt konto) -5 857 -6 269 -412

6305 Soc. Ek fördeln grundskola (nytt konto) -14 665 -14 349 316

6401 Nd o gem adm 1 542 -606 -24 582

6403 Skolskjutsar 582 -7 975 -7 475 500

Delsumma 701 -269 640 -266 734 2 906

6211 Antilopen fsk (Väst) (inkl.Gasellen/Impalan) -19 0 200 173

6212 Pilagården (Norr) -230 0 -228 -165

6213 Skogsbrynet (Norr) -325 0 -820 -739

6221 Heden (Syd) -341 0 459 345

6222 Värdshuset (Syd) -202 0 -542 -505

6223 Täppan (Öst) -787 0 -1 107 -1 060

6231 Nejlikan (Centrum) -106 0 -144 -251

6232 Linnéa (Centrum) -376 0 -810 -635

6241 Pedagogisk omsorg(familjedaghem) 232 -8 308 -8 098 150

6242 Pedagogisk omsorg/obekväm tid (Nattis) 1 087 -1 920 -1 206 714

6251 Familjens Hus (öppen förskola) -54 -434 -434 0

Delsumma -1 121 -10 662 -12 730 -1 973

6311 Antilopenskolan -216 -54 -453 -399

6321 Bofinkenskolan 754 -61 28 89

6322 Vedbyskolan 365 -79 49 128

6331 Snyggatorpsskolan F-6 2 280 -29 -828 -799

6332 Snyggatorpsskolan 7-9 -2 433 -53 324 377

6341 Ljungbyhedsskolan -3 243 -62 -1 732 -1 670

6342 Färingtoftaskola (Heldagsverksamhet) 0 0 -130 -130

6351 Pilagårdsskolan (Ö Ljungby) 209 -38 -540 -502

6307 SvA (ingår i fördeln soc. Ek  ansv. 6305) -2 0 0 0

6308 Modersm und 0 -1 747 -2 402 -655

6309 Ink. bidrag inom BUN (Utökad timpl ma) 481 -1 595 -1 513 82

Delsumma grundskolan -1 805 -3 718 -7 197 -3 479

6102 Elevavgifter gymnasieskola 11 -80 580 -80 955 -375

Delsumma elevagifter gymnasieskola 11 -80 580 -80 955 -375

6120 Åbyskolan 1 -1 808 0 0 0

6121 Åbyskolan 2 2 010 -125 -125 0

6122 Tegelbruksskolan -1 402 0 0 0

6123 Åbyskolan 3 IM -186 0 521 521

6141 Flygmekaniker (Flygteknisk utb) 25 0 -136 -136

6148 Internat Ljungbyhed 20 -250 -909 -659

6151 Kommunalt aktivitetsansvar 0 0 0 0

6191 Vuxenutbildning -859 -8 668 -8 668 0

6801 YH Flygteknik 521 0 547 547

6802 Uppdragsutbildning övrigt ( Tegelbruksskolan) -317 0 -68 -68

6803 Uppdragsutbildning Flygteknik 468 0 0 0

Delsumma gymnasieskola produktion -1 528 -9 043 -8 838 205

Summa gymnasieskola -1 517 -89 623 -89 793 -170

6502 Elevavgifter särskola -15 -13 262 -13 157 105

6512 Grundsärskola 798 -82 1 066 1 148

6522 Gymnasiesärskola 207 0 -276 -276

6532 Vuxsärskola -54 -600 -600 0

Delsumma särskola 936 -13 944 -12 967 977

6601 Mottagningsenheten 0 0 0 0

Summa mottagningsenheten 0 0 0 0

6701 Elevhälsa 1 103 -7 829 -7 455 374

6711 Resursskolan 464 -3 313 -2 625 688

6721 Ventilen 680 -2 811 -2 868 -57

6702 Tillägsbelopp -873 -5 200 -5 653 -453

Delsumma 1 374 -19 153 -18 601 552

6901 Arbetsmarknads o utvecklingsenheten 36 -2 066 -2 266 -200

Totalt BUF -1 396 -408 806 -410 288 -1 387

Avrundning 4

Totalt BUF -1 392 -408 806 -410 288

Förväntade externa intäkter 1 146

Totalt BUF -241
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Budget 2019 
BUN 2018.0048

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett första utkast till interbudget 2019 
samt interkommunal ersättning för Klippans gymnasieskola och särskola 2019.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om de ekonomiska utmaningar nämnden står 
inför nästkommande år och de omflyttningar av medel som gjorts i budgetarbetet.
 
Nämnden bereds möjlighet att diskutera informationen och är eniga kring att 
förvaltningen ska fortsätta arbetet med interbudget enligt nämndens diskussioner.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 97,
  Dnr 2018.0048-11
Budget 2019 - första utkast (arbetshandling)
Interkommunal ersättning 2019 Klippans gymnasieskola och särskola - första utkast
  (arbetshandling)
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Nämndsmål 2019 
BUN 2018.0260

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett första förslag till nämndsmål 
2019. Målen riktar sig mot samtliga av nämndens ansvarsområde.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att vissa mål kommer att omformuleras något.
 
Nämnden bereds möjlighet att diskutera och kommentera nämndsmålen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 98,
  Dnr 2018.0260-1
Förslag till nämndsmål 2019 - första utkast (arbetshandling)
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

Intern kontrollplan 2019 
BUN 2018.0271

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att förvaltningen föreslår att nämnden, under 
2019 inom ramen för intern kontroll plan, följer upp rutiner och dokumentation kring 
ekonomiska uppföljningar och budgetarbete samt kösituation för förskolan.
 
Förvaltningen föreslår härmed att under 2019 genomförs intern kontroll av :
 
Ej kvalitetssäkrade underlag i budgetprocessen
Olika mallar används i verksamheterna. Det innebär svårigheter i att kvalitetssäkra 
informationen i budget- och uppföljningsprocessen
 
Ej kvalitetssäkrad kompetens i budgetarbetet
Ojämn kompetens i personalgruppen gör att förutsättningarna att bedriva ett fullgott och 
tillförlitligt budgetarbete utmanas.
 
Möjligheten att erbjuda förskoleplats inom given tidsram
Risken för att vi inte kan erbjuda förskoleplats till alla barn inom bestämd tidsram, 4 mån.
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 99,
  Dnr 2018.0271-1
Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 2019, Dnr 2018-0271-2
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Under 2019 genomförs intern kontroll av rutiner och dokumentation kring ekonomiska 
uppföljningar och budgetarbete samt kösituation för förskolan enligt ovan.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Vedby skolas ombyggnation 
BUN 2017.0151

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) informerar att arbetsutskottet behandlade frågan gällande 
Vedby skolas ombyggnation och föreslår härmed att nämnden beslutar:
 
1. Uppmanar Kommunstyrelsen att uppköpa behövlig mark för ombyggnation av Vedby 
skola.
2. Uppdrar åt förvaltning att fortsätta projekteringen av ombyggation av Vedby skola.
 
Nämnden bereds möjlighet att diskutera arbetsutskottets förslag.
Skolchef Rose-Marie Bergman poängterar att efter branden på Ljungbyhedsskolan bör 
den byggnationen ligga före Vedby skola i prioriteringsordningen.
 
Yrkande
Kristian Seger (M) yrkar avslag till arbetsutskottets samtliga förslag till beslut samt 
önskar se en förnyad utredning kring alla skolors lokalbehov.
 
Gunnel Johansson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag i sin helhet.
 
Charlotte Eliassson Anderberg (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och 
poängterar att nämndens resurser behöver fördelas mer jämt över både tätorten och hela 
kommunen. Hon vill även förtydliga att inköpet av mark är primärt för Vedby skolas 
skolgård inte för ombyggnation.
 
Cecilia Örnemark (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med ändringen att ordet 
"ombyggnation" byts ut mot "renovering".
 
Ordförande Rune Persson (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Kristian 
Segers (M) yrkande på avslag och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag.

Därefter ställer ordförande propostion på Cecilia Örnemarks (MP) tilläggsyrkande 
gällande ändring av ordet "ombyggnation" till "renovering" och finner att nämnden 
beslutar enligt Cecilia Örnemarks förslag.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 110,
  Dnr 2018.051-7
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Uppmanar Kommunstyrelsen att uppköpa behövlig mark för renovering av Vedby 
skola.
2. Uppdrar åt förvaltning att fortsätta projekteringen av renovering av Vedby skola.
 
Reservation
Klippanalliansen reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga Bun § 101/18).
____
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RESERVATION 2018-10-22 
BARN OCH UTB. NÄMNDENS 
ÄRENDE 6  
§           I PROTOKOLL 
 

 

Reservation: Ärende 6 Vedby skolas ombyggnation 

 
Idag tog nämnden ett beslut om att uppdra förvaltningen fortsätta projekteringen av ombyggnationen av 
Vedby skola. Vi i Klippan Alliansen reserverar oss mot detta beslut på samma grunder som när ärendet 
var uppe i nämnden sist i april 2017. För att ha kommuninvånarnas bästa i fokus måste ett samlat 
grepp tas där alla befintliga förskolor och skolors behov lyfts fram samt att behoven kopplas samman 
med befolkningsprognoser och detaljplaner mm. Detta för att klarlägga det framtida behovet av platser 
och investeringsbehov. Vi anser också att Vedby skola är i behov av renovering men det behöver göras 
en plan och prioritering för att få till en långsiktig lösning för alla kommunens elever elever. 
 
Majoritetens agerande innebär en tydlig prioritering av Vedby skola framför övriga befintliga skolor och 
utan hänsyn till helheten. Det blir även en tydlig prioritering av det området i Klippan eftersom skolan 
som ska ersätta Bofinken kommer att byggas i närområdet. Vi vet att flera av våra skolor i kommunen 
är i behov av investeringar. Vi har t ex Ljungbyhedsskolan som behöver byggas upp efter branden, vi 
har Pilagårdsskolan och Antilopenskolan som är trångbodda i sina lokaler.  
 
För oss är det angeläget att alla barn och elever i Klippans kommun har tillgång till en likvärdig och 
kvalitativ skola. Det kräver en helhetssyn på skolan och att resurserna fördelas ansvarsfullt och optimalt 
ur ett elevperspektiv - något annat kan vi inte acceptera. 
 
 
 
 
Dag som ovan 
 
Klippan Alliansen 
Irené Dahl (L) 
Kristian Seger (M) 
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102

Utvärdering av Puls för lärande 
BUN 2016.0232

Ärendet
Pulsprojektet startade höstterminen 2016 på Snyggatorpsskolan i syfte att öka elevernas 
koncentrationsförmåga, öka arbetsron i elevgrupperna samt att på längre sikt öka 
elevernas studieresultat i språk och matematik.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-08-29 att projektet ska utvärderas och om 
resultaten är positiva ska projektet permanentas.
Snyggatorpsskolan har framställt en utvärdering av projketet.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen skulle gärna se att Puls för lärande ingår i den 
ordinarie verksamheten på en eller samtliga skolor. Dock är det ett beslut som ligger hos 
respektive skolledning. I dagsläget uttrycker ingen skola att de har ekonomiska resurser 
att införa ”Puls för lärande” permanent i undervisningen. Dock kommer 
Snyggatorpsskolan att arbeta vidare med att få in rörelse i klassrummet på ett naturligt 
sätt.
 
Arbetsutskottet föreslår att nämnden beslutar att förvaltningen återkopplar till nämnden 
om hur man kan utveckla rörelse i klassrummet.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 101,
  Dnr 2016.0232-7
Utvärdering av "Puls för lärande", Dnr 2016.0232-6
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-29 § 65, Dnr 2016.0232-4
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Uppmanar förvaltningen att återkoppla till nämnden om hur man kan utveckla rörelse i 
klassrummet.
2. I övrigt noteras informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

Information om kameraövervakning på Åbyskolan och 
Vuxenutbildningen 
BUN 2018.0272

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Åbyskolan och vuxenutbildningen 
kommer, som en åtgärd i arbetet för att skapa en lugn och trygg skola montera 
övervakningskameror riktade mot icke allmän plats. Övervakningskamerorna används i 
förebyggande och utredande syfte. Enligt kamerabevakningslag (2018:1200) äger skolan 
rätt att utan tillstånd ha dessa kameror på ytor dit allmänheten inte äger tillträde, dvs de 
inre delarna av skolan.
Skolorna stödjer sig på en intresseavvägning där det ligger i skolans, personalens och 
elevernas intresse av att skolan ska vara en trygg och lugn miljö för alla parter. Genom att 
ha kameraövervakning i de gemensamma inre utrymmena skapar skolan en tryggare 
miljö. Om det förekommer verksamhet som inte är förenlig med svensk lagstiftning 
underlättas den utredande fasen. Det finns inte kameror i klassrum eller arbetsrum.
Filmerna sparas fortlöpande i två veckor, därefter raderas de automatiskt. Insamlat 
material kommer inte att delas vidare mer än vid utredande av brottslig verksamhet då 
polismyndighet kan ta del av innehållet. I övrigt är det endast ansvarig rektor tillsammans 
med vaktmästare på skolan som har tillgång till filmerna under dessa två veckor och 
endast då i utredande syfte. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land ej heller 
i automatiserat beslutsfattande.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 102,
  Dnr 2018.0272-2
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Sammanträdestider 2019 
BUN 2018.0248

Ärendet
Arbetsutskottets föreslår sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott år 2019 enligt 
följande:
 
Presidiet sammanträder måndag 21 januari kl 8.30
 
Internat för nämnden torsdag (heldag) till fredag (halvdag) 24-25 januari
 
Arbetsutskottets sammanträder, måndagar kl 8.30:
18 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 10 juni, 19 augusti, 16 september, 21 oktober,
18 november samt 9 december.
 
Nämnden sammanträder, tisdagar kl 17.30:
29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 27 augusti, 24 september,
29 oktober, 26 november samt 17 december.
 
Temadag (heldag) för nämnden: 10 oktober
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 100,
  Dnr 2018.0248-5
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskott 
år 2019 enligt ovan.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
BUN 2016.0047

Ärendet
Jessica Svensson (S) är av Kommunfullmäktige vald att ersätta Thomas Thorné (S) som 
ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
Arbetsutskottet föreslår att Jessica Svensson (S) väljs till ny ersättare i arbetsutskottet.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 105,
  Dnr 2016.0047-2
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Väljer Jessica Svensson (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Uppdatering av kontaktpolitikerlistan 
BUN 2018.0115

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har, med anledning av nyinvalda ledamöter och 
ersättare i nämnden, framställt en reviderad kontaktpolitikerlista.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 § 106,
  Dnr 2018.0115-6
Kontaktpolitikerlista, reviderad oktober 2018, Dnr 2018.0115-5, bilaga Bun § 106/18
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar ny reviderad kontaktpolitikerlista för nämnden enligt bilaga Bun § 106/18.
____
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Datum 
2018-10-03 

 

  

 

Kontaktpolitiker Barn- och utbildningsnämnden 2015-2018 
 
 

Enheter Politiker 

Östra Ljungby och Stidsvig 
Pilagårdsskolan – Birgitta Carlsson 

Pilagårdens förskola, förskolan Skogsbrynet, pedagogisk omsorg 

Norr – Annette Backe 

 

 

Bengt Olsson (S)  

Charlotte Eliasson Anderberg 

(KD) 

 

Klippan Väst 
Antilopenskolan – Marie Andreasson 

Antilopens förskola, pedagogisk omsorg Väst, Familjens hus – Maria 

Tobiasson 

 

 

Cecilia Örnemark (MP)  

Anna Andresen (M) 

Klippan centrum/öst 
Snyggatorpskolan – Sabine Boije  

Förskolan Täppan och pedagogisk omsorg Öst – Lisbeth Andersson  

 

 

Jessica Svensson (S)  

Irene Dahl (FP) 

 

Klippan centrum - förskola 
Förskolan Linnea, förskolan Nejlikan, pedagogisk omsorg centrum 

– Malin Gnebner 

 

 

Neyssa Lundmark (S)  

Olle Nilsson (S) 

Klippan öst - skola 
Bofinkenskolan och Vedby skola – Rose-Marie Lindahl 

 

 

 

Mikael Persson (C)   

Therese Långberg (M) 

 

Ljungbyhed skola/förskola 
Ljungbyhedsskolan – Chanette Bellander 

Förskolan Heden, förskolan Värdshuset och pedagogisk omsorg Syd 

– Marie-Louise Bergendorff 

 

 

Gunnel Johansson (C) 

Kristian Seger (M) 

 

Flygteknik och vuxenutbildning 
Flygteknik – Mats Salomonsson 

Vuxenutbildning – Johan Månsson 
Arbete- och sysselsättning – Hanna Lönegård 

 

 

Karin Enqvist (V)  

Åsa Edvardsson (SD) 

 

Särskolan och Ventilen 
Särskolan – Håkan Persson  

Ventilen – Marie Gärdby 

 

 

Rudolf Bachman (MP)  

Tonny Svensson (M) 

 

Gymnasieskola 
Åbyskolan – Helene Berggren och Mathias Ohlander 

Tegelbruksskolan – Ann-Sofie Widén 

IM – Anette Levin 

 

 

Rune Persson (S)  

Marie Brink (SD) 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Aktuellt i verksamheten - information 
BUN 2018.0255

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergnman informerar om processen kring byggnation av ny skola.

Verksamhetschef Mattias Säflund ger ett tack till ordförande för framförande av 
nämndens gratulationer till den elev vid brottningsgymnasiet som vann ungdoms-OS-
guld i brottning under föregående vecka.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2018.0004

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) och Gunnel Johansson (C) rapporterar från besökt på 
Tegelbruksskolan och Åbyskolan i samband med deras Öppet hus och jubileum.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Delegationsärenden 
BUN 2018.0005

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

                           
                            Dnr 2017.0397
2018-09-21          Lista över beslutsattestanter                        Skolchef
 
                            Dnr 2018.0031
2018-10-01          Beslut om tf förskolechef                            Vc förskola
 
                            Dnr 2018.0238
2018-10-15          Beslut om skolskjuts – avslag                     Skolskjutssamord.
 
                            Dnr 2018.0239
2018-10-15          Beslut om skolskjuts – avslag                     Skolskjutssamord.
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____          

20 (21)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Följande informationsärenden anmäles till nämnden:
 
BUN 2018.0267-1 
Beslut gällande statsbidrag avseende maxtaxa 2019 för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2019
 
BUN 2016.0380-8 
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2018-09-19 § 91 - Integration Ljungbyheds 
bibliotek och Ljungbyhedsskolans bibliotek
 
BUN 2018.0273-1 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-25 § 86 - Avsägelse från Jan Wallgren 
(S) av samtliga uppdrag i Klippans kommun
 
BUN 2018.0274-1 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-25 § 85 - Avsägelse från Thomas Thorné 
(S) av samtliga uppdrag i Klippans kommun
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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