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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2018.0068

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk månadsuppföljning 
per november 2018, vilken pekar mot ett överskott på 1 727 vid årets slut.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-06 § 126,
  Dnr 2018.0068-16
Ekonomisk månadsuppföljning november 2018, Dnr 2018.0068-17, bilaga Bun § 127/18
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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Prognos vid årets slut 

Period: Januari - nov 2018

Resultat 

2017

Budget 

2018 ink 

KB1

Årsprogno

s  2018-12-

31

Avvikelse mot budget 

vid årets slut

 1/1 - 18

6201 Gemensam kostnad Fsk (Centralt) 651 -4 217 -3 946 271

6202 Fsk peng internt 400 -55 471 -54 301 1 170

6203 Fsk peng externt -908 -13 138 -13 288 -150

6204 Skolledning Fsk (nytt konto) -2 811 -2 911 -100

6205 Soc. ek fördelning Fsk (nytt konto) -3 000 -3 034 -34

6301 Gemensam kostn grundskolan (Centralt) -258 -13 999 -12 382 1 617

6302 Grundskola peng internt (elevavg + fth) -1 054 -118 546 -117 941 605

6303 Grundskola pengexternt (elevavg + fth) -254 -35 985 -35 816 169

6304 Skolledning grundskola (nytt konto) -5 857 -6 437 -580

6305 Soc. Ek fördeln grundskola (nytt konto) -14 665 -14 348 317

6401 Nd o gem adm 1 542 -646 -643 3

6403 Skolskjutsar 582 -7 975 -7 175 800

Delsumma 701 -276 310 -272 222 4 088

6211 Antilopen fsk (Väst) (inkl.Gasellen/Impalan) -19 0 157 157

6212 Pilagården (Norr) -230 0 -107 -107

6213 Skogsbrynet (Norr) -325 0 -787 -787

6221 Heden (Syd) -341 0 269 269

6222 Värdshuset (Syd) -202 0 -397 -397

6223 Täppan (Öst) -787 0 -911 -911

6231 Nejlikan (Centrum) -106 0 -283 -283

6232 Linnéa (Centrum) -376 0 -416 -416

6241 Pedagogisk omsorg(familjedaghem) 232 -7 847 -7 847 0

6242 Pedagogisk omsorg/obekväm tid (Nattis) 1 087 -1 920 -1 168 765

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

Delsumma -1 121 -10 201 -11 924 -1 710

6311 Antilopenskolan -216 -81 -526 -445

6321 Bofinkenskolan 754 -93 141 234

6322 Vedbyskolan 365 -101 -289 -188

6331 Snyggatorpsskolan F-6 2 280 -51 -281 -230

6332 Snyggatorpsskolan 7-9 -2 433 -102 618 720

6341 Ljungbyhedsskolan -3 243 -92 -1 714 -1 622

6342 Färingtoftaskola (Heldagsverksamhet) 0 0 0 0

6351 Pilagårdsskolan (Ö Ljungby) 209 -50 -743 -693

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

6308 Modersm und 0 -1 747 -2 487 -740

6309 Ink. bidrag inom BUN (Utökad timpl ma) 481 -1 595 -1 261 334

Delsumma grundskolan -1 805 -3 912 -6 542 -2 630

6102 Elevavgifter gymnasieskola 11 -79 693 -80 469 -776

Delsumma elevagifter gymnasieskola 11 -79 693 -80 469 -776

6120 Åbyskolan 1 -1 808 0 0 0

6121 Åbyskolan 2 2 010 -125 0 125

6122 Tegelbruksskolan -1 402 0 0 0

6123 Åbyskolan 3 IM -186 0 262 262

6141 Flygmekaniker (Flygteknisk utb) 25 0 -82 -82

6148 Internat Ljungbyhed 20 -250 -999 -749

6151 Kommunalt aktivitetsansvar 0 0 0 0

6191 Vuxenutbildning -859 -8 755 -8 831 -76

6801 YH Flygteknik 521 0 697 697

6802 Uppdragsutbildning övrigt ( Tegelbruksskolan) -317 0 0 0

6803 Uppdragsutbildning Flygteknik 468 0 205 205

Delsumma gymnasieskola produktion -1 528 -9 130 -8 748 382

Summa gymnasieskola -1 517 -88 823 -89 217 -394

6502 Elevavgifter särskola -15 -14 372 -14 000 372

6512 Grundsärskola 798 -127 1 018 1 145

6522 Gymnasiesärskola 207 0 -259 -259

6532 Vuxsärskola -54 -600 -600 0

Delsumma särskola 936 -15 099 -13 841 1 258

6601 Mottagningsenheten 0 0 0 0

Summa mottagningsenheten 0 0 0 0

6701 Elevhälsa 1 103 -7 864 -7 469 395

6711 Resursskolan 464 -3 338 -2 740 598

6721 Ventilen 680 -2 892 -2 818 74

6702 Tillägsbelopp -873 -5 200 -5 853 -653

Delsumma 1 374 -19 294 -18 880 414

6901 Arbetsmarknads o utvecklingsenheten 36 -2 085 -2 141 -56

Totalt BUF -1 396 -415 724 -414 767 970

Avrundning 4

Totalt BUF -1 392 -415 724 -414 767

Förväntade externa intäkter 757

Totalt BUF 1 727
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128

Internationalisering Klippans gymnasieskolor 
BUN 2018.0095

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens beslutade 2018-04-23 att uppdra åt förvaltningen att 
utreda huruvida gymnasieskolorna, samt i vilken omfattning och till vilken kostnad, 
ska/bör prioritera resurser för att arbeta med internationalisering och utbyten med andra 
länder. Verksamhetschef Mattias Säflund har framställt en utredning med förslag inför 
framtiden, vilken framgår av bilaga.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-06 § 127,
  Dnr 2018.0095-5
Utredning gällande internationalisering och utbyten Klippans gymnasieskolan,
  Dnr 2018.0095-4, bilaga Bun § 128/18
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Att Klippans gymnasieskolor uppmuntras att stimulera elever till praktik utomlands 
eller delta i internationaliseringsprojekt, studieresor, utbyten t.ex. deltagande i 
ERASMUS, i de fall där det finns ett motiverat inslag i utbildningen eller där 
utbildningsinslag på en internationell arbetsmarknad styrker elevernas anställningsbarhet 
och/eller utveckling.
2. Att Klippans gymnasieenheter, utifrån rektors delegerade ansvar för sin inre 
organisation, finansierar olika former av arbete med internationalisering inom 
verksamhetens ordinarie ramar och/eller via sökta medel från externa finansiärer. Om 
ytterligare kostnader, utöver ordinarie ram, beräknas uppstå i ett enskilt fall ska ett 
ärenden med äskande om särskilda medel samt motivering skrivas fram till 
förvaltningsledningen eller till BUN för beslut.
____
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 Datum 

181029 
TJÄNSTESKRIVELSE 

  

    

 

Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro  
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  Direkttelefon E-post  PlusGiro  
   829 79-6 
 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

 

 

Beslut kring internationaliseringsarbetet Klippans gymnasieskolor     
 

Vid BUNs möte 180423 beslutades att uppdra åt förvaltningen att utreda huruvida gymnasie-

skolorna, samt i vilken omfattning och till vilken kostnad, ska/bör prioritera resurser för att 

arbeta med internationalisering och utbyten med andra länder.  

 

 

Kategorier för internationaliseringsarbete   

Klippans gymnasieskolor har arbetat med olika former av internationalisering under ett stort 

antal år. Arbetet kan sorteras in under tre tydliga huvudkategorier:  

1. Utbyten för elever och/eller personal med andra länder finansierade av staten eller EU. 

2. Utlandspraktik inom utbildningarna finansierad inom programpriset, staten eller EU.  

3. Studieresor/studiebesök relaterade till elevers utbildning finansierad inom programpriset.  

 

De senaste åren har mycket av den statliga finansieringen övergått till finansiering från EU. 

EU vill i en allt större omfattning stimulera till internationellt utbyte för elever och personal, 

samt utlandspraktik för elever, genom olika program t.ex. inom ERASMUS. Gemensamt för 

finansieringen inom EU är att främja utbyten emellan länder och människor inom unionen. 

Ibland sker det med en enskild skola/ort i ett land och vid andra tillfällen i större projekt med 

flera deltagande orter/länder. Möjliga partners runt om i Europa kan identifieras via en digital 

plattform som heter eTwinning, där enskilda kan beskriva önskvärda samarbeten.  

 

Yrkesprogrammen har i vissa fall en internationell arbetsmarknad och även här försöker EU 

stimulera att en ”inre” arbetsmarknad ska växa fram för att kunna kompetensförsörja de 

branscher som har brist på arbetskraft. Vissa av våra yrkesutbildningar är internationellt 

gångbara och eleverna kan inom sitt yrke komma att arbeta även utomlands, det kanske 

tydligast exemplet är flygteknikutbildningen.  

 

Studieresor/studiebesök sker inom ramen för de gymnasieutbildningar där utbildningsinslaget 

kan förstärka elevernas och personalens utbildningsnivå och resultat, men även kopplat till 

idrott genom vårt brottningsgymnasium. Vanligast är att resor/besök sker i till den närmaste 

omgivningen t.ex. Danmark och Tyskland. Genomförandet av studieresan/studiebesöket ger 

ofta mycket god effekt på elevernas utbildning. Resan utgör endast en mindre del av en större 

helhet, där arbetet med planering, för- och efterarbetet är viktiga inslag i utbildningarna.   
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Finansiering av internationaliseringsarbete   

Kostnaden för internationaliseringsarbetet vid Klippans gymnasieskolor kategori 1. och 2. 

finansieras till övervägande del av sökta medel. Merkostnader kan uppkomma, för personal 

på resa och i verksamheten på ”hemmaplan” vid genomförande t.ex. resurser/arbetsinsatser 

när personal är frånvarande från ordinarie undervisning, vilket kan belasta verksamhetens 

ordinarie ekonomi. Kategori 3 finansieras vanligen inom ordinarie ramar. Utifrån rektors 

delegerade ansvar för sin inre organisation föreslås rektor ha det uttalade mandatet att få 

bedöma vilka projekt eller insatser som är motiverade att genomföra utifrån utbildningarnas 

behov, värdering av effekter och inom de ramar som rektor disponerar för sin verksamhet.  

 

 

Effekter för elever och personal utifrån internationaliseringsarbete   

Elever och personal som har möjlighet att delta i utbyten eller internationaliseringsprojekt 

bereds möjligheter att utöka sin språkliga kompetens, utmana sin sociala kompetens, förvärva 

nya erfarenheter från andra länder och kulturer och därmed få ett ännu större perspektiv på 

den ordinarie tillvaron. Logi sker i vissa projekt hos värdfamiljer vilket förstärker effekten. 

Sammantaget medför internationaliseringsarbetet, i de flesta fall att enskilda personerna som 

deltar utvecklas mycket som individer och inför sin framtid. En komplexitet är att inte alla 

elever vill delta i resor till andra länder, vilket kan medföra organisatoriska svårigheter för 

verksamheten att hantera splittrade undervisningsgrupper. Samtidigt är det viktigt att arbeta 

för att elever vågar utmana sig själva och därmed bidra till möjligheten att förstärka elevers 

personliga utveckling. En ytterligare svårighet i arbetet är att kunna hitta lämpliga partners 

för utbyte eller praktik, där språket håller en relevant nivå för deltagande elever och personal, 

praktiken/utbildningen är erforderlig för de deltagande elevernas utbildning och att kunna 

säkerställa att arbetsmiljön är tryggad för eleverna och personal. Många svenska elever har 

en förhållandevis god nivå i engelska och det underlättar, men samverkan med länder som 

t.ex. Frankrike har visat sig svårt med i vissa fall lägre nivå på engelska. ERAMUS-projekten 

har fokuserat på yrkesprogram och utfallet av elevernas upplevelser har även varierat med i 

vilken utsträckning och med vilken kvalitet som eleverna har fått delta i de olika momenten 

utomlands, vissa elever har varit mycket nöjda och andra har inte upplevt lika stor möjlighet. 

I läroplanen för gymnasieskolan står att internationalisering skall främjas.  

 

 

Effekter för Klippans kommun utifrån internationaliseringsarbete   

Internationaliseringsarbetet sätter Klippan på kartan, inte enbart den europeiska utan även 

den svenska. Klippan har ett gott renommé bland de skolor vi har samarbetat med, vilket 

även kan spilla över på respektive samhälle och dess styrande. Utifrån att eleverna lär sig ett 

socialt samarbete och de ser även hur man lever i andra länder kan förståelsen för andra 

människor och andra kulturer öka, vilket kan minska segregering och motsättningar bland 

olika grupper i vårt samhälle.  
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Förslag till beslut 

1. Att Klippans gymnasieskolor uppmuntras att stimulera elever till praktik utomlands eller 

delta i internationaliseringsprojekt, studieresor, utbyten t.ex. deltagande i ERASMUS, i de 

fall där det finns ett motiverat inslag i utbildningen eller där utbildningsinslag på en 

internationell arbetsmarknad styrker elevernas anställningsbarhet och/eller utveckling. 

2. Att Klippans gymnasieenheter, utifrån rektors delegerade ansvar för sin inre organisation, 

finansierar olika former av arbete med internationalisering inom verksamhetens ordinarie 

ramar och/eller via sökta medel från externa finansiärer. Om ytterligare kostnader, utöver 

ordinarie ram, beräknas uppstå i ett enskilt fall ska ett ärenden med äskande om särskilda 

medel samt motivering skrivas fram till förvaltningsledningen eller till BUN för beslut.                  

 

 

 

 I tjänsten  

 

   
 

Mattias Säflund 

Verksamhetschef Frivilliga skolformer 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129

Granskning av Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av 
elevers studieresultat och behörighet 
BUN 2018.0270

Ärendet
Revisorerna i Klippans kommun har granskat Barn- och utbildningsnämndens 
uppföljning av elevers studieresultat och behörighet. Den sammanfattade bedömningen 
utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att Barn- och utbildningsnämnden, 
utifrån de krav som framgår i gällande skollagstiftning avseende det kommunala 
aktivitetsansvaret, i huvudsak har tillfredsställande arbetsformer och rutiner för att följa 
upp studieresultat och behörighet för de elever som är folkbokförda i kommunen. Dock 
saknas en fördjupad analys kring insatsernas resultat på längre sikt med särskilt fokus på 
lämpliga åtgärder för att få fler unga som omfattas av aktivitetsansvaret att återgå till 
studier.
Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår av rapporten. Revisorerna önskar 
svar från berörd nämnd kring vilka åtgärder nämnden avser att vidta med anledning av 
resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 23 december 
2018.
 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande förslag på åtgärder utifrån revisionens 
granskning av Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av elevers studieresultat och 
behörighet:

 Förändringen av lagstiftningen kring det kommunala aktivitetsansvaret, från ett 
informationsansvar till aktivitetsansvar, medför att det inte ännu finns någon 
fördjupad analys av effekterna av arbetet på längre sikt. En avgränsning är att det 
kommunala aktivitetsansvaret riktar sig till åldersgruppen 16 – 19 år och 
målgruppen är allt annat än homogen, från de som inte påbörjat gymnasiestudier 
till de som slutfört och saknar någon enstaka kurs från en gymnasieexamen. 
Lämpliga åtgärder utifrån individens förutsättning kan bestå av såväl studier som 
övergång till arbetsmarknaden.

 Barn och utbildningsförvaltningen kommer att genomföra en analysutbildning för 
samtliga skolledare i syfte att säkerställa en ökad kompetens kring analys av 
elever måluppfyllelse.

 Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att utreda möjligheterna att inhämta 
uppföljning av studieresultat och behörighet för elever, folkbokförda i kommunen, 
som går i skola under annan huvudman.

 Barn och utbildningsförvaltningen kommer att säkerställa att återrapportering till 
Barn- och utbildningsnämnden sker utifrån skolpliktsbevakningen.

 
Beslutsunderlag
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-06 § 128,
  Dnr 2018.0270-5
Remiss/missiv gällande revisionens granskning av nämndens uppföljning av
  elevernas studieresultat och behörighet, Dnr 2018.0270-1
Granskningsrapport - nämndens uppföljning av elevernas studieresultat och
  behörighet, Dnr 2018.0270-2
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar yttrande enligt ovan samt översända det till Revisionen.
____

Beslut skickas till 
Revisionen
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130

Yttrande avseende motion ang. elevhälsa för vuxenutbildningen 
BUN 2018.0258

Ärendet
Kristdemokraterna har 2018-06-12 inkommit med motion om att utveckla elevhälsan på 
Komvux. Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

I motionen påpekas att det är flera år sedan Komvux avvecklade sina elevhälsoresurser. 
Med anledning av bland annat att många elever inte slutför sin gymnasieutbildning inom 
4 år och hinner fylla 20 år och därmed är hänvisade till Komvux kommer de behov som 
finns på gymnasieskolan även att finnas på vuxenutbildningen.
Kristdemokraterna föreslår att det görs en utredning för att analysera behovet av 
elevhälsopersonal på Komvux i Klippan.
 
Arbetsutskottetet beslutade att återremitera ärendet till förvaltningen för vidare utredning 
och Barn- och utbildningsförvaltningens reviderade förslag till yttrande är enligt följande:
Det finns inget lagstöd för att anordna elevhälsa inom vuxenutbildning. Det åligger 
regionen att ansvara för behandling av vuxna. Kommunen bör inte överta regionens 
ansvar.
Nämnden bör förhålla oss till det lagrum som gäller ang. elevhälsans funktion och 
uppdrag som kommunen är skyldig att anordna enligt Skollagen 2 kap 25 §, för eleverna i 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Skolans uppdrag gällande vuxna är att erbjuda undervisning. Övriga samhällsaktörer bär 
ansvar för vuxna elevers hälsa.
Det är dessutom en fråga om resurser vilket skulle kräva stora omfördelningar av medel 
för sådan verksamhet. Nämnden har i dagsläget inte fått något tillskott i budgeten för att 
täcka en sådan utökad insats.
Däremot ser rektor för vuxenutbildningen ett stort behov av specialpedagogisk 
kompetens för verksamheten. Dock medger nuvarande ramar inte någon uppbyggande av 
specialpedagogisk kompetens för att kunna möta allt fler i elever med särskilda behov vid 
inlärning. En satsning på att tillföra specialpedagogiska resurser kan höja måluppfyllelsen 
i verksamheten och minska utbildningstiden för elever i verksamheten, men det kräver ett 
aktivt ställningstagande med omprioritering av resurser.

Förvaltningen anser att extra medel för specialpedagogisk kompetens bör tillföras. 
Möjligheterna till detta kan vara statsbidrag alternativt använda medel ur kommunens 
sociala investeringsfonder.
Skulle nämnden välja att prioritera elevhälsa för vuxna utan tillskjutande av extra medel 
kommer denna insats att ske på bekostnad av andra del av elevhälsan. 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningens ställningstagande till motionen är således tvådelat. Förvaltningen föreslår 
att motionen avslås i de delar som avser övriga samhällsresursers ansvar för vuxna 
elevers hälsa. Dock bör man bifalla motionen i den del som avser möjligheter att tillföra 
resurser för specialpedagogiska insatser på vuxenutbildningen.
 
 Förvaltningens förslag till beslut:
1. Överlämnar yttrande enligt ovan till kommunfullmäktige.
2. Föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen i delen avseende specialpedagogiska 
insatser genom att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att 
tillföra extra medel för en specialpedagogisk kompetens i verksamheten för ökad 
måluppfyllelse och minskad utbildningstid.
3. Föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen i övrigt med hänvisning till att 
kommunen enbart bör erbjuda elevhälsoinsatser på vuxenutbildningen enligt gällande 
lagrum.
4. Föreslå Kommunfullmäktige att därefter anse motionen besvarad.
 
Yrkande
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att med bakgrund av yttrandet bör nämnden 
föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Beslutsunderlag
Reviderat yttrande avseende motion ang. elevhälsa för vuxenutbildningen,
  Dnr 2018.0258-5
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-06 § 129,
  Dnr 2018.0258-4
Remittering av motion om att utveckla elevhälsan även på Komvux,
  Dnr 2018.0258-1
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Med bakgrund av yttrandet ovan föreslås Kommunfullmäktige att bifalla motionen.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 131

Revidering av delegationsordning avseende bidrag annan huvudman 
BUN 2018.0028

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att kommunen ska fatta ett särskilt beslut om 
bidrag för varje enskild huvudman där det finns barn och elever hemmahörande i 
kommunen. Det är möjligt att nämnden fattar beslut om själva principen vilket barn- och 
utbildningsnämnden gjorde på sitt sammanträde 2018-11-19. Beslut om bidrag till de 
enskilda huvudmännen ska vara delegerat till en tjänsteperson.
Många kommuner, fattar generella beslut utan att ange specifik mottagare, vilket 
domstolarna tidigare inte haft invändningar mot. Högsta förvaltningsdomstolen har dock 
slagit fast att överklagande möt generella beslut inte kan prövas.
Därför rekommenderar SKL i cirkulär 18:46 (2018-11-09) att kommuner anger i sin 
delegationsordning vilken tjänsteperson som har befogenheter att fatta beslut om bidrag 
till verksamheter med annan huvudman.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår härmed att nämnden delegerar beslut 
avseende bidrag till annan huvudman till skolchef.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - revidering av delegationsordning avs. bidrag annan huvudman,
  Dnr 2018.0028-9
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Delegerar beslut avseende bidrag till verksamheter med annan huvudman till skolchef.
____

Beslut skickas till 
Skolchef
Ekonomer
Nämndsekreterare
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§ 132

Klippans friskolas konkurs 
BUN 2018.0320

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om Klippans friskolas konkurs, 
vilken tillkännagavs av skolan 2018-11-20. Totalt berör konkursen ca 160 elever varav ca 
130 är folkbokförda i Klippans kommun. Elever och föräldrar har överlämnat en lista 
med namnunderskrifter där de yrkar på att kommunen tar över Klippans friskola. Detta är 
ej möjligt varken ekonomiskt, praktiskt eller juridiskt.
Samtliga elever, med sammanhållna klasser, har erbjudits plats på Ljungbyhedsskolan. 
Förvaltningen har även erbjudit lärare att följa med sina klasser.
Samtliga elever har enligt det fria skolvalet möjlighet att välja annan skola, dock ser 
förvaltningen att platserna på övriga kommunala skolenheter är begränsat.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera ärendet. Nämnden framför en 
eloge till förvaltningen för det goda arbete de utfört i samband i med friskolans konkurs.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-06 § 134,
  Dnr 2018.0320-1
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen samt framför en eloge till förvaltningen för det goda arbete 
de utfört i samband i med friskolans konkurs.
____
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§ 133

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2018.0004

Ärendet
Cecilia Örnemark (MP) rapporterar från kontaktpoltikerbesök på Antilopenskolan. Hon 
berättar att skolan har satsat på att ha två lärare i samtliga klasser vilket har gett goda 
resultat.
 
Neyssa Lundmark (S) delar med sig av sina tankar för nämndens fortsatta arbete:
"Såhär vid årets slut vill jag ta tillfället i akt att lyfta något som upptar mina tankar: Jag 
tänker på den allvarliga situation som många av våra barn och ungdomar befinner sig i. 
De behöver en bra utbildning som ger dem verktygen för att utvecklas till självständiga, 
ansvarsfulla individer som mår bra fysiskt och psykiskt och fungerar i sociala 
sammanhang. Föräldrar behöver fundera över sin roll för att kunna stötta dem aktivt i 
detta. Dessutom kommer det an på våra pedagoger men också på samhället i stort att 
fostra de yngre generationerna och förankra våra gemensamma värderingar hos dem. 
Dessa värderingar kan inte påtvingas någon utan måste få växa fram i dialog med barnen 
och ungdomarna. Vi får inte glömma att det är de som är vår framtid."
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 134

Delegationsärenden 
BUN 2018.0005

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:
                       
 
                            Dnr 2018.0031-40,41
2018-11-29          Beslut om tf förskolechef                            VC förskola
 
                            Dnr 2018.0031-40,41
2018-12-06          Beslut om BUN-stipendiat 2018                 AU
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§135

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2018.0281-8 
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-12-06 § 130
BUN-stipendium 2018
 
BUN 2018.0047-2 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-07 § 200
Justering av modell för fördelning av statsbidrag från Migrationsverket avseende 
etableringsschablon
 
BUN 2017.0273-2 
Beslut 2018-11-27 Boverket
Statsbidrag för upprustning av skollokaler och av utemiljöer vid skolor förskolor och 
fritidshem
 
BUN 2018.0048-17                     
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-27 § 115
Budget 2019 flerårsplan 2020-2021
 
BUN 2018.0307-1 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-07 § 193
Uppföljning av resultat per nämnd samt helårsprognos 2018
 
BUN 2018.0293-1 
Länsstyrelsen Skånes beslut om kommuntal anvisade nyanlända för 2019
 
BUN 2018.0306-1 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-11-07 § 194
Yttrande gällande borgen för Klippans bowlinghall
 
 
Ordförande Rune Persson (S) vill avslutningsvis tacka alla politiker och 
tjänstepersoner och önska en riktigt god jul och ett gott nytt år!
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Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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