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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-10-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Avstängning av elev vid Tegelbruksskolan 
BUN 2018.0266

Ärendet
Rektor Tegelbruksskolan har, med stöd av Skollagen 5 kap § 17 stängt av en elev 
tillfälligt från undervisningen vid Tegelbruksskolan.
 
Beslutsunderlag
Beslut om avstängning av elev vid Tegelbruksskolan, Dnr 2018.0266-1
Utredning gällande avstängning av elev vid Tegelbruksskolan, Dnr 2018.0266-2
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer rektors beslut om tillfällig avstängning av elev vid Tegelbruksskolan.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-10-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Avstängning av elev från Tegelbruksskolan 
BUN 2018.0265

Ärendet
Rektor Tegelbruksskolan har, med stöd av Skollagen 5 kap § 17 stängt av en elev 
tillfälligt från undervisningen vid Tegelbruksskolan.
Ordförande Rune Persson (S) har, med stöd av Skollagen 5 kap § 17 fattat 
delegationsbeslut att stänga av eleven fram till arbetsutskottets sammanträde.  
Rektor föredrar ärendet och föreslår att arbetsutskottet stänger av eleven från 
undervisningen resterande del av innevarande läsår.
Företräde jml Skollagen kap 5 § 21 bereds möjlighet att yttra sig. 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att eleven stängs av från undervisningen under den 
tid som utredning pågår.
 
Beslutsunderlag
Beslut om avstängning av elev vid Tegelbruksskolan, Dnr 2018.0265-1
Utredning gällande avstängning av elev vid Tegelbruksskolan, Dnr 2018.0265-2
Utredning gällande ytterligare avstängning av elev vid Tegelbruksskolan,
  Dnr 2018.0265-4
 
Arbetsutskottets beslut
1. Fastställer rektors beslut om tillfällig avstängning av elev vid Tegelbruksskolan.
2. Stänger av eleven från undervisning under den tid utredning pågår.
____
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arbetsutskott
2018-10-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2018.0068

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret har sammanställt en ekonomisk 
månadsuppföljning per september 2018, vilken pekar mot ett nollresultat vid årets slut.
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk månadsuppföljning sept 2018, Dnr 2018.0068-10
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera information.
____

6 (21)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2018-10-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Budget 2019 
BUN 2018.0048

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomikontoret 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.

Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Budget 2019 - första utkast (arbetshandling)
Interkommunal ersättning 2019 Klippans gymnasieskola och särskola - första utkast
  (arbetshandling)
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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arbetsutskott
2018-10-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Nämndsmål 2019 
BUN 2018.0260

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett första utkast till nämndsmål 
2019.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera nämndsmålen.
 
Beslutsunderlag
Förslag till nämndsmål 2019 - första utkast
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Intern kontrollplan 2019 
BUN 2018.0271

Ärendet
Enligt ekonomikontorets riktlinjer ska plan för intern kontroll vara beslutad i 
nämnd 2018-11-15. Ordförande Rune Persson (S) föreslår att förvaltningen tar fram 
förslag till nämndens nästkommande sammanträde samt att arbetsutskottet därmed 
lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
 
Arbetsutskottets beslut
Lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
____
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§ 100

Sammanträdestider 2019 
BUN 2018.0248

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ett förslag till sammanträdestider 
2019 enligt följande:
 
Presidiet sammanträder måndag 21 januari

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
Förslag sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden, Dnr 2018.0248-4
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Fastställa sammanträdestider för 2019 enligt ovan.
____
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§ 101

Uppföljning av hälsoprojekt - 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.
 
Cecilia Örnemark (MP) yrkar på att förvaltningen återkopplar till nämnden om hur man 
kan utveckla rörelse i klassrummet.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - utvärdering av "Puls för lärande", Dnr 2016.0232-5
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 notera informationen.
____
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§ 102

Kameraövervakning på Åbyskolan och Vuxenutbildningen 
BUN 2018.0272

Ärendet
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.
Eventuell klagan på ovanstående hanteras av Datainspektionen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - information om kameraövervakning på Åbyskolan och
  Vuxenutbildningen, Dnr 2018.0272-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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2018-10-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

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

Ärendet
Revisorerna i Klippans kommun 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 i bifogad rapport. 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.
 
Arbetsutskottets bereds möjlighet att kommentera och diskutera granskningsrapporten.
 
Beslutsunderlag
Missiv - 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
 
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt förvaltningen att framställa ett yttrande utifrån arbetsutskottets diskussioner.
____
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2018-10-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Motion ang. elevhälsa för vuxenutbildningen 
BUN 2018.0258

Ärendet
Kristdemokraterna i Klippan har inkommit med en motion avseende elevhälsa för 
Komvux. Motionen är remitterad till Barn- och utbildningsnämdnen för yttrande.
 
Arbetsutskottets bereds möjlighet att kommentera och diskutera motionen.
 
Beslutsunderlag
Remittering samt motion ang. elevhälsa för vuxenutbildning, Dnr 2018.0258-1
 
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt förvaltningen att framställa ett yttrande utifrån arbetsutskottets diskussioner.
____
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arbetsutskott
2018-10-11

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.
Ordförande Rune Persson föreslår härmed att Jessica Svensson (S) väljs till ny ersättare i 
arbetsutskottet.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Välja Jessica Svensson (S) till ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.
____
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§ 106

Uppdatering av kontaktpolitikerlistan 
BUN 2018.0115

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har, med anledning av nya ledamöter och ersättare i 
nämnden, framställt en reviderad kontaktpolitikerlista.
 
Beslutsunderlag
Kontaktpolitikerlista, reviderad oktober 2018, Dnr 2018.0115-5, bilaga Bun Au § 106/18
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta ny reviderad kontaktpolitikerlista för nämnden enligt bilaga Bun Au § 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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Personalärende 
BUN 2018.0006

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman rapporterar om föreliggande personalärenden.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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arbetsutskott
2018-10-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Elevärenden 
BUN 2018.0007

Ärendet
Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen
Ackumulerat värde jan-sep/okt 2018:
 
Tegelbruksskolan        0 st
Åbyskolan                  1 st
Flygteknikcenter         0 st
Vuxenutbildning        1 st
Antilopenskolan         3 st (varav 1 flera elever)
Bofinkenskolan          3 st
Ljungbyhedsskolan    17 st
Pilagårdsskolan           13 st
Snyggatorpsskolan     11 st
Vedby skola                10 st
Ventilen                      1 st
Förskolan                    0 st
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Kurser och konferenser 
BUN 2018.0008

Ärendet
Följande kurser och konferenser rapporteras till arbetsutskottet:
 
KEFU                           Skollagstiftningens uppdrag                    Lund, 2018-10-26
                                     till skolans huvudmän
 
Region Kronoberg       Mötesplats migration och etablering        Växjö 2018-10-10 - 11
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Vedby skolas ombyggnation 
BUN 2017.0151

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet föreslår nämnden att uppmana 
Kommunstyrelsen att uppköpa behövlig mark för ombyggnation av Vedby skola samt att 
uppdrar förvaltning att fortsätta projekteringen av ombyggation av Vedby skola.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Uppmana Kommunstyrelsen att uppköpa behövlig mark för ombyggnation av Vedby 
skola.
2. Uppdrar åt förvaltning att fortsätta projekteringen av ombyggation av Vedby skola.
____

21 (21)


	80a25ec2-a7f3-432f-9206-c4a061dc7d8c.docx
	7c7edaa6-577e-4610-b714-abd71a2baac7.docx
	Innehållsförteckning

	fb243210-8e9c-4aa4-bc67-70eaa4166ee8.docx
	Avstängning av elev vid Tegelbruksskolan
	Ärendet


	7622719d-1cc2-4d2b-af4d-c2f6bdb68e01.docx
	Avstängning av elev från Tegelbruksskolan
	Ärendet


	59b6d139-d926-4b14-b8e8-9eade34a4ee4.docx
	Ekonomisk månadsuppföljning
	Ärendet


	053f06d5-39d5-42f9-a228-b83c8cb28fb1.docx
	Budget 2019
	Ärendet


	4fdeade2-3d43-4ffe-9b08-381dc8487caf.docx
	Nämndsmål 2019
	Ärendet


	ff9aab40-1c9e-4fd4-8040-2f116bd59e6a.docx
	Intern kontrollplan 2019
	Ärendet


	304fad83-6689-4816-9ca7-51b1719af63a.docx
	Sammanträdestider 2019
	Ärendet


	1280c3c4-8799-4552-90b1-095411fa346d.docx
	Uppföljning av hälsoprojekt - Puls för lärande
	Ärendet


	0a556855-ec66-4d0d-bb4e-91c81404975f.docx
	Kameraövervakning på Åbyskolan och Vuxenutbildningen
	Ärendet


	c98016b3-c5c3-436d-ba7f-89139bc94150.docx
	Granskning av Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av elevers studieresultat och behörighet
	Ärendet


	a33306cc-439c-4fef-92f8-693fab24926b.docx
	Motion ang. elevhälsa för vuxenutbildningen
	Ärendet


	116ec880-a62a-4029-a254-4b0547d9ebaf.docx
	Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
	Ärendet


	f3f4b4e2-58fe-4782-888f-fb5128a5ae5f.docx
	Uppdatering av kontaktpolitikerlistan
	Ärendet


	e02bd245-e2d0-497a-994c-7f3fd9fb05d9.pdf
	89304eda-4084-410e-9bb3-684251a55eae.docx
	Personalärende
	Ärendet


	c7c2c7d8-d97c-4eb4-95fb-48a76b9bb7ca.docx
	Elevärenden
	Ärendet


	d315626a-0377-4321-9e1c-f049d4432287.docx
	Kurser och konferenser
	Ärendet


	44219b8e-2de8-4eaf-9a83-f3ce42eaa88e.docx
	Vedby skolas ombyggnation
	Ärendet



