
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-01-29

Paragrafer
§§2-12

Sekreterare
Åsa Lönn

Ordförande
Rune Persson

Justerande
Elin Luckmann

Plats och tid Sessionssalen kl. 17:30-18:30

Beslutande ledamöter Rune Persson (S) (ordförande)
Tonny Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Elin Luckmann (SD) (2:e vice ordförande)
Kristian Seger (M)
Mikael Persson (C)
Jessica Svensson (S)
Andreas Olofsson (SD)
Åsa Edvardsson (SD)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Ida Wennerlund (S)
Kevin Lindqvist (M)
Marie Brink (SD)
Diana Broman (C)
Elena Kurenkova (SD)
Richard Kronqvist (SD)
Alexander Lindahl (L)

Övriga närvarande Rose-Marie Bergman, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Mattias Säflund, verksamhetschef frivilliga skolformer
Mattias Adolfsson, verksamhetschef grundskola
Lars Boije, verksamhetschef centrala elevhälsan
Susann Jönsson, nämndsekreterare

Utses att justera Elin Luckmann

Justeringens plats och 
tid

Kommunkansliet ,  2019-01-31   16:00

1 (14)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-01-29

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden
 
Sammanträdesdatum 2019-01-29
 

Datum för anslags 
uppsättande

2019-02-01 Datum för anslags 
nedtagande

2019-02-25

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkansliet

 
.................................................Underskrift

Åsa Lönn

2 (14)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-01-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 2 Bokslut 2018 - information
§ 3 Framtidens skola och förskola i Ljungbyhed
§ 4 Beslut gällande namngivning av nya skolan i Klippans tätort
§ 5 Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola 

att få gå klart årskursen på sin friskola
§ 6 Granskning av kommunens dokumenthantering och arkivering
§ 7 Utökade öppettider på förskolor och fritidshem
§ 8 Val av representanter till Skola 2026, Framtiden skola
§ 9 Sammanträdestider 2019
§ 10 Aktuellt i verksamheten
§ 11 Delegationsärenden
§ 12 Anmälningar för kännedom

3 (14)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-01-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Bokslut 2018 - information 
BUN 2019.0012

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kortfattat om bokslut 2018, vilket pekar mot 
ett överskott på 1 070 tkr. Bokslutet är inte helt färdigställt utan kommer att delges 
nämnden vid nästa sammanträde.
Rose-Marie redogör för samtliga verksamheter. Förskolan uppvisar underskott vilket kan 
tyda på att barnpengen bör ses över inför budget 2020. Även grundskola uppvisar ett 
underskott, vilket dock är lägre än vid 2018 års början.
Rose-Marie redogör vidare för uppfyllelse av nämndsmålen. Målen som rör 
gymnasieskolan och det kommunala aktivitetsansvaret uppvisar god måluppfyllelse 
medan målen för läskunnighet och taluppfattning för åk 2, enligt förvaltningen, inte är 
helt tillfredställande.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 4,
  Dnr 2019.0012-1
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Ekonomer BUF
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§ 3

Framtidens skola och förskola i Ljungbyhed 
BUN 2017.0300

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om arbetsprocessen gällande nybyggnation av 
skola och förskola i Ljungbyhed. Den kommunövergripande plangruppen arbetar med att 
samordna de olika byggprojekten i Ljungbyhed. 
Plangruppen kommer inom kort lämna en skrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott 
gällande arbetsprocessen.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 5,
  Dnr 2017.0300-6
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Beslut skickas till 
Samordnare lokalfrågor
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§ 4

Beslut gällande namngivning av nya skolan i Klippans tätort 
BUN 2017.0119

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-11-27 hur namngivningen av nya skolan i 
Klippans tätort ska gå till. Beslutet innebar att utlysa en tävling bland Klippans tätorts 
elever att inkomma med namnförslag. Därefter skulle arbetsutskottet välja ut 10 namn 
som sedan går att rösta på.

Upphandling av entreprenör till byggnation av skolan är klar och Tekniska förvaltningen 
har meddelat att en informationsskylt gällande byggnationen kommer att komma upp 
inom kort. Förvaltningen anser det önskvärt att skolans namn finns med på skylten från 
början för att så tidigt som möjligt etablera namnet.
Entreprenören meddelar att ett namn behöver vara dem tillhanda senast mars 2019.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att nämnden river upp beslutet från 
2017-11-27 § 108 och att namngivningen av skolan sker på ett snabbare sätt.

Eleverna på Bofinkenskolan har under projekteringen fått lämna in förslag på namn och 
konsultfirman som fungerar som verksamhetens projektledare har gjort det samma.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 6,
  Dnr 2017.0119-31
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-27 § 108, Dnr 2017.0119-21
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riva upp beslut gällande processen för namngivning av nya skolan, fattat 2017-11-27 § 
108.
____

Beslut skickas till 
Samordnare lokalfrågor
Rektor Bofinkenskolan
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§ 5

Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola att 
få gå klart årskursen på sin friskola 
BUN 2018.0331

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har inkommit med en motion om att se över möjligheterna för 
eleverna vid Klippans friskola att gå kvar årskursen på sin friskola. Motionen är 
remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Förvaltningen har framställt ett 
yttrande.

Arbetsutskottet föreslår att Kommunfullmäktige med bakgrund av förvaltningens 
yttrande, anser motionen besvarad.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden föreslår Kommunfullmäktige att avslå 
motionen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 126 - Motion om att se över
  möjligheten för barnen på Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin friskola,
  Dnr 2018.0331-1
Tjänsteskrivelse - Remissvar på motion om att se över möjligheten för barnen på
  Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin friskola, Dnr 2018.0331-2
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 7,
  Dnr 2018.0331-3
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Föreslår att Kommunfullmäktige, med bakgrund av förvaltningens yttrande (dnr 
2018.0331-2), avslår motionen. 
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 6

Granskning av kommunens dokumenthantering och arkivering 
BUN 2018.0327

Ärendet
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens, socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens system och rutiner för dokumenthantering och arkivering. 
Revisionen önskar svar från berörda nämnder/styrelser senast 2019-02-18.

I sin rapport lämnar revisionen bedömningar och slutsatser med 
rekommendationer. Nämndsekreterare har framställt ett svar på dessa rekommendationer.
   
Beslutsunderlag 
Granskning av kommunens dokumenthantering och arkivering, Dnr 2018.0327-1
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport gällande dokumenthantering och arkivering,
  Dnr 2018.0327-2
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 10,
  Dnr 2018.0327-3

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar svar på revisionsrapport gällande dokumenthantering och arkivering 
enligt nämndsekretrerarens skrivelse (dnr 2018.0327-2) samt överlämnar denna till 
revisionen.
____

Beslut skickas till 
Revisonen
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§ 7

Utökade öppettider på förskolor och fritidshem 
BUN 2019.0007

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-26 att förskolors och fritidshems 
ordinarie öppettid ska vara vardagar kl. 06.00 – 17.30 samt att möjlighet finns för 
vårdnadshavare att söka dispens för utökade öppettider vardagar 17.30 – 18.00 under 
2018.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i kontakt med samtliga förskolor och fritidshem 
sett att det, i nuläget, är två fritidshem samt en förskola som sporadiskt har öppet kl. 
17.30 – 18.00.

Arbetsutskottet föreslår att vårdnadshavare fortsatt och tills vidare har möjlighet att söka 
dispens för utökad öppettid vardagar kl. 17.30 – 18.00 samt att finansieringen av detta 
löses inom befintlig ekonomisk ram.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 11,
  Dnr 2019.0007-2
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Möjlighet för vårdnadshavare att söka dispens för utökad öppettid vardagar kl. 17.30 – 
18.00 på förskola och fritidshem kvarstår tills vidare.
2. Finansieringen av utökade öppettider löses inom befintlig ekonomisk ram.
____

Beslut skickas till 
Förskolechefer
Rektorer grundskola
Administrativa assistenter förskola
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
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§ 8

Val av representanter till Skola 2026, Framtiden skola 
BUN 2018.0059

Ärendet
En framgångsfaktor för skolan är att alla nivåer och aktörer i kommunerna involveras, 
från nämnd till pedagogisk personal, via förvaltningsledning och skolledning. 
Målet med Skola 2026 är att skapa en framtidsinspirerad, attraktiv skola och syftet är att 
utveckla förvaltningens alla verksamheter så att den år 2026 kännetecknas av utvecklande 
av kompetenser och förmågor som är till nytta för individen och samhället.
 
Nämnden föreslås välja representanter till referensgruppen för Skola 2026.
Majoriteten föreslår Rune Persson (S), Tonny Svensson (M) och Mikael Persson (C).
Oppositionen föreslår Elin Luckmann (SD), Andreas Olofsson (SD) och Charlotte 
Eliasson Anderberg (KD).
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utser Rune Persson (S), Tonny Svensson (M), Mikael Persson (C), Elin Luckmann (SD), 
Andreas Olofsson (SD) och Charlotte Eliasson Anderberg (KD) till nämndens 
representanter till referensgruppen för Skola 2026.
____

Beslut skickas till 
Utvecklingsstrateg
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§ 9

Sammanträdestider 2019 
BUN 2018.0248

Ärendet
Nämndens sammanträde 2019-04-23 infaller samtidigt som Kommunfullmäktiges möte. 
Arbetsutskottet föreslår att tiden för nämndens möte 2019-04-23 ändras till kl 
14.00. Mötet kommer att äga rum på Åbyskolan.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 15,
  Dnr 2018.0248-8
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tiden för barn- och utbildningsnämndens möte 2019-04-23 ändras till kl 14.00.
____

Beslut skickas till 
Nämndsekreterare
Verksamhetschefer
Skolchef
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§ 10

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0023

Ärendet
Ingen ytterligare information föreligger.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§ 11

Delegationsärenden 
BUN 2019.0025

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:
                        
 
                            Dnr 2018.0031-42 - 49
2018-12-10 -        Beslut om tf förskolechef                            VC förskola
2019-01-22
 
                            Dnr 2018.0324
2018-12-13          Beslut om skolskjuts - beviljad                    Skolskjutssamordnare
 
                            Dnr 2018.0322-1 - 27
2018-12-17          Beslut om bidragsbelopp till fristående       Skolchef
                            gymnasieskola/grundsärskola
 
                            Dnr 2019.0004
2019-01-09          Beslut om skolskjuts - avslag                      Skolskjutssamordnare
 
                            Dnr 2019.0005
2019-01-09          Beslut om skolskjuts - avslag                      Skolskjutssamordnare
                        
                            Dnr 2019.0006
2019-01-09          Beslut om skolskjuts - beviljad                    Skolskjutssamordnare
 
                            Dnr 2019.0018
2019-01-09          Beslut om skolskjuts - beviljad                    Skolskjutssamordnare
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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§12

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2018.0330-1
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 133
Val av barn- och utbildningsnämnd för mandatperioden 2019-2022
 
BUN 2018.0330-2
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 153
Ordning för inkallande av ersättare
 
BUN 2018.0267-2
Beslut gällande maxtaxa inom förskola och fritidshem, fastställda bidragsramar för 2019
 
BUN 2019.0017-1.1                 
Informationsbrev till huvudman inför granskning Klippan
 
BUN 2018.0261-8
Skolindexuppräkning Interkommunal ersättning 2019 Klippans gymnasieskola
 
BUN 2018.0320-3
Beslut från Skolinspektionen gällande avskrivning av tillsynsärende, Klippans friskola
 
BUN 2018.0320-4
Beslut från Skolinspektionen gällande återkallelse av tillstånd, Klippans friskola
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
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