
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Paragrafer
§§37-47

Sekreterare
Åsa Lönn

Ordförande
Rune Persson

Justerande
Mikael Persson

Plats och tid Åbyskolan, sal A 111 kl. 14:00-14:30

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)
Charlotte Eliasson Anderberg (KD)
Richard Kronqvist (SD)  ersätter Åsa Edvardsson (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Kevin Lindqvist (M) §§40-47
Marie Brink (SD)
Alexander Lindahl (L)

Övriga närvarande Rose-Marie Bergman, skolchef
Åsa Lönn, nämndsekreterare
Mattias Säflund, verksamhetschef vuxna
Lars Boije, verksamhetschef gymnasium och särskola
Mattias Adolofsson, verksamhetschef grundskola
Anneli P Dalberg, verksamhetschef förskola
Helena Abrahamsson, utvecklingsstrateg
Helene Berggren, rektor Åbyskolan §§37-39
Anette Levin, rektor IM §§37-39

Utses att justera Mikael Persson

Justeringens plats och 
tid

Kommunkansliet ,  2019-04-25   16:00
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden
 
Sammanträdesdatum 2019-04-23
 

Datum för anslags 
uppsättande

2019-04-26 Datum för anslags 
nedtagande

2019-05-20

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunkansliet

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

Åsa Lönn
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 37 Val av justerare
§ 38 Fastställande av föredragningslistan
§ 39 Information - Åbyskolan
§ 40 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 41 Utökande av antalet kompetensutvecklingsdagar inom förskola och 

fritidshem
§ 42 Namngivning av nya skolan i Klippans tätort
§ 43 Revidering av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
§ 44 Aktuellt i verksamheten
§ 45 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 46 Delegationsärenden
§ 47 Anmälningar för kännedom
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslag är Mikael Persson (C).
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utser Mikael Persson (C) att jämte ordförande justera protokollet från dagens möte.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Fastställer föredragningslistan.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Information - Åbyskolan

Ärendet
Rektorerna Helene Berggren och Anette Levin informerar om Åbyskolan och de program 
som erbjuds på skolan.
Nämnden bereds möjlighet att ställa frågor till rektorerna.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt en ekonomisk månadsuppföljning per 
mars 2019, vilken pekar mot ett nollresultat vid årets slut.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-16 § 43
Ekonomisk månadsuppföljning per mars 2019, 2019-04-10
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Beslut skickas till 
Ekonomer BUF
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Utökande av antalet kompetensutvecklingsdagar inom förskola och 
fritidshem 
BUN 2019.0086

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att idag har förskolan och fritidshemmen 
möjlighet att stänga fyra dagar per år för kompetensutveckling. Förskolan kommer att få 
en ny reviderad läroplan från och med 1 juli 2019 med ett utökat uppdrag gällande bla. 
undervisning.
Fritidshemmet ska, enligt läroplan, komplettera utbildningen i förskoleklass och skolan 
och personalen har därmed också behov av kompetensutveckling, både i fritidshemmet 
men även att utvecklas tillsammans med andra skolformer.

Därför anser arbetsutskottet att det är av vikt att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar 
till sex (6) dagar i både förskola och fritidshem.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-16 § 44
Tjänsteskrivelse - Kompetensutvecklingsdagar i förskola och fritidshem, 2019-04-03
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskola och fritidshem från 
fyra (4) till sex (6) dagar per läsår med början höstterminen 2019.
____

Beslut skickas till 
Samtliga rektorer grundskola
Samtliga förskolechefer
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef förskola
Administrativa assistenter förskola
Administrativa assistenter grundskola
Ekonomer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Namngivning av nya skolan i Klippans tätort 
BUN 2017.0119

Ärendet
Arbetsutskottet föreslår att ge nya skolan i östra Klippan namnet Kungsfiskarskolan.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-16 § 46
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ger nya skolan i östra Klippan namnet Kungsfiskarskolan.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Samtliga chefer BUF
Tekniska förvaltningen
Plan- och byggavdelningen
Kommunikationsavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Revidering av Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
BUN 2019.0066

Ärendet
Med anledning av omorganisering av ledningsorganisationen på barn- och 
utbildningsförvaltningen föreligger uppdatering av nämndens delegationsordning.
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att det föreligger behov att revidera 
delegationsordningen ytterligare under året 2019 på grund av ändringar i lagstiftningen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-04-16 § 47
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning och firmateckningsrätt, 2019-04-08
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Antar delegationsordning och firmatecknare enligt beslutsunderlag.
____

Beslut skickas till 
Samtliga chefer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0023

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar om föreliggande omorganisering av Åbyskolan. 
Åbyskolan 3, d.v.s IM-programen, kommer att knytas mot programmen på Åbyskolan 1, 
Åbyskolan 2, Tegelbruksskolan samt vuxenutbildningen. Detta kommer leda till en 
rektorstjänst mindre samt ökad kvalitet för eleverna.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2019.0024

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) informerar om att han kommer att vara bortrest i början av 
maj.
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Delegationsärenden 
BUN 2019.0025

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:                                        
 
                             Dnr 2019.0080
2019-03-29          Beslut om skolskjuts - avslag                      Skolskjutssamordnare
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

Anmälningar för kännedom

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
Dnr 2018.0258-7 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 58
Motion att utveckla elevhälsan även på Komvux
 
Dnr 2019.0089-1 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen § 61
Återrapportering Migrationsmedel
 
Dnr 2019.0087-1 
Sommaröppet på förskola och fritidshem 2019
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Noterar informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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