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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 63 Val av justerare
§ 64 Fastställande av föredragningslistan
§ 65 Delårsuppföljning
§ 66 Budget 2020
§ 67 Motion gällande trygg och säker skola
§ 68 Motion om ytterligare åtgärder mot mobbing i Klippans kommuns 

skolor
§ 69 Personuppgiftsombud/dataskyddsombud
§ 70 Lägesbeskrivning av verksamhetsområde Vuxna
§ 71 Situationen på Snyggatorpsskolan
§ 72 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 73 Aktuellt i verksamheten
§ 74 Delegationsärenden
§ 75 Informationsärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§63

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslag är att Jessica Svensson (S) jämte ordförande justerar 
protokollet från dagens möte.
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att utse Jessica Svensson (S) att jämte ordförande justera protokollet från dagens möte.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§64

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.
____
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 65

Delårsuppföljning 
BUN 2019.0216

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt delårsuppföljning per augusti 2019.
Den ekonomiska prognosen pekar mot ett nollresultat vid årets slut. Skolchef Rose-Marie 
Bergman redogör även för nämndens måluppfyllelse.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-17 § 83
Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden per 2019-08-31
Ekonomisk månadsuppföljning per 2019-08-31

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Att godkänna delårsrapporten för barn- och utbildningsnämnden per 2019-08-31.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 66

Budget 2020 
BUN 2019.0062

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om arbetet med budget 2020. Temadagen den 
10 oktober kommer att ägnas åt arbetet med budget och mål för 2020.  
Första budgetförslaget kommer att presenteras på nämndens sammanträde i oktober.
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om förändringar i förutsättningar för 
nämndens budget utifrån regeringens budgetproposition som presenterades förra veckan.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-17 § 84
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-24 § 119
Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna
  Flerårsplan 2021-2022

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 67

Motion gällande trygg och säker skola 
BUN 2017.0290

Ärendet
Helena Dådring och Ellinor Varady (M) har 2017-08-14 inkommit med motion om en 
trygg och säker skola.
I motionen föreslås att:

1. Kommunen gör en inventering av skolornas trygghet och säkerhet och att detta 
görs i samråd mellan skola och kommunens kris- och säkerhetssamordnare

2. Uppkomna brister i trygghet och säkerhet omedelbart åtgärdas
3. Återrapportering regelbundet sker till barn- och utbildningsnämnden

 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 30 att återremittera motionen.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande. Arbetsutskottet 
föreslår att nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20 § 74
Yttrande avseende motion gällande trygg och säker skola, 2019-08-13
Motion avseende en trygg och säker skola, 2017-08-08
Yttrande på motion gällande trygg och säker skola, 2017-12-04
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18 § 125
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-27 § 30

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 68

Motion om ytterligare åtgärder mot mobbing i Klippans kommuns 
skolor 
BUN 2019.0122

Ärendet
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 inkommit med motion om 
ytterligare åtgärder mot mobbning i Klippans kommuns skolor. Kommunstyrelsens 
ordförande remitterade, genom delegationsbeslut, 2019-05-16 ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett förslag till yttrande där de uttrycker 
att alla som arbetar inom skolans område är skyldiga att anmäla alla fall av upplevda 
kränkningar, trakasserier eller mobbning till huvudman.
I sak har inte barn- och utbildningsnämnden något att erinra mot motionärernas förslag 
men i dagsläget saknas de ekonomiska förutsättningarna för inrätta en sådan tjänst, 
vilket bör tas i särskilt beaktande om kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 
besvarad.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera motionen. Diana Broman (C) 
ser gärna att nämnden behandlar temat trygghet och trivsel på temadagen.
 
Yrkande
Andreas Olofsson (SD) yrkar på att nämnden ska föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen.
Ordförande Rune Persson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och Andreas Olofssons yrkande och 
finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-17 § 85
Tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-09-13
Motion från Sverigedemokraterna, 2019-04-17
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-04-23 § 70
Delegationsbeslut Kommunstyrelsens ordförande, 2019-05-16

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Andreas Olofsson, Elin Luckmann, Åsa Edvardsson (samtliga SD) reserverar sig mot 
beslutet.

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 69

Personuppgiftsombud/dataskyddsombud 
BUN 2019.0133

Ärendet
Kommunen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud. Vinnande företag är JP 
Infonet AB. JP Infonet har föreslagit Klippans kommun att utse Laura Gashi som 
dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 § 84 att utse Laura Gashi till kommunstyrelsens 
dataskyddsombud samt uppmanade kommunens övriga nämnder att utse Laura Gashi till 
dataskyddsombud i respektive nämnd.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-05-17 § 63 att utse IKT-strateg, Jörgen 
Andersson, till personuppgiftsansvarig (PUA).
I enlighet med kommunstyrelsens uppmaning föreslår arbetsutskottet att nämnden utser 
Laura Gashi till nämndens dataskyddsombud.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20 § 75
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-05-08, § 84

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att utse Laura Gashi till barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
JP Infonet AB
Nämndsekreterare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70

Lägesbeskrivning av verksamhetsområde Vuxna 
BUN 2019.0191

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund har framställt en lägesrapport av verksamhetsområdet 
Vuxna. Lägesrapporten är framtagen i syfte är att ge en ögonblicksbild av resultaten i 
verksamhetsområdet samt de samlade utmaningar och möjligheter verksamheten har.
 
Arbetsutskottet beslutade att skicka rapporten till kommunstyrelsen för kännedom i syfte 
att öka deras förståelse för hur viktig denna verksamhet är för kommunen som helhet.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-08-20 § 73
Lägesrapport verksamhetsområde Vuxna, 2019-08-09
Översikt insatser verksamhetsområde Vuxna, 2019-08-13

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71

Situationen på Snyggatorpsskolan 
BUN 2019.0223

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om situationen avseende trygghet och 
trivsel på Snyggatorpsskolan.
Mattias Adolfsson informerar vidare om att rekrytering av ny rektor pågår. Elevhälsans 
enhetschef kommer vara tillförordnad rektor på Snyggatorpsskolan till ny rektor är på 
plats.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Skolchef Rose-Marie Bergman uppmanar nämndsledmöter eller ersättare att om de får till 
sig information av vikt från medborgare eller föräldrar gällande någon skola ska de vända 
sig direkt till förvaltningen eller den berörda skolan.
Även informationsflöde från förvaltningen till nämnd lyfts och förvaltningens 
ledningsgrupp diskuterar frågan vidare med presidiet.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-17 § 86

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Verksamhetschef grundskola
Rektor Snyggatorpsskolan

Paragrafen är justerad

13 (18)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2019.0024

Ärendet
Jessica Svensson (S) och Richard Kronqvist (SD) har inlämnat rapporter från 
kontaktpolitikerbesök på Bofinkenskolan och förskolan Täppan. Jessica Svensson (S) har 
även lämnat rapport från besök på Tegelbruksskolan.
 
Diana Broman (C) och Kristian Seger (M) rapporterar från besök på Ljungbyhedsskolan 
tidigare under dagen. De uttrycker att skolan präglas av god ekonomisk hushållning och 
gott ledarskap. Skolan har numera bättre ekonomi sedan de fått fler elever och förtätat 
klasserna. Skolan har uppdaterat innemiljön och vill även förnya utemiljön. Diana och 
Kristian anser att det råder hög studiero på skolan. Skolledningen önskar veta hur planen 
för återbyggnationen av den nedbrunna delen ser ut.
 
Beslutsunderlag
Rapport från kontaktpolitikerbesök på Bofinkenskolan, 2019-08-07
Rapport från kontaktpolitikerbesök på förskolan Täppan, 2019-05-07
Rapport från besök på Tegelbruksskolan, 2019-08-07

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Rektor Bofinkenskolan
Rektor förskolan Täppan
Rektor Tegelbruksskolan
Rektor Ljungbyhedsskolan

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0023

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att Skolinspektionens regelbundna och 
riktade tillsyn kommer att äga rum under våren.
 
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om det tillsatts en ny rektor på förskolan 
Antilopen.
 
Nämnden ställer en fråga om det är så att antalet timmar för simundervisning varierar 
mellan de olika skolorna med anledning av avstånd till simhallen. Förvaltningen besvarar 
frågan nästa nämndsmöte.

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Delegationsärenden 
BUN 2019.0025

Ärendet
Delegationsärenden rapporteras till nämnden enligt beslutsunderlag.
 
Beslutsunderlag
Delegationsärenden 2019-09-24
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75

Informationsärenden

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2019.0155-1 
Protokollsutdrag KSAU §116 - Riktlinje för kontraktslängd vid bosättning
 
BUN 2016.0257-20                     
Beslut från Skolinspektionen efter uppföljning av regelbunden tillsyn av 
Ljungbyhedsskolan
 
BUN 2018.0263-2 
Information avseende resultat från skolinspektionens ombedömning av nationella prov 
2018 för Antilopenskolan
 
BUN 2018.0263-3 
Information avseende resultat från skolinspektionens ombedömning av nationella prov 
2018 för Vuxenutbildningen
 
BUN 2019.0177-2 
Tillägg till tillämpningsregler avseende vårdnadshavare med politiskt uppdrag 
(förtroendevald)
 
BUN 2016.0130-8 
Bekräftelse på uppsägning av samverkansavtal med Perstorps kommun gällande 
inroduktionsprogrammet
 
BUN 2019.0205-2 
Beslut om riksrekryterande idrottsutbildning, RIG, brottning
 
BUN 2017.0132-14                     
Beslut om ersättning för asylsökande barn m.fl - återförvisat ärende efter dom
Förvaltningsrätten i Växjö
 
BUN 2019.0214  
Läsårstider 2020/2021
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-09-24

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

BUN 2019.0222-2 
Informationsbrev om kommande inspektion av utbildningen i Klippans kommun
 
BUN 2019.0011-10                     
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-09-17 § 89

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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