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

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden
 
Sammanträdesdatum 2019-10-29
 

Datum för anslags 
uppsättande

2019-11-04 Datum för anslags 
nedtagande

2019-11-27

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset, kansliavdelningen

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

Åsa Lönn
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 76 Val av justerare
§ 77 Fastställande av föredragningslistan
§ 78 Borttagen på grund av Sekr.
§ 79 Borttagen på grund av Sekr.
§ 80 Visning av sida för förtroendevalda
§ 81 Skola 2026, Framtiden skola
§ 82 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 83 Budget 2020
§ 84 Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför våren 2020
§ 85 Sammanträdestider 2020
§ 86 Barn- och utbildningsnämnden delegeringsordning
§ 87 Kontaktpolitiker
§ 88 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 89 Aktuellt i verksamheten
§ 90 Kurser och konferenser
§ 91 Delegationsärenden
§ 92 Informationsärenden

3 (21)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§76

Val av justerare

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§77

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger. Ordförande Rune Persson (S) föreslår att 
2 st punkter "Avstängning av elev vid vuxenutbildningen" läggs till dagordningen.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
 
Att fastställa föredragningslistan med tilläggen 2 st "Avstängning av elev vid 
vuxenutbildningen".
____

  

Paragrafen är justerad

5 (21)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2019.0256

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2019.0257

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80

Visning av sida för förtroendevalda

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn visar sidan "För förtroendevalda" på intranätet.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Skola 2026, Framtiden skola 
BUN 2018.0059

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om Skola 2026, Framtiden skola. 
Ambassadörsgruppen för Skola 2026 hade möte 2019-10-21 och då hölls diskussioner i 
mindre grupper utifrån verksamhetsområde. 
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning per 
september 2019. Prognosen pekar mot ett nollresultat vid årets slut.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-22 § 93
Ekonomisk månadsuppföljning per september 2019, 2019-10-15

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Ekonomer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

Budget 2020 
BUN 2019.0062

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om sammanställning av första utkast inför 
beslut om budget 2020, inkluderat omfördelning inom ram samt den socioekonomiska 
fördelningen.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen. Beslut avseende 
budget 2020 kommer att fattas vid nämndens sammanträde i november 2019.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-22 § 94
Sammanställning - Första utkast av budget 2020, 2019-10-15
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Ekonomer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför våren 2020 
BUN 2019.0244

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om kön till förskola och pedagogisk 
omsorg inför våren 2020. Sammanlagt står 52 barn i kö till förskola och pedagogisk 
omsorg i hela Klippans kommun för perioden januari - maj 2020.
Förvaltningen brukar lösa kön i januari genom att öppna upp en extra avdelning, vilket 
inte är fallet i år då ingen stängd avdelning finns att tillgå. För att kunna erbjuda samtliga 
barn plats på förskolan inom de av lagen uppsatta 4 månaderna kommer barngrupperna 
att behöva förtätas. Förvaltningen ser även över möjligheten att låta de äldre barnen vara 
mer ute mer samt att nyttja nattis lokaler även dagtid.
Förvaltningen kommer att uppdatera status gällande kön till förskola löpande.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-22 § 92
Aktuell kö till förskola och pedagogisk omsorg, 2019-09-27
 
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Sammanträdestider 2020 
BUN 2019.0233

Ärendet
Förslag till sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott år 2020 föreligger.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden fastställer sammanträdestider för 
nämnd och arbetsutskott inklusive temadagar enligt förslag.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-22 § 96
Förslag sammanträdestider 2020, nämndsekreterare, 2019-10-15

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
 
Att fastställa sammanträdestider för nämnd och utskott för år 2020 enligt följande:
 
Arbetsutskottets sammanträder, torsdagar kl 14.00:
16 januari, 13 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 17 september,
15 oktober, 12 november samt 3 december.
 
Nämnden sammanträder, tisdagar kl 17.30:
28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september,
27 oktober, 24 november samt 15 december.
 
Temadag (heldag) för nämnden: 12 mars och 8 oktober
____

Beslut skickas till 
Kommunledningsförvaltningen
Nämndsekreterare
Ledningsgrupp BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Barn- och utbildningsnämnden delegeringsordning 
BUN 2019.0066

Ärendet
Ny delegeringsordning och firmateckningsrätt för barn- och utbildningsnämnden 
föreligger.Revidering har framförallt gjorts i de delar som gäller skollagen.

Arbetsutskottet föreslår att de delar som rör ekonomi och allmän administration ses över 
till våren 2020 så de överensstämmer med Klippans kommuns nya inköpspolicy samt 
kommunstyrelsens delegeringsordning.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-22 § 98
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning och firmateckningsrätt, 2019-10-15

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att anta barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning och firmateckningsrätt.
 
Att uppdra åt nämndsekreterare att revidera de delar i delegeringsordningen som avser 
ekonomi och allmän administration senast april 2020.
____
 

Beslut skickas till 
Samtliga chefer BUF
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Kontaktpolitiker 
BUN 2019.0016

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har upprättat en reviderad kontaktpolitikerlista.
Då kommunfullmäktige 2019-10-28 valde Anne Rundberg (SD) till ny ersättare i 
nämnden föreslår ordförande Rune Persson (S) att Anne Rundberg förs in i listan som 
kontaktpolitiker för gymnasieskolan - studieförberedande, samt att listan därefter antas.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-10-22 § 97
Förslag reviderad kontaktpolitkerlista höst 2019, nämndsekreterare, 2019-10-10
Uppdrag för kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden, skolchef, 2015-09-28

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att fastställa kontaktpolitikerlista med de föreslagna revideringarna.
____

Beslut skickas till 
Samtliga chefer BUF

Paragrafen är justerad

15 (21)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2019.0024

Ärendet
Andreas Olofsson (SD) och Neyssa Lundmark (S) rapporterar från besök på förskolorna i 
område centrum 2019-05-20.
 
Beslutsunderlag
Rapport från besök på förskolorna i område centrum, 2019-05-20

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0023

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om aktuellt i verksamheten.
Landshövdningen besökte Åbyskolan 2019-10-08 för att lära sig mer om 
skolans drogförebyggande arbete och Transport- och yrkesförarutbildningen på 
Tegelbruksskolan har utsetts till Årets Transportskola.
 
Snyggatorpsskolan har utmaningar och Rose-Marie Bergman informerar om de insatser 
som görs.
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger:
 
Region Skåne m.fl. 
Kraftsamling för alla barn i Skåne för psykisk hälsa        Malmö 2019-12-10
 
Kommunförbundet i Skåne m.fl
Skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet   Lund 2019-12-03
 
 
Kristian Seger (M), Diana Broman (C) och Kevin Lindqvist (M) föreslås delta på 
Kraftsamling för alla barn i Skåne för psykisk hälsa i Malmö 2019-12-10.
 
Elin Luckmann (SD), Tonny Svensson (M), Andreas Olofsson (SD) och Kevin Lindqvist 
(M) föreslås delta på Förskola och skola på vetenskaplig grund... i Lund 2019-12-03.
 
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
 
Att bereda plats åt Kristian Seger (M), Diana Broman (C) och Kevin Lindqvist (M) på 
Kraftsamling för alla barn i Skåne för psykisk hälsa i Malmö 2019-12-10.
 
Att bereda plats åt Elin Luckmann (SD), Tonny Svensson (M), Andreas Olofsson 
(SD) och Kevin Lindqvist (M) föreslås delta på Skola på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet i Lund 2019-12-03.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

Delegationsärenden 
BUN 2019.0025

Ärendet
Följande delegeringsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2019.0225-2
Beslut om skolskjuts - avslag                Skolskjutssamordnare              2019-09-19
 
BUN 2019.0224-2
Beslut om skolskjuts - beviljad             Skolskjutssamordnare              2019-09-19
 
BUN 2019.0227-2
Beslut om skolskjuts - avslag                Skolskjutssamordnare             2019-09-23
 
BUN 2019.0226-2
Beslut om skolskjuts - avslag                 Skolskjutssamordnare            2019-09-23
 
BUN 2019.0229-2
Beslut om skolskjuts - beviljad              Skolskjutssamordnare             2019-09-25
 
BUN 2019.0243-1
Beslut om deltagande vid                       Ordförande                              2019-10-07
Landshövdingens besök
 
BUN 2019.0245-2
Beslut om skolskjuts - beviljad              Skolskjutssamordnare              2019-10-11
 
BUN 2019.0247-2
Beslut om skolskjuts - beviljad              Skolskjutssamordnare             2019-10-18
 
BUN 2019.0248-2
Beslut om skolskjuts - beviljad              Skolskjutssamordnare              2019-10-18
 
 
Beslutsunderlag
Förteckning, Delegeringsärenden 2019-10-29, 2019-10-23
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-10-29

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§92

Informationsärenden

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2019.0237-1
Revisionen
Underlag inför grundläggande granskning utskick inför dialogmöte 2019
 
BUN 2019.0238-1
SKL
Cirkulär gällande Budgetpropositionen 2020 och höständringsbudgeten för 2019
 
BUN 2019.0250-1
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-10-09 §153
Lokalbehov på Ljungbyhedskolan, Pilagårdsskolan och Antilopenskolan
 
BUN 2018.0257-2
Myndigheten för yrkeshögskolan
Uppföljande kvalitetsgranskning av utbildning inom yrkeshögskolan, Trafiklärare

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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