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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 93 Val av justerare
§ 94 Fastställande av föredragningslistan
§ 95 Borttagen på grund av Sekr.
§ 96 Information om Pilagårdsskolan
§ 97 Aktuellt i verksamheten
§ 98 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 99 Nämndsmål 2020
§ 100 Budget 2020
§ 101 Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar för förskola, 

grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inklusive 
socioekonomisk fördelning 2020

§ 102 Prislista / interkommunala ersättningar för gymnasieskola och 
särskola 2020

§ 103 Intern kontrollplan 2020
§ 104 Granskning av kommunens arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering i skolan
§ 105 Yttrande på motion gällande gratis skolfrukost
§ 106 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 107 Delegeringsärenden
§ 108 Informationsärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§93

Val av justerare

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§94

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
Ordförande Rune Persson (S) informerar att ärendena avseende skol-/barnpeng och 
budget är tillagt efter första utskicket av kallelsen.
Rune Persson föreslår vidare att ärendet Aktuellt i verksamheten behandlas efter 
Information om Pilagårdsskolan.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att fastställa föredragningslistan i enlighet med Rune Perssons (S) förslag på ändring.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2019.0294

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96

Information om Pilagårdsskolan

Ärendet
Rektor på Pilagårdsskolan, Birgitta Karlsson, informerar om den aktuella situationen på 
skolan.
Pilagårdsskolan fyllde 50 år förra året. I nuläget pågår en renovering av skolans lokaler. 
Skolan har idag 220 elever. För tre år sedan hade skolan 160 elever. Även om rektor 
varmt välkomnar fler elever så leder den stora ökningen av elever till att skolan har brist 
på lokaler. Exempelvis är skolbiblioteket nedpackat och slöjdsalarna finns i lokalen i 
gamla banken en bit från skolan och det tar tid att förflytta eleverna mellan lokalerna. Till 
hösten beräknar Birgitta att det saknas ytterligare två till tre lektionssalar.
Birgitta poängterar att personalen på skolan är väldigt bra, stabil och lösningsfokuserad. 
Skolenkäten visade höga siffor gällande trygghet och trivsel bland eleverna. Skolan har 
även ett högt engagemang från föräldrarna.
 
Ordförande Rune Persson (S) informerar om att kommunstyrelsen har ett "snabbspår" 
gällande tillbyggnation av Pilagårdsskolan.
 
Nämnden erbjuds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0023

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om det aktuella läget 
på Snyggatorpsskolan. Skolan har stora utmaningar för tillfället och det pågår intensivt 
arbete med detta. Mattias vill särskilt lyfta det goda samarbetet med socialförvaltningen, 
kultur- och fritidsförvaltningen samt polisen.
Nämnden erbjuds möjlighet att kommentera och diskutera informationen om 
Snyggatorpsskolan.
Kristian Seger (M) uttrycker önskemål att nämnden, för att visa sitt stöd, förlägger ett 
sammanträde på skolan under våren.
 
Mikael Persson (C) lyfter frågan gällande hur kostenhetens 
besparingar drabbar förskolepersonal.
 
Verksamhetschef Lars Boije informerar att Flygteknikscenters rektor Mats Salomonsson 
kommer att avsluta sin anställning och rekrytering av ny rektor kommer att påbörjas.
 
 
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning per 
oktober 2019. Prognosen pekar mot ett mindre överskott på 900 tkr vid årets slut.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-19 § 104
Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2019, 2019-11-13

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Ekonomer BUF
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Nämndsmål 2020 
BUN 2019.0234

Ärendet
Arbetsutskottet föreslår följande nämndsmål för 2020:
 

 Högre andel förskolebarn har ökat sin förmåga inom språk och kommunikation.
 Högre andel elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar.
 Högre andel elever i årskurs ett har god taluppfattning.
 Högre andel elever är behöriga till gymnasieskolan.
 Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år.
 Fler personer inom arbetsmarknads- och utvecklingsenheten går vidare till arbete 

eller studier.
 Elevfrånvaron för elever med mer än 20 % frånvaro minskar.
 Sjukfrånvaron för personal minskar.
 Jag känner mig trygg i skolan.
 Jag är nöjd med min skola som helhet.

 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-19 § 105
Förslag på nämndsmål BUN 2020, reviderade efter arbetsutskottets förslag 2019-11-19

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att fastställa nämndsmål för 2020.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

Budget 2020 
BUN 2019.0062

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2020. Nämndens 
totala budgetram för 2020 är 436 101 tkr. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar 
om fördelningarna inom nämndens rambudget.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning budget BUN, 2019-11-13
Ramfördelning budget BUN 2020, 2019-11-13
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att fastställa internbudget för barn- och utbildningsnämnden 2020.
____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar för förskola, 
grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inklusive 
socioekonomisk fördelning 2020 
BUN 2019.0261

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till elev-/barnpeng, 
interkommunal ersättning och socioekonomisk fördelning för 2020 för förskola, 
grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om pengen uppbyggnad och om hur den har 
räknats fram.
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen
 
Beslutsunderlag
Peng - Förskola 1-5 år 2020, ekonom, 2019-11-13
Peng - Pedagogisk omsorg 1-5 år 2020, ekonom, 2019-11-13
Peng - Pedagogisk omsorg 6-9 år 2020, ekonom, 2019-11-13
Peng - Pedagogisk omsorg 10-12 år 2020, ekonom, 2019-11-13
Peng - Förskoleklass 2020, ekonom, 2019-11-13
Peng - Grundskola 1-6 2020, ekonom, 2019-11-13
Peng - Grundskola 7-9 2020, ekonom, 2019-11-13
Peng - Fritidshem 2020, ekonom, 2019-11-13
Socioekonomisk fördelning 2020, ekonom, 2019-11-13
Power point - presentation, skolchef, 2019-11-26
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att fastställa elev-/barnpeng, interkommunal ersättning och socioekonomisk fördelning 
för år 2020 för förskola, grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
____
 
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102

Prislista / interkommunala ersättningar för gymnasieskola och 
särskola 2020 
BUN 2019.0280

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till prislista / interkommunal 
ersättning för gymnasieskola och särskola 2020.
 
Beslutsunderlag
Interkommunal ersättning 2020 - gymnasium, 2019-11-13
Interkommunal ersättning 2020 - särskola, 2019-11-13
 
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att fastställa prislista / interkommunal ersättning för gymnasieskola och särskola 2020.
____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

Intern kontrollplan 2020 
BUN 2019.0232

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till intern kontrollmoment för 
2020. Förslaget är att under 2020 genomföra intern kontroll av felaktigheter vid 
kontering.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-19 § 106
Sammanställning intern kontroll - helhet, 2020, 2019-11-13
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

Att under 2020 genomföra intern kontroll av felaktigheter vid kontering.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Utvecklingsstrateg BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Granskning av kommunens arbete mot kränkande behandling och 
diskriminering i skolan 
BUN 2019.0101

Ärendet
KPMG har av Klippans kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete 
mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019.
KPMG har i en rapport daterad 2019-08-26 granskat Klippans kommuns arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har att 
yttra sig om rapporten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett förslag till yttrande, vilken 
arbetsutskottet föreslår nämnden att anta som sitt eget.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-19 § 107
Granskningsrapport, revisionen, 2019-08-26
Förslag till yttrande, verksamhetschef grundskola, 2019-10-29

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att anta yttrandet gällande revisionens granskning av kommunens arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering i skolan som sitt eget samt översända det till revisionen.
____

Beslut skickas till 
Revisionen
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Yttrande på motion gällande gratis skolfrukost 
BUN 2019.0123

Ärendet
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 inkommit med motion om 
gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor.

I motionen föreslås att Klippans kommun inför skattesubventionerade frukostmåltider i 
Klippans kommuns skolor.
 
Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande.
 
Arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 
tanke på att det inte finns pengar i budget, såvida man inte är beredd att tillföra extra 
medel.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-19 § 108
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-04-17
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 72
Remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande, 2019-05-16
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef grundskola, 2019-11-05

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att föreslå komunfullmäktige att avlå motionen med tanke på att det inte finns pengar i 
budget, såvida man inte är beredd att tillföra extra medel.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2019.0024

Ärendet
Neyssa Lundmark (S) och Andreas Olofsson (SD) rapporterar från kontaktpolitkerbesök 
på Snyggatorpsskolan 2019-11-11.
 
Elena Kurenkova (SD) har lämnat skriftlig rapport från kontaktpolitkerbesök på särskolan 
2019-09-27.
 
Beslutsunderlag
Rapport från besök på särskolan, 2019-09-27

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Delegeringsärenden 
BUN 2019.0025

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:
 
                               Dnr 2019.0255
2019-10-25            Beslut om skolskjuts - beviljad                         Skolskjutssamordnare
 
                              Dnr 2019.0272
2019-11-11           Beslut om skolskjuts - beviljad                          Skolskjutssamordnare
 
                              Dnr 2019.0279
2019-11-19            Beslut i brådskande ärende gällande                AU
                              Kameraövervakning på Snyggatorpsskolan
 
                             Dnr 2019.0281
2019-11-21          Beslut om besöksförbud                                    Ordförande
 
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare, 2019-11-26
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§108

Informationsärenden

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
Dnr 2019.0281
Särskolan
Redovisning och uppföljning BUN-stipendium 2018
 
Dnr  2019.0262
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag 2019-11-19 § 109, BUN-stipendium 2019
 
Dnr 2019.0279
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag 2019-11-19 § 111, Kameraövervakning på Snyggatorpsskolan
 
Dnr 2019.0278
Länsstyrelsen i Skåne
Beslut om fördelning av anvisningar av flyktingmottagande - år 2020 till kommuner i 
Skåne län
 
Dnr 2019.0275
Skolinspektionen
Beslut efter riktad tillsyn i Tegelbruksskolan
 
Dnr 2016.0260
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag §170 Svar på motion om att säkerställa likvärdiga rättigheter och 
underlätta delaktighet i demokratin
 
Dnr 2019.0270
Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag § 99 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen
 
 
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) lyfter frågan om digitala nationella prov.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-11-26

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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