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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
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§ 110 Fastställande av föredragningslistan
§ 111 Information från Ferieungdomar mot tobak
§ 112 Föredrag från 2019 års BUN-stipendiat
§ 113 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 114 Plan för introduktionsprogrammen (IM) i Klippans kommun
§ 115 Samlingslokaler i Klippans kommun
§ 116 Situationen på Snyggatorpsskolan
§ 117 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 118 Aktuellt i verksamheten
§ 119 Delegationsärenden
§ 120 Informationsärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§109

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslag är att Elin Luckmann (SD) jämte ordförande justerar 
protokollet från dagens möte.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
att utse Elin Luckmann (SD) att jämte ordförande justera protokollet från dagens möte.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§110

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan i enlighet med utskickat förslag.
____

  

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§111

Information från Ferieungdomar mot tobak

Ärendet
Karolin Seger, Bashar Ghazi och Ludwig Rasmussen informerar om projektet 
Ferieungdomar mot tobak vilket är ett projekt som arbetar för en tobaksfri skoltid. 
Projektets syfte är att minska användningen av tobak och nikotin bland ungdomar genom 
att ändra ungdomars inställning och förbättra deras kunskap kring tobak. Målet med 
projektet är tobaksfri skoltid för kommunens ungdomar. Målgruppen är kommunens 
skolungdomar, främst högstadieelever.
Inom projektet har det genomförts en enkät bland målgruppen som visade att av de 
svarande har ca 90 st aldrig testat tobak medan 55 st har testat. Av de som brukar tobak är 
det 35 st som uppger att de vill sluta. Karolin Seger påpekar att flera av de svarande säger 
att de inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp med att sluta, vilket hon ser som 
problematiskt.
 
Deras förslag för att minska tobaksbruket är

 Höja skatten
 Höja åldersgränsen successivt
 Informera om humanitära, ekonomiska och
 Miljöorienterade faktorer i sverige
 Införskaffa statlig monopol på tobak som t.ex. systembolaget
 Minska exponeringen

 
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Föredrag från 2019 års BUN-stipendiat 
BUN 2019.0262

Ärendet
Årets BUN-stipendium tildelades förskolan Himlabacken. Rektor för förskola område 
centrum, Malin Gnebner, informerar om hur de i styrgruppen arbetar för att förskolan 
Himlabacken ska bli en förskola i världsklass!
På Himlabacken kommer hälsa och livsstil att vara fokusområde i alla avseende. 
Himlabacken ska vara en förskola med hög grad av tillgänglighet som främjar kreativitet 
och skapande, både inom- och utomhus. En förskola där vi utbildar framtidens 
planetskötare.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-11-19 § 109
Ansökan BUN stipendium, rektor Förskolan centrum, 2019-11-12
Presentation, rektor område centrum, 2019-12-17

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämnden
2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning 
per november 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 2019-12-10 § 119
Ekonomisk månadsuppföljning per november 2019, 2019-12-09

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
2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 114

Plan för introduktionsprogrammen (IM) i Klippans kommun 
BUN 2019.0271

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar att Introduktionsprogrammen (IM) ska, enligt 
skollagen (2010:800) 17 kap. 7 §, ha en plan för utbildningen. Planen ska fastställas av 
huvudmannen.
 
Planen för utbildning ska innehålla:

 Utbildningens syfte
 Längd
 Huvudsakliga innehåll

 
De fyra introduktionsprogrammen är Individuellt alternativ (IMA), Programinriktat val 
(IMV), Språkintroduktion (IMS) och Yrkesintroduktion (IMY). Utbildningarna har sin 
grund i en tydlig individualisering, med studierna flexibelt organiserade utifrån elevens 
kunskapsutveckling och andra förutsättningar, så att elevens mål för utbildningen ska nås. 
När den enskilde elevens mål har uppnåtts ska organisationen vara sådan att eleven om 
möjligt ska kunna övergå till annan utbildning eller till arbetsmarknaden.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till Plan för 
introduktionsprogrammen (IM) vilken nämnden föreslås fastställa.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10 § 120
Utbildningsplan för IM Klippans kommun, verksamhetschef gymnasie- och särskola, 
2019-12-11

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa Plan för introduktionsprogramen (IM).
____

Beslut skickas till 
Berörda rektorer

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 115

Samlingslokaler i Klippans kommun 
BUN 2019.0292

Ärendet
Tekniska förvaltningen har gjort en lokalinventering av kommunens samlingslokaler.
Som en del i detta arbete har en lokalgrupp med representanter för samtliga förvaltningar 
tagit fram en förteckning över möteslokaler och samlingslokaler. Bland dessa ingår:

 Snyggatorpsskolans aula
 Åbyskolans aula
 Pilagårdsskolans matsal
 Ljungbyhedsskolans matsal

Lokalerna hyrs av barn- och utbildningsförvaltningen och för att de ska kunna ta beslut 
om taxor och avgifter behöver barn- och utbildningsnämndens reglemente kompletteras 
med en skrivning om detta.
Lokalgruppens förslag är att inarbeta även dessa föreslagna lokaler i Kultur och 
fritidsförvaltningens bokningsbara lokaler i Klippans kommun då de redan har en 
fungerande rutin och administration för uthyrning av lokaler.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-11-20 att föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inarbeta ovan nämnda 
lokaler i dokumentet ”Kultur- och fritidsförvaltningens bokningsbara lokaler i Klippans 
kommun”.
De beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige besluta att komplettera barn- och 
utbildningsnämnden reglemente gällande fastställande av taxor och avgifter för uthyrning 
av de anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10 § 122
Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-20 § 195
Tjänsteskrivelse,Tekniska förvaltningens lokalstrateg , 2019-09-04

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att inarbeta ovan nämnda lokaler i dokumentet 
”Kultur- och fritidsförvaltningens bokningsbara lokaler i Klippans kommun”.
____
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2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Rektorer för berörda skolor
Lokalsamordnare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2019-12-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 116

Situationen på Snyggatorpsskolan 
BUN 2019.0223

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om den aktuella situationen på 
Snyggatorpsskolan. Skolan lägger ner mycket kraft på att arbeta med de utmaningar som 
finns. Exempel på konkreta åtgärder som genomförts eller ska genomföras är att kameror 
ska monteras, rekrytering av lärarassistenter pågår samt att det sker ökad vuxennärvaro på 
skolan.
Skolan upplever att de nu börjar kunna arbeta mer vardagligt, att skolan har tagit ett steg 
vidare och kan börja se framåt. Mattias upplever att det vilar ett nytt lugn över skolan. 
Han poängterar att ett intensivt arbete kommer att fortgå under hela nästa termin.
Vidare kommer Skolinspektionen att inleda sin regelbundna tillsyn av skolan under 
våren.
Personalen uttrycker att de är tacksamma för det stöd nämnden visar dem i sitt arbete.
 
Nämnden erbjuds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden riktar sitt tack till alla som arbetar 
med och på Snyggatorpsskolan och lämnar sitt fulla stöd till all personal.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10 § 123
Skrivelse från lärare på Snyggatorpsskolan, 2019-12-09
Utdrag från "Vår skola", Helsingborgs Dagsblad, 2019-12-10

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen
att nämnden riktar sitt tack till alla som arbetar med och på Snyggatorpsskolan och 
lämnar sitt fulla stöd till all personal.
____

Beslut skickas till 
Rektor Snyggatorpsskolan

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2019.0024

Ärendet
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) och Mikael Persson (C) rapporterar från 
kontaktpolitikerbesök på Pilagårdsskolans skolråd 2019-11-13.
Charlotte Eliasson Anderberg (KD) och Mikael Persson (C) rapporterar vidare från 
verksamhetsbesök på förskolorna och pedagogisk omsorg område norr.  De påpekar 
att det nästan är fullbelagt på de båda förskolorna. De anser att nämnden bör planera för 
en ny förskola, inom en snar framtid, i Östra-Ljungby.
Mikael lyfter att ytterligare ett problem som belystes på besöket var att personalen måste 
ägna mer tid åt kosthantering, beställning av varor, mottagning av varor, servering, m.m. 
som tidigare hanterats av kostpersonal. Detta tar mycket tid från det uppdrag 
förskolepersonal anställdes för, nämligen ta hand om barnen.
Verksamhetschef Anneli P Dalberg berättar att de jobbar med denna fråga med tekniska 
förvaltningen.
Charlotte informerar att rektorn för förskolorna område norr saknar ett system för 
kommunikation med vårdnadshavare för att dela bilder, information, m.m. 
liknande Skolportalen som skolorna använder.
 
Kevin Lindqvist (M) och Kristian Seger (M) rapporterar från Kraftsamling för psykisk 
hälsa för alla barn i Skåne som ägde rum 2019-12-10 på Malmö live.
 
Beslutsunderlag
Rapport från Skolråd Pilagårdsskolan 2019-11-13
Rapport från Kraftsamling för psykisk hälsa för alla barn i Skåne, 2019-12-10
Program, Kraftsamling för psykisk hälsa för alla barn i Skåne, 2019-12-10

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0023

Ärendet
Tf skolchef Lars Boije informerar om pågående organisationsförändring på Åbyskolan 
utifrån riktlinjen en enhet - en chef.
 
Verksamhetschef Anneli P Dalberg nämner att en viss organisationsförändring inom 
förskolan kommer att ske.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Delegationsärenden 
BUN 2019.0025

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:                                        
 
                            Dnr 2019.0291
2019-12-05         Beslut om interkommunal ersättning           Skolchef
                            samt bidragsbelopp 2020
 
                            Dnr 2019.295
2019-12-04         Beslut om skolskjuts – avslag                      Skolskjutssamordnare
             
                            Dnr 2019.296
2019-12-04         Beslut om skolskjuts – avslag                      Skolskjutssamordnare
 
                            Dnr 2019.0302
2019-12-04         Beslut om bidragsbelopp till                        Skolchef
                            fristående gymnasieskolor 2020
                      
                            Dnr 2019.105
2019-12-10         Beslut om tf skolchef                                  Skolchef
 
                            Dnr 2019.0313
2019-12-10         Beslut om beslutsattestlista                         Skolchef
 
                            Dnr 2019.0304
2019-12-10         Beslut om avstängning av elev                    AU
 
                            Dnr 2019.0305
2019-12-10         Beslut om avstängning av elev                    AU
 
                            Dnr 2019.0294
2019-12-10         Beslut om avstängning av elev                    AU
 
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, nämndsekreterare, 2019-12-17
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§120

Informationsärenden

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2019.0297-1
Information – Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) byter namn till Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR)
 
BUN 2019.0308-1
Avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem 2020, Maxtaxa och 
kvalitetssäkrande åtgärder mm
 
BUN 2019.0269-4
Beslut gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning - Yrkesförare för 
2018
 
BUN 2019.0300-1,2
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-11-06 § 187 - Riktlinjer för att förebygga 
oegentligheter och korruption i Klippans kommun
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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