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PROTOKOLL
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arbetsutskott
2019-09-17

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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.................................................Underskrift
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 79 Val av justerare
§ 80 Fastställande av föredragningslistan
§ 81 Borttagen på grund av Sekr.
§ 82 Borttagen på grund av Sekr.
§ 83 Delårsuppföljning
§ 84 Budget 2020
§ 85 Motion om ytterligare åtgärder mot mobbing i Klippans kommuns 

skolor
§ 86 Situationen på Snyggatorpsskolan
§ 87 Aktuellt i verksamheten
§ 88 Elevärenden
§ 89 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§79

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att utse Tonny Svensson (M) att justera 
protokollet från dagens sammanträde.
 
Arbetsutskottets beslut
Utser Tonny Svensson att jämte ordförande justera dagens sammanträdesprotokoll.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§80

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer föredragningslistan enligt utskickat förslag.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2019.0215

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2019.0218

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83

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 kommer att redogöra för delårsrapporten på nämndens 
sammanträde.
 
Beslutsunderlag
Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden per 2019-08-31
Ekonomisk månadsuppföljning per 2019-08-31
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Godkänna delårsrapporten för barn- och utbildningsnämnden per 2019-08-31.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Budget 2020 
BUN 2019.0062

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kortfattat om processen gällande arbetet med 
budget 2020.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-06-24 § 119
Budget 2020, kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna, 2019-06-24
 
Arbetstskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

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.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Beslutsunderlag
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
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Situationen på Snyggatorpsskolan 
BUN 2019.0223

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om situationen avseende trygghet och trivsel 
på Snyggatorpsskolan.
 
Rose-Marie informerar vidare om att rekrytering av ny rektor pågår. Elevhälsans 
enhetschef kommer vara tillförordnad rektor på Snyggatorpsskolan tills ny rektor är på 
plats.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0013

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att Skolinspektionens regelbundna tillsyn 
kommer att äga rum inom kort.
 
Arbetsutskottet diskuterar bland annat Vedby skola och rutin kring inbjudningar.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad

12 (14)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
                                        Dnr 2019.0110
Skolinspektionen            Uppföljning av beslut att överlämna anmälan mot Åbyskolan
                                        till Klippans kommuns klagomålshantering
                                       Av Klippans kommuns redovisning framgår att kommunen har
                                       utrett klagomålet men inte funnit anledning att vidta några 
                                       åtgärder.
                                       Mot bakgrund av de uppgifter Klippans kommun lämnat bedömer
                                       Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas

                          
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Följande kurser och konferenser rapporteras till arbetsutskottet:
 
Kommunförbundet Skåne   Kulturmöten utmaningar och möjligheter  Lund, 2019-10-07
 
 
Länsstyrelsen Skåne           Tillsammans mot droger och brott             Malmö, 2019-11-07
Polisen
 
Kommunförbundet Skåne     Suicidprevention i Skåne                          Skåne, 2019-11-07
Region Skåne
 
 
Arbetsutskottets beslut
Bereder plats åt Elin Luckmann (SD) och Andreas Olofsson (SD) på konferensen 
Tillsammans mot droger i Malmö 2019-11-07.
____
 

Paragrafen är justerad
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