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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-01-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 1 Avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, Åbyskolan
§ 2 Avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, IM
§ 3 Avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, IM
§ 4 Bokslut 2018 - information
§ 5 Framtidens skola och förskola i Ljungbyhed
§ 6 Beslut gällande namngivning av nya skolan i Klippans tätort
§ 7 Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola 

att få gå klart årskursen på sin friskola
§ 8 Motion från Vår framtid Klippan om valfrihet att välja barnomsorg
§ 9 Motion från Vår framtid Klippan om kameraövervakning för 

trygghet och säkerhet
§ 10 Granskning av kommunens dokumenthantering och arkivering
§ 11 Utökade öppettider på förskolor och fritidshem
§ 12 Aktuellt i verksamheten - information
§ 13 Elevärenden
§ 14 Kurser och konferenser
§ 15 Sammanträdestider 2019
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PROTOKOLL
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arbetsutskott
2019-01-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, Åbyskolan 
BUN 2019.0022

Ärendet
Rektor Åbyskolan, föreslår att elev, med stöd av Skollagen 5 kap § 17, stängs av från 
undervisning resterande del av innevarande låsår, t o m 2019-06-05. Eleven får under 
denna tid ej vistas i skolans lokaler eller tillhörande skolområde.
 
Beslutsunderlag
Beslut samt utredning gällande avstängning av elev vid Åbyskolan, Dnr 2019.0022-1
 
Arbetsutskottets beslut
Stänger av eleven från undervisning vid Klippans gymnasieskola resterande del av 
innevarnade läsår.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

Avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, IM 
BUN 2019.0019

Ärendet
Rektor vid Klippans gymnasieskola, IM, har, med stöd av Skollagen 5 kap § 17, tillfälligt 
stängt av en elev från undervisning under perioden 2019-01-09 - 2019-01-15.
 
Beslutsunderlag
Beslut samt utredning gällande avstängning av elev, Dnr 2019.0019-1
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer rektors beslut om tillfällig avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, 
IM.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

Avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, IM 
BUN 2019.0021

Ärendet
Rektor vid Klippans gymnasieskola, IM, har, med stöd av Skollagen 5 kap § 17, tillfälligt 
stängt av en elev från undervisning under perioden 2019-01-09 - 2019-01-15.
 
Beslutsunderlag
Beslut samt utredning gällande avstängning av elev, Dnr 2019.0021-1
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer rektors beslut om tillfällig avstängning av elev vid Klippans gymnasieskola, 
IM.
____
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arbetsutskott
2019-01-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Bokslut 2018 - information 
BUN 2019.0012

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kortfattat om bokslut 2018, vilket pekar mot 
ett mindre underskott.
Hon informerar vidare att förvaltningen under 2019 inte kommer att redovisa 
verksamhetsmått pga svårigheter att ta fram jämförbara data.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-01-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Framtidens skola och förskola i Ljungbyhed 
BUN 2017.0300

Ärendet
Samordnare Jörgen Andersson informerar om arbetsprocessen gällande nybyggnation av 
skola och förskola i Ljungbyhed. Den kommunövergripande plangruppen arbetar med att 
samordna de olika byggprojekten i Ljungbyhed och kommer inom kort lämna en 
skrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande arbetsprocessen.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-01-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Beslut gällande namngivning av nya skolan i Klippans tätort 
BUN 2017.0119

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-11-27 hur namngivningen av nya skolan i 
Klippans tätort ska gå till. Beslutet innebar att utlysa en tävling bland Klippans tätorts 
elever att inkomma med namnförslag. Därefter skulle arbetsutskottet välja ut 10 namn 
som sedan går att rösta på.

Upphandling av entreprenör till byggnation av skolan är klar och Tekniska förvaltningen 
har meddelat att en informationsskylt gällande byggnationen kommer att komma upp 
inom kort. Förvaltningen anser det önskvärt att skolans namn finns med på skylten från 
början för att så tidigt som möjligt etablera namnet.
Entreprenören meddelar att ett namn behöver vara dem tillhanda senast mars 2019.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att nämnden river upp beslutet från 
2017-11-27 § 108 och att namngivningen av skolan sker på ett snabbare sätt.

Eleverna på Bofinkenskolan har under projekteringen fått lämna in förslag på namn och 
konsultfirman som fungerar som verksamhetens projektledare har gjort det samma.
Förvaltningen kommer utifrån de förslag som finns att lyfta tre namnförslag till 
nämndens möte i februari, så nämnden då kan besluta om namn på nya skolan.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ändring av beslut gällande namngivning av nya skolan i Klippans
  tätort, Dnr 2017.0119-30
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-27 § 108, Dnr 2017.0119-21
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Riva upp beslut gällande processen för namngivning av nya skolan, fattat 2017-11-27
§ 108.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Motion om att se över möjligheten för barnen på Klippans friskola att 
få gå klart årskursen på sin friskola 
BUN 2018.0331

Ärendet
Åsa Edvardsson (SD) har inkommit med en motion om att se över möjligheterna för 
eleverna vid Klippans friskola att gå kvar årskursen på sin friskola. Motionen är 
remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Förvaltningen har framställt ett yttrande enligt följande:
Omkring den åttonde november kom det till förvaltningens kännedom att Klippans 
friskola befann sig ekonomiskt trångmål. Inledningsvis undersökte förvaltningen vilka 
olika alternativ som fanns för ett eventuellt övertag av hela eller delar av verksamheten.  
Detta blev inte aktuellt då ledningen för Klippans friskola tog beslut att försätta friskolan 
i konkurs 21 november.
Det föranledde ett intensivt beredningsarbete för att kunna ta emot de ca 150 elever, som 
haft sin skolplacering på enheten, i kommunens ordinarie verksamhet. Skolchef Rose-
Marie Bergman och verksamhetschef för grundskolan, Mattias Adolfsson, träffade 
representanter för Klippans friskola för information med skolans personal, detta möte 
genomfördes fredagen den 23/11 i Friskolans lokaler.
Vid mötet informerades personalen om att Klippans kommuns intentioner var att kunna 
hålla elevgrupperna samlade och arbetet inriktades mot att kunna hitta framkomliga vägar 
för att möjliggöra detta. Personalen uppmanades också att skicka in intresseanmälan över 
att följa med sina elever in i den kommunala organisationen.
Arbetet resulterade i att Barn och utbildningsförvaltningen kunde erbjuda samtliga elever 
möjligheten att få sin skolgång i kommunens regi på Ljungbyhedsskolan. Detta innebar 
att grupperna av elever på Klippans friskola kunde hållas intakta och att elever som är 
hemmahörande i andra kommuner än Klippan också erbjöds plats på skolan. Den stora 
majoriteten av personalen valde andra lösningar än att följa med över i kommunal regi.
För att underlätta för eleverna och dess vårdnadshavare erbjöds också samtliga elever 
skolskjuts från centralorten Klippan till Ljungbyhedsskolan.
Elever och vårdnadshavare bjöds in till ett informationsmöte på Ljungbyhedsskolan den 
10/12 och fick därefter ta ställning till erbjudandet. Cirka 120 elever valde att skriva in 
sig på Ljungbyhedsskolan och ett tiotal valde att söka sig till andra kommunala skolor i 
Klippan. Resterande elever har valt att lämna kommunen för andra skolor.
 
 
 
Beslutsunderlag
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Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-12-18 § 126 - Motion om att se över
  möjligheten för barnen på Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin friskola,
  Dnr 2018.0331-1
Tjänsteskrivelse - Remissvar på motion om att se över möjligheten för barnen på
  Klippans friskola att få gå klart årskursen på sin friskola, Dnr 2018.0331-2
 
Arbestutskottets förslag till beslut
Med bakgrund av yttrandet föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 
____
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§ 8

Motion från Vår framtid Klippan om valfrihet att välja barnomsorg 
BUN 2018.0319

Ärendet
Kenneth Dådring m fl (VF) har inkommit med en motion om valfrihet att välja 
barnomsorg. Motionen är remitterad till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera motionen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-27 § 112 - Motion om valfrihet att välja
  barnomsorg, Dnr 2018.0319-1
 
Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt förvaltningen att framställa ett yttrande på motionen om valfrihet inom 
barnomsorgen utifrån arbetsutskottets diskussioner.
____
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§ 9

Motion från Vår framtid Klippan om kameraövervakning för trygghet 
och säkerhet 
BUN 2018.0318

Ärendet
Kenneth Dådring m fl (VF) har inkommit med en motion om kameraövervakning för att 
skapa trygghet och säkerhet. Motionen är remitterad till Barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera motionen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-27 § 111 - Motion om
  kameraövervakning för trygghet och säkerhet, Dnr 2018.0318-1
 
Arbetsutskottets beslut
Uppdra åt förvaltningen att framställa ett yttrande på motionen om om 
kameraövervakning för att skapa trygghet och säkerhet utifrån arbetsutskottets 
diskussioner.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

Granskning av kommunens dokumenthantering och arkivering 
BUN 2018.0327

Ärendet
Kommunens revisorer har granskat kommunstyrelsens, socialnämndens samt barn- och 
utbildningsnämndens system och rutiner för dokumenthantering och arkivering. 
Revisionen önskar svar från berörda nämnder/styrelser senast 2019-02-18.

I sin rapport lämnar revisionen bedömningar och slutsatser med rekommendationer 
(angivet i punktform nedan). Nedan kommenteras de punkter som berör barn- och 
utbildningsnämnden:

• (…) barn-och utbildningsnämnden bör tillse att dokumenthanteringsplanerna 
uppdateras samt överväga en förändring kring hur rollen arkivredogörare placeras i 
organisationen.
Precis som rapporten anger pågår arbetet med att uppdatera dokumenthanterings-planen. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade om sin nuvarande dokumenthanteringsplan 
våren 2018. Arbetet med implementering och utbildning har pågått under hösten 2018. I 
samband med detta påbörjas arbetet med att revidera planen.
I revideringsarbetet kommer arkivredogörares roll i organisationen att tydliggöras. 
Uppgiften som arkivredogörare bör vara knuten till funktion och tydliggöras med namn 
och befattning. Det bör även framgå att varje enhet har både arkivansvarig och 
arkivredogörare.

• (…) barn-och utbildningsnämnden tillser att dokumenthanteringsplaner uppdateras 
avseende terminologi för att stämma överens med dataskyddsförordningen. Därtill 
behöver hanteringen av e-post justeras i både kommunstyrelsens och barn- och 
utbildningsnämndens dokumenthanteringsplaner.
Nämndens arbetsutskott beslutade 2018-05-17 att utse barn- och 
utbildningsförvaltningens IKT-strateg till personuppgiftsansvarig. Terminologin är 
dessvärre inte helt korrekt i beslutet, men det är tydligt i beslutsunderlagen att det är 
dataskyddsombud med anledning av GDPR som avses.  Därav har förvaltningen ansett 
det möjligt att korrigera begreppet i dokumenthanteringsplanen utifrån revisonens 
önskemål.
Gällande inkomna mail, ska dessa enligt barn- och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan inte bevaras i Outlook.
 
• Skolenheterna inom barn-och utbildningsnämnden bör se över möjligheterna att helt 
övergå till digital diarieföring och inte längre använda sig av brevdiarium.
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Kansliavdelningen arbetar tillsammans med skolenheterna för att inom snar framtid 
avskaffa brevdiarierna. 
 
• (…) barn-och utbildningsnämnden bör tillse att dokumenterade rutiner för avslut av 
behörigheter i ärendehanteringssystemet upprättas och efterlevs.
Kansliavdelningen arbetar tillsammans med respektive nämnd för att upprätta rutiner för 
avslut av behörigheter i ärendehanteringssystemet.
              
Beslutsunderlag 
Granskning av kommunens dokumenthantering och arkivering, Dnr 2018.0327-1
Tjänsteskrivelse - Svar på revisionsrapport gällande dokumenthantering och arkivering,
  Dnr 2018.0327-2

Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta svar på revisionsrapport gällande dokumenthantering och arkivering enligt 
ovan samt överlämna denna till revisionen.
____
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

Utökade öppettider på förskolor och fritidshem 
BUN 2019.0007

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-26 att förskolors och fritidshems 
ordinarie öppettid ska vara vardagar kl. 06.00 – 17.30 samt att möjlighet finns för 
vårdnadshavare att söka dispens för utökade öppettider vardagar 17.30 – 18.00 under 
2018.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i kontakt med samtliga förskolor och fritidshem 
sett att det, i nuläget, är två fritidshem samt en förskola som sporadiskt har öppet kl. 
17.30 – 18.00.

Verksamhetscheferna för förskola och grundskola föreslår att vårdnadshavare fortsatt och 
tills vidare har möjlighet att söka dispens för utökad öppettid vardagar kl. 17.30 – 18.00 
samt att finansieringen av detta löses inom befintlig ekonomisk ram.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Utökade öppettider på förskola och fritidshem, Dnr 2019.0007-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Möjlighet för vårdnadshavare att söka dispens för utökad öppettid vardagar kl. 17.30 – 
18.00 på förskola och fritidshem kvarstår tills vidare.
2. Finansieringen av utökade öppettider löses inom befintlig ekonomisk ram.
____
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§ 12

Aktuellt i verksamheten - information 
BUN 2019.0013

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om nuläget i processen av omorganisering 
utav förvaltningens ledningsorganisation.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:

                                      Dnr 2018.0325
Pilagårdsskolan             Avstängning av elev
 
                                      Dnr 2018.0313
Skolinspektionen          Anmälan mot Snyggatorpsskolan
 
                                      Dnr 2018.0317
Skolinspektionen          Anmälan mot Snyggatorpsskolan
 
                                      Dnr 2018.0321
Skolinspektionen          Anmälan mot Vedby skola
 
                                      Dnr 2018.0015
Skolinspektionen          Anmälan mot Vedby skola
 
 
Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen i februari.
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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§ 14

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Följande kurser och konferenser rapporteras till arbetsutskottet:
 
PWC                                 Årsredovisning                   Göteborg 2019-02-25
 
Kommunförbundet           Välfärdskonferensen            Lund 2019-02-07 - 08
Skåne    
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
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§ 15

Sammanträdestider 2019 
BUN 2018.0248

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uttrycker ett behov av att ändra mötestider 
för arbetsutskottet 2019. Förslag är tisdagar kl 14.00. Ordförande Rune Persson (S) yrkar 
på att arbetsutskottets möte 2019-02-18 ändras till 2019-02-19 kl 14.00. 
Nämndsekreteraren kommer att till detta tillfälle se över möjligheten att 
ändra arbetsutskottets samtliga möten för 2019.
 
Nämndsekreterare Åsa Lönn lyfter att nämndens sammanträde 2019-04-23 infaller 
samtidigt som Kommunfullmäktiges möte. Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att 
tiden för nämndens möte 2019-04-23 ändras till kl 14.00. Nämndsekreteraren kommer att 
se på möjligheten att förlägga mötet på Åbyskolan.
 
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottets möte 2019-02-18 ändras till 2019-02-19 kl 14.00.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Tiden för barn- och utbildningsnämndens möte 2019-04-23 ändras till kl 14.00.
____
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