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PROTOKOLL
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arbetsutskott
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 18 Avstängning av elev vid Tegelbruksskolan
§ 19 Avstängning av elev vid Tegelbruksskolan
§ 20 Bokslut 2018
§ 21 Uppföljning av intern kontrollplan 2018
§ 22 Nedläggning av Estetprogrammet, estetik och media, på Åbyskolan
§ 23 Motion från Vår framtid Klippan om valfrihet att välja barnomsorg
§ 24 Beslut att utse skolchef
§ 25 Ändring av arbetsutskottets sammanträdestider 2019
§ 26 Kontaktpolitiker för mandatperioden 2019-2022
§ 27 Val av representant till kommunens rådgivande organ, 

funktionshinderrådet
§ 28 Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet
§ 29 Elevärenden
§ 30 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
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arbetsutskott
2019-02-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Avstängning av elev vid Tegelbruksskolan 
BUN 2019.0038

Ärendet
Rektor Tegelbruksskolan har med stöd av skollagen kap 5 §17, stängt av en elev tillfälligt 
från undervisningen på Klippans gymnasieskola, Tegelbruksskolan.
 
Beslutsunderlag
Beslut om avstängning av elev vid Tegelbruksskolan, dnr 2019.0038-1
Utredning med anledning av avstängning av elev vid Tegelbruksskolan,
  dnr 2019.0038-3
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer rektors beslut om avstängning av elev vid Tegelbruksskolan.
____
 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Avstängning av elev vid Tegelbruksskolan 
BUN 2018.0265

Ärendet
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2018-10-11 ärende § 95, att rektors 
intermistiska avstängning skulle fastställas samt att stänga av eleven från undervisningen 
under den tid utredning pågår. Rektor Ann-Sofie Widén informerar att arbetet med eleven 
pågår allt jämt, med socialförvaltningen som processledare i arbete med stöd till eleven 
för att komma till rätsida med sin livsföring. Tegelbruksskolan ombesörjer, i begränsad 
omfattning, att eleven får viss undervisning i socialförvaltningens lokaler. 
Tegelbruksskolan har även bistått eleven i studie- och yrkesvägledning för att kunna hitta 
en fortsättning på elevens utbildning till hösten. Fokus är att den kommande utbildning 
sker på annan ort för att bryta med destruktiva beteendemönster och kontaktytor. Även 
om flera insatser pågår kring eleven är det fortfarande en pågående problematik med 
drogpåverkan som medför att närvaro på skolan är omöjlig. Det föreligger alltjämt även, 
av andra elever och deltagare på Navigatorcentrum, en upplevd hotbild från eleven mot 
andra elever i verksamheten.
 
Definitionen av hur länge en utredning kan pågå kan naturligtvis diskuteras, men då 
eleven i praktiken är avstängd från deltagande i undervisningen anser barn- och 
utbildningsförvaltningen att arbetsutskottet bör fastställa avstängningen under 
kvarvarande läsår, i enlighet med rektors ursprungliga utredning.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - fastställande av avstängning för elev på Tegelbruksskolan,
  dnr 2018.0256-7
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer elevens avstängning för kvarvarande del av nuvarande läsår.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Bokslut 2018 
BUN 2019.0012

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse för 2018.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att inga större förändringar har 
skett sedan redogörelsen vid nämndens föregående sammanträde.
 
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018, dnr 2019.0012-3
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 
BUN 2017.0323

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör kortfattat för uppföljning av intern kontrollplan 
2018.
Uppföljningsunderlag samt en fördjupad redogörelse kommer att delges nämnden.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Godkänna uppföljningen av intern kontroll 2018.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Nedläggning av Estetprogrammet, estetik och media, på Åbyskolan 
BUN 2019.0054

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att Åbyskolan har de senaste åren haft få 
förstahandssökande till estetprogrammet. Inför hösten 2018 var det så få sökande att 
antagningen till programmet stoppades, vilket medförde att det nu inte finns någon klass i 
årskurs ett på programmet. Att driva ett program på gymnasieskolan kräver en rimlig 
elevvolym för att kunna bära sig ekonomiskt. Begreppet rimlig elevvolym i 
sammanhanget är kopplat till det enskilda programmets kostnader och den programavgift 
per elev som är kopplat till programmet. Det krävs minst 10 elever, helst 12, för att driva 
ett estetprogram i närheten av en ekonomisk balans. Åbyskolan har under några år 
samarbetat med Introduktionsprogrammen, där vissa elever deltar undervisningen på 
några kurser. Samarbetet har i viss utsträckning begränsat den ekonomiska konsekvensen 
av bristen på estetelever, men det är varken tillräckligt för att nå en balans och är inte 
långsiktigt hållbart.

En ytterligare komplexitet med få elever som antas till en utbildning är att dynamiken i 
elevernas undervisning försämras, t.ex. om några elever är sjuka eller frånvarande kan 
gruppen bli så liten att undervisningssituationen blir drabbad. De övriga utbildningar på 
Åbyskolan har ökat antal sökande elever, samt antalet elever i utbildning, vilket medför 
att Åbyskolan har stor brist på lokaler. Även på nationell nivå har intresset för 
estetprogrammet minskat tydligt, cirka 25% färre elever söker programmet än för fem år 
sedan.

År                       1:a handssökande vid preliminärantagningen
2019                   4 stycken (preliminärt innan stängning 15/2)
2018                   3 stycken (antagningen stoppades och inga elever började)
2017                   5 stycken
2016                   12 stycken
2015                   5 stycken

Förutsättningarna med för få elever som är intresserade av Estetprogrammet medför att 
skolledningen förslår att programmet läggs ned. Vid hösten 2019 återstår endast en klass, 
med sex stycken årskurs tre elever, som slutför sin utbildning innan programmet stängs 
helt. Elever som sökt utbildningen till HT19 får efter beslutet genomföra ett omval.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
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Yrkande
Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag 
till beslut.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - nedläggning av Estetprogrammet, estetik och media, på Åbyskolan,
  dnr 2019.0054-1
 
Arbetsutskottets beslut
Lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
____

Paragrafen är justerad
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§ 23

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. Motionärerna föreslår att i Klippans kommun ska valfrihet gälla oavsett 
vilken kommundel man väljer att bo i. Det ska både finnas kommunala dagbarnvårdare 
och förskolor.
Motionen är remitterad till Barn- och utbildninsgnämnden för yttrande.
Förvaltningen har sammanställt ett yttrande.
 
Yrkande
Rune Persson (S) anser att det motionärerna föreslår redan erbjuds och yrkar därför på 
att Kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-27 § 112 - Motion om valfrihet att välja
  barnomsorg, dnr 2018.0319-1
Yttrande på motion - Om valfrihet att välja barnomsorg, dnr 2018.0319-4
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad då det motionären föreslår redan 
erbjuds.
____

Paragrafen är justerad
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§ 24

Beslut att utse skolchef 
BUN 2019.0044

Ärendet
Enligt en ny paragraf i skollagen, 2 kap. 8a § ska huvudmannen utse en skolchef som ska 
biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i 
huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för 
hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter 
finns främst i skollagen och anslutande författningar, men även i t.ex. arbetsmiljölagen 
(1977:1160) och diskrimineringslagen (2008:567).
Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska 
denne försöka åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens 
befogenheter inte är tillräckliga för att åtgärda bristerna, t.ex. för att tillräckliga medel 
saknas för att adekvata åtgärder ska kunna genomföras, får det anses ligga inom 
skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen som är
ytterst ansvarig.

Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med 
gällande regelverk ligger dock alltid på huvudmannen själv, vilket framgår av 2 kap. 8 § 
skollagen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - beslut att utse skolchef enl. skollagen 2 kap 8a §, dnr 2019.0044-1
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
I enlighet med 2 kap. 8a § skollagen utse förvaltningschef barn- och utbildning till 
skolchef för hela huvudmannens ansvarsområde.
____

Paragrafen är justerad
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§ 25

Ändring av arbetsutskottets sammanträdestider 2019 
BUN 2018.0248

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har uttryckt ett behov av att ändra 
mötestider för arbetsutskottet 2019.
Nämndsekreterare Åsa Lönn har sett över möjligheten att ändra arbetsutskottets samtliga 
möten för 2019 till tisdagar kl 14.00 och finner inga hinder.

Sammanträdestiderna föreslås således bli:
19 mars, 16 april, 21 maj, 11 juni, 20 augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november 
samt 10 december kl 14.00.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Ändring av arbetsutskottets sammanträdestider 2019,
  dnr 2018.0248-10
 
Arbetsutskottets beslut
Under 2019 sammanträder arbetsutskottet:
19 mars, 16 april, 21 maj, 11 juni, 20 augusti, 17 september, 22 oktober, 19 november 
samt 10 december kl 14.00.
____

Paragrafen är justerad
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§ 26

Kontaktpolitiker för mandatperioden 2019-2022 
BUN 2019.0016

Ärendet
Barn- och utbildningens nämnden har sedan 2015 ett system med kontaktpolitiker. Syftet 
med kontaktpolitiker är främst att lära känna verksamheten på ett fördjupat sätt.
I uppdraget som kontaktpolitiker ingår att hålla sig informerad om verksamheten vid sitt 
skolområde. Lämpliga tillfällen för besök kan vara verksamhetsbesök och skolråd.
Kontaktpolitikerna återrapporterar kontinuerligt sina besök till barn- och 
utbildningsnämnden på nämndssammanträdet under ärendet "Rapport från ordförande 
och ledamöter".
Första kontakten tas av förskolan/skolan då man kommer överens om ett introducerande 
besök i verksamheten.
 
Inför ny mandatperiod föreligger antagande av ny lista för kontaktpolitiker.
Ordförande Rune Persson (S) framför önskemål på förändringar och nämndsekreterare 
Åsa Lönn ser över möjligheten att revidera listan.
 
Beslutsunderlag
Förslag till lista över kontaktpolitker BUN 2019-2022, dnr 2019.0016-1
Uppdrag för kontaktpolitker i Barn- och utbildningsnämnden, dnr 2015.0683-5
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta kontaktpolitikerlista enligt reviderat förslag.
____

Paragrafen är justerad
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§ 27

Val av representant till kommunens rådgivande organ, 
funktionshinderrådet 
BUN 2019.0050

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2019-01-28 att den politiska representationen i 
Kommunala funktionshinderrådet utgörs av en representant från respektive nämnd. Därav 
föreligger val av representant från barn- och utbildningsnämnden till kommunala 
funktionshinderrådet.
 
Rune Persson (S) föreslår att ärendet lämnas till nämnd utan eget förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-01-28 § 22 - Översyn av kommunens
  rådgivande organ, dnr 2019.0050-1
 
Arbetsutskottets beslut
Lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
____

Paragrafen är justerad
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§ 28

Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet 
BUN 2019.0013

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kort om aktuellt i verksamheten.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:

                                
                                       Dnr 2019.0029
Snyggatorpsskolan        Avstängning av elev
 
                                      Dnr 2018.0252
Skolinspektionen          Beslut med anledning av anmälan av Snyggatorpsskolan
                                     Skolinspektionen ger Klippans kommun en anmärkning när det 
                                      gäller skyldigheten att motverka kränkande behandling.
                                      Ärendet avslutas.
 
                                      Dnr 2018.0283
Skolinspektionen          Uppföljning av beslut om att lämna delar av anmälan av
                                      Bofinkenskolan till kommunens klagomålshantering.
                                      Av Klippans kommuns redovisning framgår att kommunen
                                      har utrett klagomålet men inte funnit anledning att vidta
                                      några åtgärder. Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen
                                      att uppföljningen av ärendet kan avslutas. 
 
                                      Dnr 2018.0311
Skolinspektionen          Uppföljning av beslut om att lämna delar av anmälan av
                                      Snyggatorpsskolan till kommunens klagomålshantering.
                                      Av Klippans kommuns redovisning framgår att kommunen
                                      har utrett klagomålet men inte funnit anledning att vidta några
                                      åtgärder. Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen att
                                      uppföljningen av ärendet kan avslutas. 
 
                                      Dnr 2018.0305
Skolinspektionen          Uppföljning av beslut om att lämna delar av anmälan av
                                      Snyggatorpsskolan till kommunens klagomålshantering.
                                      Av Klippans kommuns redovisning framgår att kommunen 
                                      har utrett klagomålet men inte funnit anledning att vidta
                                      några åtgärder. Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen
                                      att uppföljningen av ärendet kan avslutas. 
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                                      Dnr 2019.0028
Skolinspektionen          Beslut att överlämna anmälan mot Snyggatorpsskolan till
                                      Klippans kommun
 
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 30

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Följande kurser och konferenser rapporteras till arbetsutskottet:
 
Kommunförbundet       Barnkonventionen blir svensk lag         Eslöv 2019-02-26
Skåne
 
JP Infonet                     Skoljuridik för nämndsledamöter           Stockholm 2019-03-22
 
 
Arbetsutskottet framför önskemål om att förvaltningen ser över möjligheterna 
att tillhandahålla en skoljuridisk utbildning för nämndens ledamöter och ersättare 
nu under mandatperiodens början.
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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