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Sekreterare
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Ordförande
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Utses att justera Elin Luckmann (SD)
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 31 Val av justerare
§ 32 Borttagen på grund av Sekr.
§ 33 Borttagen på grund av Sekr.
§ 34 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 35 Budget 2020
§ 36 Organisation Klippans gymnasieskolor 2019/2020
§ 37 Svar på motion "Kameraövervakning för trygghet och säkerhet"
§ 38 Information om tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg
§ 39 Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet
§ 40 Elevärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§31

Val av justerare

Ärendet
Förslag att Elin Luckmann (SD) väljs till justerare.
 
Arbetsutskottets beslut
Elin Luckmann (SD) väljes att jämte ordföranden justera dagens protokoll torsdagen den 
21 mars 2019.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2019.0070

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2019.0076

Paragrafen är justerad

6 (15)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har en sammanställt ekonomisk månadsuppföljning 
per februari 2019, vilken visar på ett mindre underskott vid årets slut.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera ärendet.

Beslutsunderlag
Ekonomisk månadssuppföljning per februari 2019, 2019-03-13
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
______

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Budget 2020 
BUN 2019.0062

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för förvaltningens analys inför budget 2020. 
Upptaktsmöte för 2020, med samtliga nämnders presidier, kommer att äga rum
2019-03-21.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera och kommentera informationen.
 
Beslutsunderlag
Tidsplan budget 2020, 2018-12-11
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Organisation Klippans gymnasieskolor 2019/2020 
BUN 2019.0051

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije redogör för förslag på reviderat programutbud Klippans 
gymnasieskolor läsåret 2019/2020.
 
Antalet sökande till Klippans gymnasieskolor är något fler än föregående år, cirka 5 % 
fler sökande totalt. Men spridningen och skillnaderna mellan programmen är stor. Det 
är ett fortsatt stort intresse för yrkesprogrammen generellt. Dock är det ett skiftande 
sökunderlag på de studieförberedande programmen samt en del av yrkesprogrammen på 
Åbyskolan.
Utifrån vikande ansökningssiffror på Åbyskolan och den ekonomiska utmaning denna 
minskning medför, ser förvaltningen svårigheter i att bedriva Handel- och 
administrationsprogrammet med ekonomisk hållbarhet.
 
Förvaltningen föreslår att ändra antalet platser på program enligt ovanstående förslag 
samt att intaget inför HT19 till Handel- och administrationsprogrammet pausas, för att ha 
möjlighet att de göra de ekonomiska anpassningar som krävs för att nå ett resultat i 
balans.
Ett alternativt förslag från förvaltningen är att bevara platserna på Handel- och 
administrationsprogrammet för att eleverna ska kunna antas till utbildningen och att 
nämnden noterar att effekten av en ”halvfylld” utbildning medför att Åbyskolan inte kan 
de göra de anpassningar som krävs för att nå en budget i balans.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden beslutar enligt de två första av 
förvaltningens förslag.
 
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Förslag på reviderat programutbud Klipapns gymnasieskolor
  läsåret 2019/2020, 2019-03-13
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottets förslag till beslut
1. Ändra antalet platser på program enligt förvaltningens förslag.
2. Pausa intaget till Handel- och administrationsprogrammet HT19 för att ha möjlighet att 
göra de ekonomiska anpassningar som krävs för att nå ett resultat i balans.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Svar på motion "Kameraövervakning för trygghet och säkerhet" 
BUN 2018.0318

Ärendet
Kenneth Dådring (VF) m.fl. inkom 2018-11-21 med motion gällande kameraövervakning 
för trygghet och säkerhet. I motionen föreslås:
1. Att övervakningskameror utan dröjsmål sätts upp på och i anslutning till de 
kommunala fastigheterna där skadegörelse sker kontinuerligt.
2. Att övervakningskameror därefter snarast möjligt sätts upp på alla kommunens skolor 
inklusive förskolor och fritidshem, samt de kommunala fastigheter där behov finns.
 
Kommunfullmäktige remitterade 2018-11-27 § 111 ärendet till Barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt yttrande, där de framför att de inte ser 
att det inom ordinarie ekonomisk ram ryms en satsning på kameraövervakning av 
skolenheter idag. Även måste särskild hänsyn tas då det gäller att följa aktuella regler i 
dataskyddsförordningen avseende hanteringen av eventuellt filmat material.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Svar på motion Kameraövervakning för trygghet och säkerhet,
  2019-03-12
Yttrande motion - Kameraövervakning för trygghet och säkerhet, 2019-03-06
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-11-27 § 111 - Motion om
  kameraövervakning och säkerhet.
 
Arbetsutskottet förslag till beslut
Föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Information om tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg 
BUN 2019.0077

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dahlberg informerar om kommunens ansvar att utföra 
tillsyn av fristående förskolor/pedagogisk omsorg.
Tillsynen av fristående skolor ansvarar Skolinspektionen för, liksom tillsyn av 
kommunala förskolor.
 
Tillsynen som kommuen gör, utförs var tredje år utefter ungefär samma modell som 
Skolinspektionen använder för tillsyn av kommunala förskolor. Tillsynen består dels av 
en skriftlig redogörelse i form av ett formulär, dels av ett verksamhetsbesök med 
intervjuer.
Varje år genomför förvaltningen verksamhetsbesök på samtliga fristående förskolor/ 
pedagogisk omsorg.
 
Anneli informerar vidare om att från den 1 janauri 2019 har kravet höjts för att få att 
starta fristående förskola. Det innebär att kontroll ska ske så de sökande har ekonomiska 
förutsättningar att driva företaget, kontroll i belastningsregister m.m. Kommunen kan ta 
ut en avgift för de som ansöker om att få bedriva fristående förskola/pedagogisk omsorg 
för det utredningsarbete som följer utifrån att en ansökan kommer in.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet 
BUN 2019.0013

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att förvaltningen håller på att se över 
tillämpningsreglerna för förskolorna. Det finns önskemål från de fristående 
förskolorna/pedagogisk omsorg att de ska ha lika tillämpningsregler. När arbetet är klart 
kommer nämnden bli informerade.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
                                      Dnr 2018.0296
Skolinspektionen          Uppföljning av beslut om att lämna anmälan av
                                      Tegelbruksskolan till Klippans kommuns klagomålshantering
                                       Av Klippans kommuns redovisning framgår att kommunen har 
                                       utrett klagomålet och vidtagit åtgärder. Mot denna bakgrund 
                                       bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan 
                                      avslutas. 
 
                                      Dnr 2018.0192
Skolinspektionen           Uppföljning av beslut om att lämna uppgift i anmälan av
                                      Snyggatorpsskolan om en elevs betyg i ett visst ämne till
                                      Klippans kommuns 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 2018.0321
Skolinspektionen        Uppföljning av beslut om att lämna uppgift i anmälan av
                                      Vedby skola till Klippans kommuns 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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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen 
Ackumulerat värde jan-feb 2019:
Tegelbruksskolan       0 st
Åbyskolan                  1 st
Flygteknikcenter         0 st
Vuxenutbildning          0 st
Antilopenskolan          10 st
Bofinkenskolan            3 st
Ljungbyhedsskolan     2 st
Pilagårdsskolan           11 st
Snyggatorpsskolan     14 st
Vedby skola                4 st
Ventilen                       2 st
Förskolan                    0 st
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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