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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 41 Val av justerare
§ 42 Fastställande av föredragningslistan
§ 43 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 44 Utökande av antalet kompetensutvecklingsdagar inom förskola och 

fritidshem
§ 45 Motion avseende en trygg och säker skola från Moderaterna
§ 46 Namngivning av ny skola i Klippans tätort
§ 47 Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden
§ 48 Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet
§ 49 Elevärenden
§ 50 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§41

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att Tonny Svensson (M) justerar protokollet 
2019-04-17.
 
Arbetsutskottets beslut
Utser Tonny Svensson (M) att jämte ordförande justera dagens protokoll 2019-04-17.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer föredragningslistan.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt en ekonomisk månadsuppföljning per 
mars 2019, vilken pekar mot ett nollresultat vid årets slut. Tf skolchef Mattias Säflund 
redogör för den ekonomiska månadsuppföljningen per verksamhetsområde.
 
Beslutsunderlag
Ekonomiska månadsuppföljning per mars 2019, 2019-04-10
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Utökande av antalet kompetensutvecklingsdagar inom förskola och 
fritidshem 
BUN 2019.0086

Ärendet
Tf skolchef Mattias Säflund informerar att idag har förskolan och fritidshemmen 
möjlighet att stänga fyra dagar per år för kompetensutveckling. Förskolan kommer att få 
en ny reviderad läroplan från och med 1 juli 2019 med ett utökat uppdrag gällande bla. 
undervisning.
Fritidshemmet ska, enligt läroplan, komplettera utbildningen i förskoleklass och skolan 
och personalen har därmed också behov av kompetensutveckling, både i fritidshemmet 
men även att utvecklas tillsammans med andra skolformer.

Därför anser förvaltningen att det är av vikt att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar 
till sex (6) dagar i både förskola och fritidshem.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Kompetensutvecklingsdagar i förskola och fritidshem, 2019-04-03
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för personal inom förskola och fritidshem från 
fyra (4) till sex (6) dagar per läsår med början höstterminen 2019.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Motion avseende en trygg och säker skola från Moderaterna 
BUN 2017.0290

Ärendet
Helena Dådring och Ellinor Varady (M) har 2017-08-14 inkommit med motion om en 
trygg och säker skola.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 30 att återremittera motionen.

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att motionärernas första förslag gällande att 
kommunen snarast gör en inventering av skolornas trygghet och säkerhet kan bifallas. 
Denna inventering bör genomföras av, eller i samråd med, kommunens 
säkerhetssamordnare.
Andra förslaget avseende att åtgärda uppkomna brister i trygghet och säkerhet 
omedelbart, bör, om det bifalles, medföljas av ökade ekonomiska resurser.
Avseende det tredje förslaget gällande återrapportering till Barn- och utbildningsnämnden 
bör, om den bifalles, preciseras med vad som ska återrapporteras.
Förvaltningen poängterar att de i dagsläget inte besitter vare sig tillräcklig teknisk 
kompetens samt de ekonomiska resurserna för att införa ytterligare 
kommunikationsanläggningar på skolorna.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera motionen.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att förvaltningen får uppdrag att i yttrandet 
beskriva hur kommunikationssytemen i våra befintliga skollokaler fungerar samt 
undersöka vad som behövs åtgärdas i det sammanhanget.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande på motion gällande trygg och säker skola, 2019-04-10
Helena Dådring och Ellinor Varadys (M) motion, 2017-08-08
Remittering av motion, 2017-08-16
Tjänsteskrivelse - Yttrande på motion, 2017-12-04
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18 § 125
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-27 § 30
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottets beslut
Uppdrar åt förvaltningen att i yttrandet beskriva hur kommunikationssytemen i våra 
befintliga skollokaler fungerar samt undersöka, i det sammanhanget, vad som behöver 
åtgärdas.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46

Namngivning av ny skola i Klippans tätort 
BUN 2017.0119

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har, utifrån beslut i nämnden 2019-01-15, tagit fram 
förslag på namn till nya skolan:

1. Nyslättsskolan
2. Kungsfiskarskolan
3. Elfdalsskolan
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera namnförslag.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Namn på nya skolan, 2019-04-10
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Ge nya skolan i östra Klippan namnet Kungsfiskarskolan.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden 
BUN 2019.0066

Ärendet
Med anledning av omorganisering av ledningsorganisationen på barn- och 
utbildningsförvaltningen föreligger uppdatering av nämndens delegationsordning.
Nämndsekreetrare Åsa Lönn informerar att det föreligger behov att revidera 
delegationsordningen ytterligare under året 2019 på grund av ändringar i lagstiftningen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - uppdatering av delegationsordning, 2019-04-08
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning och firmateckningsrätt, 2019-04-08
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Anta delegationsordning och firmatecknare enligt beslutsunderlag.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet 
BUN 2019.0013

Ärendet
Arbetsutskottet bereds möjlighet att ställa frågor och diskutera aktuella företeelser i 
verksamheten med närvarande tjänstepersoner.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
                                     Dnr 2019.0028
Skolinspektionen         Uppföljning av beslut att överlämna anmälan mot
                                     Snyggatorpsskolan till Klippans kommun
                                     Av Klippans kommuns redovisning framgår att kommunen 
                                     har utrett klagomålet och vidtagit vissa åtgärder. Mot 
                                      bakgrund av vad som framkommit bedömer Skolinspektionen 
                                     att uppföljningen av ärendet kan avslutas.  
 
                                      Dnr 2019.0093
Ljungbyhedsskolan       Beslut om avstängning av elev i grundskolan
 
 
 
Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen 
Ackumulerat värde jan-mars 2019:
 
Tegelbruksskolan        0 st
Åbyskolan                   1 st
Flygteknikcenter          0 st
Vuxenutbildning          0 st
Antilopenskolan          19 st
Bofinkenskolan           4 st
Ljungbyhedsskolan     9 st
Pilagårdsskolan          12 st
Snyggatorpsskolan     24 st
Vedby skola                15 st
Ventilen                       2 st
Förskolan                    0 st
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Följande kurser och konferenser föreligger:
 
Dialogdag samverkan i Skåne - Vuxenutbildning, Arbetsmarknad, Integration och
  Arbetsförmedlingen
Kommunförbundet Skåne, Hässleholm, 2019-05-13
 
Arbetsutskottets beslut
Bereder plats åt de av arbetsutskottets ledamöter och ersättare, som så önskar, att 
delta vid Kommunförbundet Skånes kurs enligt ovan.
____

Paragrafen är justerad
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