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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 51 Val av justerare
§ 52 Fastställande av föredragningslistan
§ 53 Borttagen på grund av Sekr.
§ 54 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 55 Uppföljning av införande av enhetstaxa inom barnomsorgen
§ 56 Tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
§ 57 Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 

fristående förskola
§ 58 SOU - framtidsval och karriärsvägledning för individ och samhälle
§ 59 Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet
§ 60 Elevärenden
§ 61 Kurser och konferenser
§ 62 Ändring av beslut gällande namn på nya skolan
§ 63 Inställande av Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-

05-28

3 (17)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§51

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att Elin Luckmann (SD) justerar protokollet från 
dagens möte.
 
Arbetsutskottets beslut
Utser Elin Luckmann (SD) att jämte ordförande justera dagens mötesprotokoll.
____

Paragrafen är justerad

4 (17)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att följande ärenden förs in i föredragningslistan:

 Förlängd avstängning av elev vid Åbyskolan
 Ändring av beslut gällande namn på nya skolan
 Inställande av nämndens sammanträde i maj 2019

 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer föredragningslistan med de föreslagna ändringar.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2019.0128

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningförvaltningen har framställt en ekonomisk månadsuppföljning per 
april 2019, vilken pekar mot ett nollresultat vid årets slut.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för den ekonomiska månadsuppföljningen per 
verksamhetsområde.
Verksamhetschef Mattias Adolfsson förtydligar Vedby skolas ekonomiska situation, då 
enheten uppvisar ett något större förväntat underskott än tidigare i år.
 
Skolchef Rose-Marie Bergman rapporterar vidare från uppdragsmötet, vilket ägde rum 
2019-05-16. Nämnden äskade vid upptaktsmötet i april 2019 om ramhöjande 
kompensation för bland annat löneglidningar, underfinansierad förskola, verksamheten på 
Färingtofta skola samt internatverksamheterna. Sammanlagt har nämnden tilldelats 9 462 
t kr i ökade medel för 2020.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera den ekonomiska 
månadsuppföljningen samt budget 2020.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning per april 2019, daterad 2019-05-10
 
Arbetsutskottes förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55

Uppföljning av införande av enhetstaxa inom barnomsorgen 
BUN 2017.0076

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-24 att införa enhetstaxa för barnomsorgen samt 
möjlighet för vårdnadshavare att ansöka om betalningfri månad om barnet är ledigt under 
fyra sammanhängande veckor under året.
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om utfall av förändringen.
Förvaltningen har även, som en följd av utvärderingen av beslutet 
reviderat tillämpningsreglerna kring betalningsfri månad.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-04-24 § 53
Reviderade tillämpningsregler avseende anmälan om betalningsfri månad,
  daterad 2019-05-15
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56

Tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
BUN 2019.0113

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman har fattat delegationsbeslut gällande reviderade 
tillämpningsregler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Verksamhetschef 
Anneli P Dalberg redogör för de ändringar som gjorts, vilka framförallt handlar om ett 
förtydligande av texten där var verksamhet nu lagts i ett eget avsnitt.
De ändringar i regelverket som skett rör bland annat barn som är inskrivna i Allmänn 
Förskola.
 
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut gällande tillämpningsregeler för förskola, fritidshem och pedagogisk
  omsorg med bilagor, daterad 2019-05-14
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 
fristående förskola 
BUN 2019.0118

Ärendet
Anneli P Dalberg informerar om nya krav för ägar- och ledningsprövning för att starta 
och driva fristående förskola och pedagogisk omsorg.
 
Belutsunderlag
SKL:s Cirkulär - Ägar- och ledningsprövning, daterat 2018-11-08
Blankett för ägar- och ledningsprövning, daterad 2019-04-30
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Paragrafen är justerad

10 (17)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58

SOU - framtidsval och karriärsvägledning för individ och samhälle 
BUN 2019.0112

Ärendet
Klippans kommun är remissinstans för SOU 2019:4 - Framtidsval och karriärsvägledning 
för individ och samhälle.
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett remissyttrande.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör kortfattat för innehållet i rapporten samt 
yttrandet.
 
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att arbetsutskottet, genom ett brådskande ärende, 
beslutar att arbetsutskottet antar remissyttrande på SOU 2019:4 - Framtidsval och 
karriärsvägledning för individ och samhälle enligt förslag.
 
Beslutsunderlag
Information om remissinstanser för SOU 2019:4 - Framtidsval och karriärsvägledning
  för individ och samhälle, daterad 2019-02-28
SOU 2019:4 - Framtidsval och karriärsvägledning för individ och samhälle
Remissvar på SOU 2019:4 - Framtidsval och karriärsvägledning för individ och samhälle,
  daterat 2019-04-17
 
Arbetsutskottets beslut
Antar remissvar på SOU 2019:4 - Framtidsval och karriärsvägledning för individ och 
samhälle enligt förslag.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59

Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet 
BUN 2019.0013

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om pågående omorganisering av Åbyskolan 3, 
vilket omfattar IM-programmen.
 
Arbetsutskottet diskuterar samarbete med tekniska förvaltningen.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
                                      Dnr 2019.0115
Pilagårdsskolan             Beslut om avstängning av elev från grundskolan
 
                                      Dnr 2019.0088
Skolinspektionen          Anmälan mot Antilopenskolan
 
                                      Dnr 2019.0015
Skolinspektionen          Beslut gällande anmälan mot Vedby skola
                                      Det är inte visat att Klippans kommun har brutit mot 
                                      bestämmelserna om skyldigheten att motverka 
                                      kränkande behandling när det gäller aktuell elev. 
                                      Ärendet avslutas. 
 
                                      Dnr 2019.0116
Skolinspektionen          Beslut gällande anmälan mot Snyggatorpsskolan
                                      Skolinspektionen prövar inte ärendet. 
 
                                      Dnr 2019.0082-4
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 2019.0082-5
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. 
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

                                      Dnr 2018.0192
Skolinspektionen          Uppföljning av beslut gällande anmälan mot Snyggatorpsskolan
                                      Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen och 
                                      kompletteringen bedömer Skolinspektionen att uppföljningen 
                                      av ärendet kan avslutas. 
 
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Elevärenden 2019-05-21, daterad 2019-05-15
Anmälningar kränkande behandling 190101 - 190515, övergripande, daterad 2019-05-15
Anmälningar kränkande behandling, förskolor, 190101 - 190515, daterad 2019-05-15
Anmälningar kränkande behandling, grundskolor, 190101 - 190515, daterad 2019-05-15
Anmälningar kränkande behandling, frivilliga skolformer, 190101 - 190515, 
  daterad 2019-05-15
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Inga kurser och konferenser föreligger.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62

Ändring av beslut gällande namn på nya skolan 
BUN 2017.0119

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-04-23 § 42 att ge nya skolan i östra 
Klippan namnet Kungsfiskarskolan.
 
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att arbetsutskottet, genom ett brådskande 
ärende, ändrar nämndens beslut. Namnet på den nya skolan i östra Klippan ska 
istället vara Kungsfiskareskolan.
 
Arbetsutskottets beslut
Ändrar Barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-23 § 42 gällande namn på den 
nya skolan i östra Klippan. Namnet på skolan ska vara Kungsfiskareskolan.
____
 

Paragrafen är justerad

16 (17)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-05-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63

Inställande av Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-
05-28 
BUN 2018.0248

Ärendet
Med anledning av få ärenden yrkar ordförande Rune Persson (S) att nämndens 
sammanträde 2019-05-28 ställs in.
 
Arbetsutskottets beslut
Ställer in Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-05-28.
____

Paragrafen är justerad
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