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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 70 Val av justerare
§ 71 Fastställande av föredragningslistan
§ 72 Aktuellt i verksamheten
§ 73 Lägesbeskrivning av verksamhetsområde Vuxna
§ 74 Motion gällande trygg och säker skola
§ 75 Personuppgiftsombud/dataskyddsombud
§ 76 Elevärenden
§ 77 Kurser och konferenser
§ 78 Inställande av nämndens sammanträde
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§70

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att utse Elin Luckmann (SD) att justera protokoll 
från dagens sammanträde.
 
Arbetsutskottets beslut
Utser Elin Luckmann att jämte ordförande justera dagens sammanträdesprotokoll.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§71

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
Ordförande Rune Persson föreslår att punkten "Aktuellt i verksamheten" förläggs först i 
föredragningslistan samt att punkten "Inställande av nämndens sammanträde" läggs till.
 
Arbetsutskottets beslut
Fastställer föredragningslistan med ovanstånde ändringar.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 72

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0013

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om personalförändringar inom 
verksamhetsområde grundskola. Rektor samt biträdande rektor på Snyggatorpsskolan har 
valt att gå vidare i sina karriärer och rekrytering pågår.
Han informerar vidare kortfattat om resultaten i grundskolan. Ytterligare information 
samt analyser kring detta kommer på temadagen den 10 oktober.
 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att rektor på förskolan Antilopen har avslutat 
sin tjänst samt att Anette Levin nu är rektor på Vedby skola. Det pågår även rekrytering 
för enhetschef på Arbets- och utvecklingsenheten.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73

Lägesbeskrivning av verksamhetsområde Vuxna 
BUN 2019.0191

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om lägesrapport av verksamhetsområdet 
Vuxna. Lägesrapporten är framtagen i syfte är att ge en ögonblicksbild av resultaten i 
verksamhetsområdet samt de samlade utmaningar och möjligheter verksamheten har.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Ordförande Rune Persson yrkar på att rapporten skickas till kommunstyrelsen för 
kännedom i syfte att öka deras förståelse för hur viktig denna verksamhet är för 
kommunen som helhet.
 
Beslutsunderlag
Lägesrapport verksamhetsområde Vuxna, daterad 2019-08-09
Översikt insatser verksamhetsområde Vuxna, daterad 2019-08-13
 
Arbetsutskottets beslut
Skickar lägesrapporten till kommunstyrelsen för kännedom.
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 74

Motion gällande trygg och säker skola 
BUN 2017.0290

Ärendet
Helena Dådring och Ellinor Varady (M) har 2017-08-14 inkommit med motion om en 
trygg och säker skola.
I motionen föreslås att:
1. Kommunen gör en inventering av skolornas trygghet och säkerhet och att detta görs i 
samråd mellan skola och kommunens kris- och säkerhetssamordnare
2. Uppkomna brister i trygghet och säkerhet omedelbart åtgärdas
3. Återrapportering regelbundet sker till barn- och utbildningsnämnden
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-27 § 30 att återremittera motionen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande.
 
Ordförande Rune Persson yrkar på att nämnden föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Yttrande på motion gällande trygg och säker skola, daterad 2019-08-13
Yttrande avseende motion gällande trygg och säker skola, daterad 2019-08-13
Motion avseende en trygg och säker skola, 2017-08-08
Yttrande på motion gällande trygg och säker skola, daterad 2017-12-04
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2017-12-18 § 125
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-27 § 30
 
Arbetsutskottets förslag till beslut
Föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75

Personuppgiftsombud/dataskyddsombud 
BUN 2019.0133

Ärendet
Kommunen har genomfört en upphandling av dataskyddsombud. Vinnande företag är JP 
Infonet AB. JP Infonet har föreslagit Klippans kommun att utse Laura Gashi som 
dataskyddsombud.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-08 § 84 att utse Laura Gashi till kommunstyrelsens 
dataskyddsombud samt uppmanade kommunens övriga nämnder att utse Laura Gashi till 
dataskyddsombud i respektive nämnd.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-05-17 § 63 att utse IKT-strateg, Jörgen 
Andersson, till personuppgiftsansvarig (PUA).

I enlighet med kommunstyrelsens uppmaning föreslår barn- och utbildnings-
förvaltningen att nämnden utser Laura Gashi till nämndens dataskyddsombud.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - personuppgiftsombud/dataskyddsombud, daterad 2019-08-12
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-05-08, § 84

Arbetsutskottets förslag till beslut
Utse Laura Gashi till barn- och utbildningsnämndens dataskyddsombud.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har sammanställt de elevärenden som rapporteras till 
arbetsutskottet.
 
Beslutsunderlag
Elevärenden 2019-08-20, daterad 2019-08-13
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Följande kurser och konferenser rapporteras till arbetsutskottet:
 
JP Infonet                 Skoljuridik för nämndledarmöter i Klippan, Offert
 
Piku                          Välfärdskonferens                Malmö, 5-6 mars 2020
 
 
Arbetsutskottets beslut
Noterar informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-08-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Inställande av nämndens sammanträde 
BUN 2018.0248

Ärendet
Ordförande Rune Persson yrkar på att nämndens sammanträde den 27 augusti 2019 ställs 
in med anledning av få ärenden.
 
Arbetsutskottets beslut
Ställer in nämndens sammanträde den 27 augusti 2019.
____

Paragrafen är justerad
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