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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 90 Val av justerare
§ 91 Fastställande av föredragningslistan
§ 92 Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför våren 2020
§ 93 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 94 Budget 2020
§ 95 Nämndsmål 2020
§ 96 Sammanträdestider 2020
§ 97 Kontaktpolitiker
§ 98 Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning
§ 99 Aktuellt i verksamheten
§ 100 Elevärenden
§ 101 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att utse Elin Luckmann (SD) att justera 
protokollet från dagens sammanträde.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att utse Elin Luckmann att jämte ordförande justera dagens sammanträdesprotokoll.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att fastställa föredragningslistan enligt utskickat förslag.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Kö till förskola och pedagogisk omsorg inför våren 2020 
BUN 2019.0244

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om kön till förskola och pedagogisk 
omsorg inför våren 2020. Sammanlagt står 52 barn i kö till förskola och pedagogisk 
omsorg i hela Klippans kommun för perioden januari - maj 2020.
Förvaltningen brukar lösa kön i januari genom att öppna upp en extra avdelning, vilket 
inte är fallet i år då ingen stängd avdelning finns att tillgå. För att kunna erbjuda samtliga 
barn plats på förskolan inom de av lagen uppsatta 4 månaderna kommer barngrupperna 
att behöva förtätas. Förvaltningen kommer att uppdatera status gällande kön till förskola 
löpnade.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning per 
september 2019. Prognosen pekar mot ett nollresultat vid årets slut.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning per september 2019, 2019-10-15

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Budget 2020 
BUN 2019.0062

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om sammanställning av ett första utkast inför 
beslut om budget 2020.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning, första utkast budget 2020, 2019-10-15

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95

Nämndsmål 2020 
BUN 2019.0234

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om arbetet att ta fram nämndsmål för 2020.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera förslaget till nämndsmål.
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med nämndsmålen för beslut i nämnden på 
sammanträdet i november 2019.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96

Sammanträdestider 2020 
BUN 2019.0233

Ärendet
Förvaltningen föreslår sammanträdestider för nämnd och arbetsutskott år 2020 enligt 
följande:
 
Arbetsutskottets sammanträder, torsdagar kl 14.00:
16 januari, 13 februari, 19 mars, 16 april, 14 maj, 4 juni, 13 augusti, 17 september, 15 
oktober, 12 november samt 3 december.
 
Nämnden sammanträder, tisdagar kl 17.30:
28 januari, 25 februari, 31 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 25 augusti, 29 september, 27 
oktober, 24 november samt 15 december.
Temadag (heldag) för nämnden: 8 oktober samt en heldag på våren.
 
Arbetsutskottet diskuterar förslaget och ordförande Rune Persson (S) föreslår att 
arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
 
Beslutsunderlag
Förslag sammanträdestider 2020, nämndsekreterare, 2019-10-15

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att lämna ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97

Kontaktpolitiker 
BUN 2019.0016

Ärendet
Nämndsekreteatre Åsa Lönn har upprättat en reviderad kontaktpolitikerlista. Nämndens 
ledamot Åsa Edvardsson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag i nämnden. 
Då kommunfullmäktige ännu inte valt någon ny ledamot föreslår förvaltningen att ny 
ersättare för SD som kontaktpolitiker för gymnasieskolan - studieförberedande förs in i 
listan när denne är vald av kommunfullmäktige.
 
Beslutsunderlag
Förslag reviderad kontaktpolitkerlista höst 2019, nämndsekreterare, 2019-10-10
Uppdrag för kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden, skolchef, 2015-09-28

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
 
Att fastställa kontaktpolitikerlista enligt förslag.
 
Att föra in ny ersättare för SD som kontaktpolitiker för gymnasieskolan - 
studieförberedande när denne är vald av kommunfullmäktige.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 98

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning 
BUN 2019.0066

Ärendet
Nämndsekreterare Åsa Lönn har tagit fram förslag till ny delegeringsordning och 
firmateckningsrätt för barn- och utbildningsnämnden.
Revidering har framförallt gjorts i de delar som gäller skollagen. De delar som rör 
ekonomi och allmän administration bör ses över till våren 2020 så de överensstämmer 
med Klippans kommuns nya inköpspolicy samt kommunstyrelsens delegeringsordning.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Ny delegeringsordning och firmateckningsrätt, nämndsekreterare,
  2019-10-15
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning och firmateckningsrätt, 2019-10-15

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
 
Att anta barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning och firmateckningsrätt enligt 
förslag.

Att uppdra åt nämndsekreterare att revidera de delar i delegeringsordningen som avser 
ekonomi och allmän administration senast april 2020.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2019.0013

Ärendet
Andreas Olofsson (SD) och Elin Luckmann (SD) rapporterar från narkotikainformation 
på Åbyskolan.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till nämnden:
 
                                        Dnr 2019.0110
Skolinspektionen            Uppföljning av beslut gällande Snygagtorpsskolan, numera
                                        Ljungbyhedsskolan
                                        Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen och övrig
                                        utredning bedömer Skolinspektionen att Klippans kommun
                                        vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan
                                        avslutas

                                       Dnr 2018.0067
Förvaltningsrätten           Dom gällande överklagande av beslut om vitesföreläggande
i Malmö                           Förvaltningsrätten bifaller överklagandet och upphäver det 
                                        överklagade beslutet. 
 
                                        Dnr 2019.0231
Ljungbyhedsskolan         Beslut om avstängning av elev i grundskolan
 
 
Även anmälningar om kränkande behandling rapporterats till huvudmannen.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Elevärenden 2019-10-22, kansliavdelningen, 2019-10-11
Rapport, Anmälningar kränkande behandling jan - okt 2019, 2019-10-15

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-10-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg inbjuder till Kraftsamling för alla barn i Skåne för 
psykisk hälsa i Malmö 2019-12-10.
 
Anneli informerar vidare om att konferens om kvalitet och måluppfyllelse i förskolan 
kommer äga rum den 26 mars 2020 i Ängelholm. En politiker från nämnden erbjuds 
möjlighet att delta.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att överlämna ärendet till nämndet utan eget förslag till beslut.
____

Paragrafen är justerad
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