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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 102 Val av justerare
§ 103 Fastställande av föredragningslistan
§ 104 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 105 Nämndsmål 2020
§ 106 Intern kontrollplan 2020
§ 107 Granskning av kommunens arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering i skolan
§ 108 Yttrande på motion gällande gratis skolfrukost
§ 109 BUN-stipendium 2019
§ 110 Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet
§ 111 Kameraövervakning på Snyggatorpsskolan
§ 112 Elevärenden
§ 113 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§102

Val av justerare

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§103

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att ärendena "Elev-/barnpeng och interkommunala 
ersättningar inkl socioekonomisk fördelning 2020" samt "Internbudget 2020" dras ut ur 
dagordningen.
Rune yrkar vidare på att ärende avseende "Kameraövervakning på Snyggatorpsskolan" 
läggs till i dagordningen.
 
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
 
Ärendena "Elev-/barnpeng och interkommunala ersättningar inkl socioekonomisk 
fördelning 2020" samt "Internbudget 2020" dras ut ur dagordningen.
 
Ärendet "Kameraövervakning på Snyggatorpsskolan" läggs till i dagordningen.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2019.0061

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk månadsuppföljning 
per oktober 2019. Prognosen pekar mot ett mindre överskott på 900 tkr vid årets slut.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2019, 2019-11-13

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

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Nämndsmål 2020 
BUN 2019.0234

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsmål 2020.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att förvaltningen föreslår att "Öppna 
arbetslösheten i Klippan sjunker" ändras till "Fler personer inom arbetsmarknads- och 
utvecklingsenheten går vidare till arbete eller studier".
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att 
anta nämndsmål 2020 med ovan nämnda revidering.
 
Beslutsunderlag
Förslag på nämndsmål BUN 2020, 2019-11-13
 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
 
Att fastställa nämndsmål för 2020.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Intern kontrollplan 2020 
BUN 2019.0232

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till intern kontrollmoment för 
2020. Förslaget är att under 2020 genomföra intern kontroll av felaktigheter vid 
kontering.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsgstrateg, 2019-11-13
Sammanställning intern kontroll - helhet, 2020, 2019-11-13
 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta

Att under 2020 genomföra intern kontroll av felaktigheter vid kontering.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Granskning av kommunens arbete mot kränkande behandling och 
diskriminering i skolan 
BUN 2019.0101

Ärendet
KPMG har av Klippans kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete 
mot kränkande behandling och diskriminering i skolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2019.
KPMG har i en rapport daterad 2019-08-26 granskat Klippans kommuns arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering i skolan. Barn- och utbildningsnämnden har att 
yttra sig om rapporten.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett förslag till yttrande.
 
Beslutsunderlag
Granskningsrapport, revisionen, 2019-08-26
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef grundskola, 2019-11-12
Förslag till yttrande, verksamhetschef grundskola, 2019-10-29

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
 
Att anta yttrandet gällande revisionens granskning av kommunens arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering i skolan som sitt eget samt översända det till revisionen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

Yttrande på motion gällande gratis skolfrukost 
BUN 2019.0123

Ärendet
Åsa Edvardsson och Elena Kurenkova (SD) har 2019-04-17 inkommit med motion om 
gratis skolfrukost i Klippans kommuns skolor.

I motionen föreslås att Klippans kommun inför skattesubventionerade frukostmåltider i 
Klippans kommuns skolor.
 
Kommunstyrelsens ordförande har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett yttrande.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet föreslår nämnden att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen med tanke på att det inte finns pengar i budget, 
såvida man inte är beredd att tillföra extra medel.
 
Beslutsunderlag
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-04-17
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-23 § 72
Remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande, 2019-05-16
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef grundskola, 2019-11-05

Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta
 
Att föreslå komunfullmäktige att avlå motionen med tanke på att det inte finns pengar i 
budget, såvida man inte är beredd att tillföra extra medel.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

BUN-stipendium 2019 
BUN 2019.0262

Ärendet
Val av stipendiat för BUN-stipendiet 2019 föreligger. Det har till förvaltningen inkommit 
2 ansökningar.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att BUN-stipendiet 2019 tilldelas 
förskolan Himlabacken utifrån rektor Malin Gnebners ansökan.
 
Stipendiet kommer att delas ut på nämndens sammanträde i december och rektor Malin 
Gnebner inbjuds att dela med sig av sina verksamheters arbete gällande hållbar framtid.
 
Beslutsunderlag
Sökkriterier för BUN-stipendium, barn- och utbildninsnämnden, 2017
Ansökan BUN-stipendium, förste-lärare Ljungbyhedsskolan, 2019
Ansökan BUN-stipendium, rektor förskolan område centrum, 2019

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att tilldela BUN-stipendiet 2019 till förskolan Himlabacken utifrån Malin Gnebners 
ansökan.
____

Beslut skickas till 
Rektor förskola område centrum

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Aktuellt i verksamheten - information till arbetsutskottet 
BUN 2019.0013

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om situationen på Snyggatorpsskolan. 
Socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt polisen har ett nära 
samarbete för att lösa de utmaningar som finns på skolan.
Ordförande Rune Persson (S) framför att hela barn- och utbildningsnämnden står bakom 
förvaltningens arbete med skolan.
 
Rose-Marie Bergman informerar vidare om intervjuer med radio och tidningar som har 
ägt rum.
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Kameraövervakning på Snyggatorpsskolan 
BUN 2019.0279

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att förvaltningen önskar se 
att kameraövervakning sätts upp inne på Snyggatorpsskolan. Kostnaden är cirka 150 tkr. 
Dock behövs en utredning avseende lämplighet och laglighet genomföras.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet tar beslut som brådskande 
ärende att godkänna kameraövervakning på Snyggatorpsskolan under förutsättning att 
utredningen visar att det är lagligt.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheterna för kameraövervakning inne på 
Snyggatorpsskolan.
 
Att godkänna att övervakningskameror sätts upp på Snyggatorpsskolan  under 
förutsättning att förvaltningens utredning visar att det är lagligt.
____

Beslut skickas till 
Skolchef
Verksamhetschef grundskola
Rektor Snyggatorpsskolan
Tekniska förvaltningen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 112

Elevärenden 
BUN 2019.0009

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
                                        Dnr 2019.0254
Skolinspektionen            Beslut att överlämna anmälan mot förskolan Täppan till
                                        Klippans kommun
 
                                        Dnr 2019.0258
Skolinspektionen            Beslut att överlämna anmälan mot Snyggatorpsskolan till
                                        Klippans kommun
 
                                        Dnr 2019.0259
Skolinspektionen            Anmälan om kränkande behandling vid Snyggatorpsskolan
 
                                        Dnr 2019.0263
Skolinspektionen            Beslut att överlämna anmälan mot Snyggatorpsskolan till
                                        Klippans kommun
 
                                        Dnr 2019.0264
Skolinspektionen            Anmälan om kränkande behandling vid Pilagårdsskolan
 
Anmälningar om kränkande behandling rapporterats vid nästkommande sammanträde.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning av elevärenden, nämndsekreterare, 2019-11-13

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2019-11-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 113

Kurser och konferenser 
BUN 2019.0011

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) informerar att Välfärdskonferensen för år 2020 står för 
dörren men anser att inga politiker från barn- och utbildningsnämnden deltar.
 
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att Arbetsmiljöverket ska inspektera 
förskolorna i kommunen under 2020.
På www.skl.se finns filmer hur nämnden kan uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Länk 
kommer att skickas ut till nämnden med e-post.
Arbetsutskottet önskar även se att förvaltningens arbetsmiljöarbete 
regelbundet rapporteras till nämnden.
 
Nämndsekreterare Åsa Lönn informerar att nämndsmötet 2019-11-26 kommer att vara på 
Pilagårdsskolan.
 
Mikael Persson (C) ställer frågor avseende pedagogisk omsorg i kommunen 
till verksamhetschef Anneli P Dalberg.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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