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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av föredragningslistan
§ 3 Situationen på Snyggatorpsskolan
§ 4 Nybyggnation av Ljungbyhedsskolan
§ 5 Taxor och avgifter för uthyrning av barn- och utbildningsnämndens 

samlingslokaler
§ 6 Uppföljning av intern kontroll 2019
§ 7 Information om Projekt "tidiga insatser för psykisk hälsa"
§ 8 Information om samverkansavtal mellan socialförvaltningen, kultur- 

och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
§ 9 Aktuellt i verksamheten
§ 10 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 11 Elevärenden
§ 12 Delegeringsärenden
§ 13 Informationsärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslag är att Kristian Seger (M) jämte ordförande justerar 
protokollet från dagens möte.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
att utse Kristian Seger (M) att jämte ordförande justera protokollet från dagens möte.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa föredragningslistan i enlighet med utskickat förslag.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

Situationen på Snyggatorpsskolan 
BUN 2019.0223

Ärendet
Tillförordnad rektor Marie Gärdby informerar om situationen på Snyggatorpsskolan. 
Marie lyfter fram det som har gjorst för att förbättra skolan:

 Agerat på allt som kommit till skolans kännedom
 Förändringar inom verksamhetens ram
 Tät kontakt med hemmet
 Nära samarbete med socialtjänst och polis
 Rekryterat personal
 Infört mobilfri skola

 
Vidare lyfter Marie det som skolan arbetar med inför framtiden:

 Kloka vuxna närvarande som kan lyssna och guida
 Öka den specialpedagogiska kompetensen
 En god och nära kommunikation med vårdnadshavare
 Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter
 Bygga en skolkultur där "att vara duktig i skolan" är något positivt
 Från "ökänd" till välrenommerad. Snyggatorpsskolan är en skola där elever vill 

gå, föräldrar känner förtroende för och personal vill arbeta på. Vi är stolta över 
vår skola!

 
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar kort om skolinspektionens regelbundna 
tillsyn på skolan.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Nybyggnation av Ljungbyhedsskolan 
BUN 2018.0065

Ärendet
Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att projektera en 
nybyggnation på Ljungbyhedsskolan. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande. I yttrandet lyfts tre 
förslag till tillbyggnationer av Ljungbyhedsskolan:
 

1. Ersätta det som brann ner sommaren 2017 samt öka antal toaletter.
 

2. En tvåparallellig F-9 skola med lärmiljöer, grupprum och toaletter i enlighet med 
den nya skolans effektmål
 

3. Allt som omnämns i alternativ 2 samt en aula med scen, transportflöden till och 
från skolan tillgodosedda, en ny entré, där man når medborgeliga intressen utan 
att gå in på skolan samt fritidsaktiviteter.
 

Barn- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen förespråkar 
alternativ 3.
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att anta yttrande som sitt eget samt att förorda 
alternativ 2 till kommunstyrelsen.
 
Nämnden bereds möjlighet at kommentera och diskutera informationen. Kristian Seger 
(M) lyfter önskemål om att säkerställa att samtliga, under processens 
gång, lyssnar till proffessionen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-16 § 3
Presentation, samordnare, 2020-01-10
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-20 § 193
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-24, med bilagor

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anta yttrande som sitt eget
att till kommunstyrelsen förorda alternativ 2
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Taxor och avgifter för uthyrning av barn- och utbildningsnämndens 
samlingslokaler 
BUN 2019.0292

Ärendet
Under 2019 tog lokalgruppen, under ledning av tekniska förvaltningens lokalstrateg fram 
ett antal salar som med små medel kunde iordningställas för uthyrning till medborgaren. 
Lokalgruppen enades om att medborgaren skall kunna vända sig till en kontakt för 
uthyrning, vilket således av naturliga skäl föll på kultur- och fritidsförvaltningen.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-16 att komplettera barn- och 
utbildningsnämndens reglemente med fastställande av taxor och avgifter för uthyrning av 
de anläggningar som faller inom nämndens ansvarsområde.
Förvaltningen har tagit fram förslag taxor och avgifter för uthyrning av de 
aktuella lokalerna.
 
Taxorna skall ses som ett komplement till huvuddokumentet för uthyrning Taxor och 
avgifter för Kultur- och Fritidsförvaltningen, Klippans kommun, Med uthyrningsregler 
giltigt från och med 2020-01-01, samt kompletterade med särskilda uthyrningsregler för 
skollokaler:
 
"Verksamhet i Barn- och Utbildningsförvaltningens lokaler följer vår värdegrund samt 
FNs sjutton globala mål. Verksamhet som strider mot detta kan komma att beivras. Hyra 
av möbler, möblering, ljudteknik samt ljudtekniker enligt särskild offert. Städavgift för 
våttorkning av bord och våt moppning av golv tillkommer".
 
Taxor per timme
Lokal Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Städavgift
Pilagårdsskolan 
Matsalen 100 kr / tim 150 kr / tim 200 kr / tim 400 kr / tim

Ljungbyhedsskolan 
Matsalen 100 kr / tim 150 kr / tim 200 kr / tim 400 kr / tim

Snyggatorpsskolan
Aulan 200 kr / tim 300 kr / tim 400 kr / tim 400 kr / tim

Åbyskolan
Aulan 200 kr / tim 300 kr / tim 400 kr / tim 400 kr / tim

 
Beslutsunderlag
Skrivelse, samordnare, 2020-01-28
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-16 § 4
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-12-16 § 202

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa taxor och avgifter för uthyrning av, samt särskilda uthyrningsregler för, 
skollokaler, enligt ovan.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Paragrafen är justerad

10 (19)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Uppföljning av intern kontroll 2019 
BUN 2018.0271

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-10-22 § 100 att under 2019 genomförs 
intern kontroll av rutiner och dokumentation kring ekonomiska uppföljningar och 
budgetarbete samt kösituation för förskolan.
 
Utöver detta beslutade kommunstyrelsen 2018-12-05 att ett samtliga nämnder ska 
genomföra intern kontroll gällande statsbidrag, migrationsmedel, sjukskrivningar, 
skyddsrond, verkställighet av beslut samt myndighetstillstånd för lokaler.
 
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för uppföljningen av den interna kontrollen 2019.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning av uppföljning, skolchef, 2020-01-16
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-16 § 4

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning av intern kontroll för 2019.
____

Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen
Ekonomer BUF
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Information om Projekt "tidiga insatser för psykisk hälsa" 
BUN 2020.0021

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar om Projektet Samverkan - tidiga insatser 
för psykisk hälsa, vilket är ett samarbete mellan Region Skåne, SKR, Capio Citykliniken 
och Klippans kommun.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Presentation, verksmahetschef förskola, 2020-01-28

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8

Information om samverkansavtal mellan socialförvaltningen, kultur- 
och fritidsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
BUN 2020.0020

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om samverkansavtal mellan 
socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen, som upprättade under 2019.
Samverkansavtalet tar sitt avstamp i visionen Vi arbetar tillsammans för att skapa bästa 
förutsättningar för alla Klippans barn och unga. 
Målsättningen är bland annat att hitta nya lösningar och redskap för att förbättra 
samarbetet mellan förvaltningar, arbeta proaktivt med tidiga insatser i samverkan, hitta 
gemensamma arbetssätt med ungdomar med komplex problematik som riskerar att hamna 
i utanförskap och utveckla strukturerat samarbete med polisen.
Rose-Marie nämner att samverkans förväntade effekter bland annat är att öka andelen 
elever med godkända betyg i skolan, öka andelen unga med meningsfull fritid samt öka 
andelen unga med god psykisk hälsa och välmående.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Presentation, skolchef, 2020-01-28
Överenskommelse, skolchef, socialchef, kultur- och fritidschef, 2019-08-26

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad

13 (19)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Kristian Seger (M) lyfter att han har fått till sig av medborgare att maten, på framförallt 
Ljungbyhedsskolan, har blivit sämre.
Kristian yrkar på att nämnden uppdrar åt förvaltningen att verka för förbättrad skolmat 
enligt tidigare modell.
 
Charlotte Eliasson Anderberg påpekar att det även förligger svårigheter för förskolan 
avseende arbetsfördelningen mellan förskolans personal och kostenhetens personal. 
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att diskussioner pågår och förändringar 
har skett.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-16 § 7

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att verka för förbättrad skolmat enligt tidigare modell.
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2020.0015

Ärendet
Boel Ekblad (M) och Rune Persson (S) informerar från kontaktpolitikerbesök på 
Flygteknikcenter i Ljungbyhed som ägde rum 2020-01-15. Flygteknikcenter är en 3 årig 
teknisk utbildning, där deleverna lär sig allt om flygplanet motorer och dess delar. Varje 
år tas högst 24 elever in från hela landet, för närvarande går det 70 elever av dessa är det 
endast 8 flickor. 90% av eleverna bor på internat resten pendlar till skolan.
I huvudbyggnaden finns kontor, klassrum för teori och ett blivande uppehållrum. På 
området finns 3 byggnader som används till internat eleverna och även två hangarer som 
innehåller flygplan, klassrum till teori och praktik, verkstadsdel, fikarum, 
omklädningsrum och även ett gym. Eleverna som går i åk 3 har 8 veckors praktik när de 
har klarat av vissa uppgifter. Nästan alla praktikplatser finns i utlandet, många i Danmark 
men även utan för EU.
Rune och Boel pratade även med några elever vilka uppgav att de trivdes väldigt bra på 
skolan.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Med anledning av att nämnden har lämnat önskemål om att få information om 
anmälningar kränkande behandling 2 gånger per år, rapporteras anmälningar om 
kränkande behandling för januari - december 2019.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-01-16 § 8
Rapport kränkande behandling jan-dec 2019, samordnare, 2020-01-08
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

Delegeringsärenden 
BUN 2020.0014

Ärendet
Följande delegeringsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2019.0289-2     
Beslut om tilläggsbelopp      Skolchef      2019-12-19
 
BUN 2019.0290-2    
Beslut om tilläggsbelopp      Skolchef      2019-12-19
 
BUN 2019.0287-2     
Beslut om tilläggsbelopp     Skolchef      2019-12-19
 
BUN 2019.0286-2    
Beslut om tilläggsbelopp     Skolchef       2019-12-19
 
BUN 2019.0285-2     
Beslut om tilläggsbelopp     Skolchef     2019-12-19
 
BUN 2019.0284-2     
Beslut om tilläggsbelopp     Skolchef     2019-12-19
 
BUN 2019.0283-2     
Beslut om tilläggsbelopp     Skolchef     2019-12-19
 
BUN 2019.0273-2  
Beslut om tilläggsbelopp     Skolchef    2019-12-19
 
BUN 2019.0282-2 
Beslut om tilläggsbelopp     Skolchef     2019-12-19
 
BUN 2019.0276-2  
Beslut om tilläggsbelopp     Skolchef     2019-12-19
 
BUN 2020.0014-1     
Beslut om mottagande i särskola   Ansvarig mottagning särskola  2019-06-26 -
                                                                                                         2019-11-21
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Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämnden
2020-01-28

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§13

Informationsärenden

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2020.0011-1
Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-19 § 171
Revidering av biblioteksplan (2020-2023)
 
BUN 2020.0013-1
Myndigheten för yrkeshögskola
Beslut att ingå i yrkeshögskolan och beviljas statsbidrag eller särskilda medel för 
trafiklärarutbildningen

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad

19 (19)


	6991ec2c-3dc8-45de-8276-36bb19adea50.docx
	d7a504ed-e211-46b7-9172-47ea26fb7f11.docx
	Innehållsförteckning

	b0ef0c5b-f588-434d-a7d6-9bffc776c58f.docx
	Val av justerare
	Ärendet


	861d6c2d-be27-46ff-88a5-1b5c174a49d7.docx
	Fastställande av föredragningslistan
	Ärendet


	b0319461-2cda-42fa-96fe-c6eea625329a.docx
	Situationen på Snyggatorpsskolan
	Ärendet
	Beslut


	ca75c987-254f-4690-adc1-5d06c94637be.docx
	Nybyggnation av Ljungbyhedsskolan
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	1064c200-2427-43a7-a8c9-fcf634c70b7a.docx
	Taxor och avgifter för uthyrning av barn- och utbildningsnämndens samlingslokaler
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	d274dba1-660d-42b1-896d-bae5d467e9bf.docx
	Uppföljning av intern kontroll 2019
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	27f7821d-e2b5-45db-b345-578cfb3efff1.docx
	Information om Projekt "tidiga insatser för psykisk hälsa"
	Ärendet
	Beslut


	8d372793-54b2-4582-ab12-df5581eaae11.docx
	Information om samverkansavtal mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och barn
	Ärendet
	Beslut


	835099c4-25d5-4749-819b-0d521bd88324.docx
	Aktuellt i verksamheten
	Ärendet
	Beslut


	482144d6-2ead-4503-bfaa-31c678ac7cb3.docx
	Rapport från ordförande och ledamöter
	Ärendet
	Beslut


	afde6865-8437-489d-bcd0-999d203d96e5.docx
	Elevärenden
	Ärendet
	Beslut


	35f17c14-a43d-442f-9f3d-672fa7a418dc.docx
	Delegeringsärenden
	Ärendet
	Beslut


	ea09cdd3-daa7-477f-88e6-80b3de1a904f.docx
	Informationsärenden
	Ärendet
	Beslut



