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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 14 Val av justerare
§ 15 Fastställande av föredragningslistan
§ 16 Bokslut 2019
§ 17 Remissvar på SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling 

och inkludering
§ 18 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 19 Aktuellt i verksamheten
§ 20 Delegeringsärenden
§ 21 Informationsärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§14

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att Andreas Olofsson (SD) jämte ordförande 
justerar protokollet från dagens möte.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslutar
att utse Andreas Olofsson (SD) att jämte ordförande justera protokollet från dagens möte.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§15

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
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

Bokslut 2019 
BUN 2020.0005

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt bokslut för 2019. Tf skolchef Mattias 
Adolfsson redogör för måluppfyllelsen av nämndsmålen. De mål som rör 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt barns och ungdomars behov är gröna. Medan mål 
som avser närvaro för personal inte fullt ut är uppfyllt.
Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 704 tkr.
Mattias Adolfsson och Anneli P Dalberg informerar kort om diskussionerna som förs 
med kostenheten gällande arbetsfördelning samt kvaliteten på maten.
Till kompletteringsbudgeten kommer nämnden att äska bland annat för moduler på 
Pilagårdsskolan, arbetskläder, volymförändringar, verksamhetsstöd samt överföringar 
från föregående år.
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-13 § 13
Bokslut för Barn- och utbildningsnämnden, 2020-02-07
Presentation, skolchef, 2020-02-13

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Ekonomer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Remissvar på SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling 
och inkludering 
BUN 2019.0307

Ärendet
Regeringskansliet skickade 2019-11-26 en remiss till Klippans kommun avseende SOU 
2019:19 med titeln För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering – 
modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål.
 
I korthet innebär förslagen i SOU följande:
 

 Ämnet modersmål ska regleras i timplanen
 Huvudmannens skyldighet att anordna undervisning i modersmål ska inte vara 

begränsat till sju läsår
 Antalet deltagande elever ska inte begränsa huvudmannens skyldighet att anordna 

undervisning i ämnet modersmål
 Reglerad rätt till undervisning i ämnet modersmål för de elever som kommer utan 

vårdnadshavare
 Elever ska kunna få modersmål i mer än ett språk
 Ämnet modersmål är ett frivilligt ämne
 Förslag om att utveckla underlag för bedömning av grundläggande färdigheter i 

språket
 Förstärkt rätt till studiehandledning på modersmål för nyanlända elever
 Uppdrag om samordning och vidareutveckling av studiehandledning på 

modersmålet

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande vilket 
arbetsutskottet föreslår nämnden att anta som sitt eget och översända till 
Utbildningsdepartementet.
 
Yrkande
Elin Luckmann (SD) yrkar på ändring i texten enligt följande:
"Utredningens förslag om att ge fler elever rätt att delta i modersmålsundervisning är 
positiv" ska ändras till "Utredningens förslag om att ge fler elever rätt att delta i 
modersmålsundervisning är negativ".
"Därför är utredningens rekommendationer om att stärka och utveckla lärarförsörjningen 
i ämnet modersmål är ett steg i rätt riktning.." ska ändras till "Därför är utredningens 
rekommendationer om att stärka och utveckla lärarförsörjningen i ämnet modersmål är ett 
steg i fel riktning..".
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Därefter kan nämnden besluta att anta yttrandet som sitt eget.
 
Ordförande Rune Persson (S) och Charlotte Eliasson Anderberg (KD) yrkar på att 
nämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag att anta yttrandet som sitt eget.
 
Ordförande Rune Persson (S) ställer Elin Luckmanns yrkande mot sitt eget och finner att 
nämnden beslutar enligt Rune Perssons och Charlotte Eliasson Anderbergs förslag.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-13 § 14
Förslag till yttrande, skolchef, 2020-02-10
Remiss för SOU 2019:18, Regeringskansliet, 2019-11-26

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anta remissyttrandet som sitt eget.
____
 
Reservation
Elin Luckmann (SD), Andreas Olofsson (SD) och Richard Kronqvist (SD) reserverar sig 
skriftligt mot beslutet:
 
"Vi i SD Klippan reserverar oss mot svaret angående modersmålsundervisning. Vi anser 
att det skulle bli en alldeles för dyr kostnad för kommunerna om förslaget skulle gå 
igenom. Förslaget innebär bl.a. att oavsett hur få elever det finns inom ett språk så ska 
man erbjudas modersmålsundervisning. Det ska även ingå i timplanen, vilket innebär att 
det kommer stjäla tid ifrån övriga ämnen. Det skapar ett ”vi och dem”-samhälle. Det 
finns forskning (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2017/maj/170503-ingen-
entydige-effekter-af-forsoegsprogram-om-modersmaalsbaseret-undervisning) som visar 
på att modersmål varken gör till eller från vad gäller utvecklingen i det språk som talas i 
landet. Det innebär att man lägger stora pengar och resurser på något som inte hjälper 
denna grupp av barn eller samhället i stort. Skolan ska ge alla barn de bästa 
förutsättningarna att lyckas i livet och svenska språket är nyckeln till förståelse mellan 
människor och inkörsporten till den svenska arbetsmarknaden. Det är bättre att vi ställer 
samma krav och förväntningar på alla elever gällande krav på kunskaper i svenska 
språket."
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Utbildningsdepartemenetet
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2020.0015

Ärendet
Alexander Lindahl (L) och Anne Rundberg (SD) rapporterar från 
kontaktpolitikerbesök på Åbyskolan 2020-01-24. De anser att de fick ett otroligt proffsigt 
bemötande och att rektorn hade gjort ett fantastiskt intressant program för dem. De fick 
träffa förstelärare på IM och förstelärare på EK/SA. Efter detta blev det en rundvandring 
på Åbyskolan. De träffade då olika lärare på skolan som berättade om sitt arbete. De båda 
anser att personalen och rektorn på skolan har jobbat fram en fantastisk lärande miljö 
med engagerad personal och elever. Slutligen fick de till sig de utmaningar som skolan 
har, vilka de önska framföra till nämnden. Utmaningarna är bland annat att skolan har 
stort behov av APL-platser samt att kemisalarna behöver renoveras.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Tf skolchef Mattias Adolfsson informerar om att rekrytering av rektor till 
Snyggatorpsskolan är inne i sitt slutskede.
Mickael Persson (C) lyfter frågan avseende areal för utemiljön för den nya förskolan i 
Ljungbyhed. Dessutom finns en farhåga att den nya förskolan inte kommer att täcka 
behovet av förskoleplatser i Ljungbyhed. Verksamhetschef Anneli P Dalberg tar detta 
med sig.
 
Anneli informerar vidare om organisationsförändring i förskolans rektorsområden. 
Förskolorna Antilopen och Linnea blir ett område och Himlabacken blir ett område.
 
Verksamhetschef Lars Boije informerar om utfall av rekryteringsprocessen av ny rektor 
på Flygteknikcenter.
 
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om att rektor för vuxenutbildningen har valt 
att gå vidare till nya utmaningar.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-13 § 15

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Delegeringsärenden 
BUN 2020.0014

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:
 
                      Dnr 2020.0022
2020-02-13   Beslut om avstängning av elev vid Tegelbruksskolan                AU

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Informationsärenden

Ärendet
Inga informationsärenden föreligger.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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