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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 32 Val av justerare
§ 33 Fastställande av föredragningslistan
§ 34 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 35 Svar på motion om att införa förbud mot religiös klädsel inom för- 

och grundskola i Klippans kommun
§ 36 Programutbud / organisation Klippans gymnasieskola 2021/2022
§ 37 Avsluta utbildningarna IMYRKRL och IMYRKVO
§ 38 Rapport från ordförande och ledamöter
§ 39 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 40 Aktuellt i verksamheten
§ 41 Delegeringsärenden
§ 42 Informationsärenden

3 (15)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§32

Val av justerare

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

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
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2020.0036

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning per maj 
2020. Prognosen pekar mot ett underskott på 2 874 tkr vid årets slut.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att underskottet förklaras av att området 
vuxna, som inkluderar bland annat IM språk, har färre elevantal än beräknat. Detta är, 
enligt verksamhetschef Mattias Säflund, i och för sig är positivt eftersom att fler elever 
har blivit behöriga. Dessutom har färre nyanlända har kommit till Sverige med anledning 
av covid-19. Med anledning av underskottet kommer ärendet gällande avslutande av 
utbildningar inom IM kommer att behandlas senare under dagens möte.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-04 § 56
Ekonomisk månadsuppföljning, skolchef, 2020-06-12

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Ekonomer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Svar på motion om att införa förbud mot religiös klädsel inom för- 
och grundskola i Klippans kommun 
BUN 2019.0274

Ärendet
Sverigedemokraterna Marie Brink och Åsa Edvardsson har 2019-10-08 inkommit med 
motion med yrkande om förbud mot religiös klädsel i för- och grundskolor för både 
elever och skolpersonal.

Motionen är remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett yttrande där de framför att de i 
nuläget inte ser någon möjlighet att genomföra insatser enligt Sverigedemokraternas 
förslag i motionen.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att besluta att anta yttrande som sitt eget samt att föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Elin Luckmann (SD), Andreas Olofsson (SD) och Richard Kronqvist (SD) yrkar på 
att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-04 § 57
Förslag till yttrande, skolchef, 2020-05-05
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-10-08
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-10-28 § 168
Remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande, 2019-11-12

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anta yttrande som sitt eget
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
____
 
Reservation
Elin Luckmann (SD), Andreas Olofsson (SD) och Richard Kronqvist (SD) reserverar sig 
mot beslutet.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Programutbud / organisation Klippans gymnasieskola 2021/2022 
BUN 2020.0071

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om liggande förslag till programutbud  / 
organisation Klippans gymnasieskola 2021/2022.
Antalet sökande totalt till Klippans gymnasieskolor är på en fortsatt god nivå, men 
spridningen och skillnaderna mellan programmen är fortsatt stor. Det finns ett fortsatt 
stort intresse för yrkesprogrammen generellt, med sökande från regionen och nationellt. 
Sökunderlag på de studieförberedande programmen varierar en del från år till år, vissa år 
är vissa program mer populära för att året därpå minska. Yrkesprogrammen på Åbyskolan 
är lite mer stabila men har även de haft en lite skiftande sökbild från år till år.
Det finns ett fortsatt högt antal sökande per plats på flygteknikutbildningen i Ljungbyhed.
 
En fortsatt stor utmaning och osäkerhetsfaktor är behörighetsgraden till gymnasiet. Det är 
fortfarande många elever som vill studera i Klippan men som i dagsläget inte är behöriga. 
De elever som inte kommer in på ett nationellt program kommer beredas plats på olika 
IM-inriktningar.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-04 § 58
Förslag programutbud 2021/2022 Klippans gymnasieskolan, verksamhetschef gymnasie- 
och särskola, 2020-06-01

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa antalet platser på program enligt förslag.
____

Beslut skickas till 
Antagningen Helsingborg
Rektorer gymnasieskolan

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Avsluta utbildningarna IMYRKRL och IMYRKVO 
BUN 2020.0095

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Klippan, med sin omfattande 
gymnasieverksamhet, har under ett par år erbjudit möjlighet till elever att söka 
IMYRKRL (Yrkesintroduktion mot Restaurang och livsmedelsprogrammet) och 
IMYRKVO (Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet) inom ramen för 
våra motsvarande vuxenutbildningar med språkstöd. Intresset för att söka utbildningarna 
har varit mycket begränsat, till HT2020 endast en sökande.
 
Därför föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att nämnden beslutar att avsluta 
utbildningarna Yrkesintroduktion mot Restaurang och livsmedelsprogrammet och 
Yrkesintroduktion mot Vård- och omsorgsprogrammet.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef Vuxna, 2020-06-09

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att avsluta utbildningarna IMYRKRL (Yrkesintroduktion mot Restaurang och 
livsmedelsprogrammet) och IMYRKVO (Yrkesintroduktion mot Vård- och 
omsorgsprogrammet).
____

Beslut skickas till 
Antagningen Helsingborg
Rektor IM

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Rapport från ordförande och ledamöter 
BUN 2020.0015

Ärendet
Inga rapporter föreligger.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-viruset) 
BUN 2020.0044

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att förvaltningen sammanfattningsvis upplever 
att verksamheten i stort har klarat corona-situationen bra. Klippans kommunen gör en 
utvärdering av vad kommunen som helhet har dragit för lärdomar under pandemin.
 
Nämnden får se den film som ordförande Rune Persson (S) har gjort där nämnden 
uttrycker sin uppskattning till all personal om hur de har hanterat corona-situationen.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-04 § 59

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att det samlade meritvärdet för åk 9 
landade på 193,8. En fullständig redogörelse för resultaten i grundskolan och 
gymnasieskolan kommer att lämnas till nämnden efter sommaren.
Rose-Marie informerar kort om förändringar i skolledarorgansiationen.
 
Vidare informerar hon om att den så kallade badboden vid Pilagårdsskolan i dagarna 
kommer att rivas för att ge plats åt moduler till skolverksamheten, vilka kommer att vara 
på plats till skolstart ht 20.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-06-04 § 60

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Delegeringsärenden 
BUN 2020.0014

Ärendet
Följande delegeringsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2020.0033-3
2019-12-12 
Beslut om rätt att få läsa enligt särskolans kursplaner     Utvecklingsstrateg
 
BUN 2020.0033-4
2020-04-29  
Beslut om rätt att få läsa enligt särskolans kursplaner    Utvecklingsstrateg
 
BUN 2020.0072-6
2020-06-05  
Beslut om skolskjuts - avslag                                          Skolskjutssamordnare
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-06-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§42

Informationsärenden

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2020.0091-1
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-05-25 §49
Biblioteksplan 2020
 
BUN 2020.0061-4
Skolverket
Beslut gällande ansökan om riksrekryterande yrkesutbildning, Flygplatsteknik 
Tegelbruksskolan
 
BUN 2020.0090-1
Villa Villerkulla
Verksamhetsberättelse  för 2019

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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