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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 82 Val av justerare
§ 83 Fastställande av föredragningslistan
§ 84 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 85 Nämndsmål 2021
§ 86 Internbudget 2021
§ 87 Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar för förskola, 

grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inklusive 
socioekonomiska fördelning 2021

§ 88 Prislista / interkommunala ersättningar för gymnasieskola och 
särskola 2021

§ 89 Internkontrollplan 2021
§ 90 Omorganisering inom verksamhetsområde grundskola och 

grundsärskola
§ 91 Lägesbeskrivning av verksamhetsområde Vuxna utifrån förändrade 

förutsättningar
§ 92 Information om åtgärder med anledning av Covid-19
§ 93 Delegation av beslut om att  tillfälligt helt eller delvis stänga 

skolenheter
§ 94 Rapport från förvaltningen
§ 95 Delegeringsärenden
§ 96 Informationsärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§82

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att utse Tonny Svensson (M) att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde.
____
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§83

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att ärende gällande delegation av beslut om att 
tillfälligt helt eller delvis stänga skolenheter läggs till dagordningen.
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att fastställa föredragningslistan med tillägg av ärenden gällande delegation av beslut om 
att tillfälligt helt eller delvis stänga skolenheter.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2020.0036

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ekonomisk månadsuppföljning 
per oktober 2020. Den ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på 1 926 tkr.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för de olika verksamheternas ekonomiska läge.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 § 100
Ekonomisk månadsuppföljning, skolchef, 2020-11-11

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Ekonomer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 85

Nämndsmål 2021 
BUN 2020.0173

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsmål för 2021:
 

 Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ökar
 Högre andel elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar
 Högre andel elever i årskurs ett har god taluppfattning
 Högre andel elever är behöriga till gymnasieskolan
 Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år
 Fler personer inom vuxenutbildningen går vidare till arbete eller till en högre nivå 

av studier
 Fler personer inom arbetsmarknads- och utvecklingsenheten går vidare till arbete 

eller studier
 Elevfrånvaron för elever med mer än 20 % frånvaro minskar
 Sjukfrånvaron för personal minskar
 Jag känner mig trygg i skolan
 Jag är nöjd med min skola som helhet

 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att, för att skapa kontinuitet samt möjlighet att 
jämföra resultat över tid är målen samma som föregående år. Undantaget är Andelen 
högskoleutbildad personal i förskolan ökar samt Fler personer inom vuxenutbildningen 
går vidare till arbete eller till en högre nivå av studier som är nya.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 § 101
Skrivelse, skolchef, 2020-11-09

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att anta nämndsmål enligt ovan.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 86

Internbudget 2021 
BUN 2020.0070

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2021. Nämndens 
totala budgetram för 2021 är 444 490 tkr. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om 
de fördelningarna och prioriteringar som är föreslagna inom nämndens rambudget.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 § 102
Sammanställning fördelning inom ram, skolchef, 2020-11-09
Sammanställning per enhet, skolchef, 2020-11-09
Sammanställning internbudget BUN 2021, skolchef, 2020-11-09

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att fastställa interbudget för nämnden för 2021.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 87

Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar för förskola, 
grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inklusive 
socioekonomiska fördelning 2021 
BUN 2020.0174

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till peng, interkommunal 
ersättning och socioekonomisk fördelning för 2020 för förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om pengens uppbyggnad och om hur den har 
räknats fram.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 § 103
Peng förskola, fritidshem, förskoleklass samt grundskola 1-9 för 2021, skolchef,
  2020-11-09
Peng pedagogisk omsorg för 2021, skolchef, 2020-11-09
Socioekonomisk fördelning för 2021, skolchef, 2020-11-09

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att fastställa peng, interkommunal ersättning samt socioekonomisk fördelning för 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass samt grundskola åk 1-9 för 2021.
____

Beslut skickas till 
Ekonomer BUF
Berörda kommuner
Berörda fristående skolor och förskolor

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88

Prislista / interkommunala ersättningar för gymnasieskola och 
särskola 2021 
BUN 2020.0175

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till prislista / interkommunal 
ersättning för gymnasieskola och särskola för 2021.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 § 104
Interkommunal ersättning 2020 / prislista - gymnasium, skolchef, 2020-11-09
Interkommunal ersättning 2020 / prislista - särskola, skolchef, 2020-11-09

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att fastställa programpris/interkommunal ersättning för gymnasieskola samt särskola för 
2021.
____

Beslut skickas till 
Ekonomer BUF

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89

Internkontrollplan 2021 
BUN 2020.0183

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till intern kontrollmoment för 
2021:

Införandet av ny kodplan kan innebära felaktigheter vid kontering.
Riskbedömning:                  Sannolikt: 3                     Konsekvens: 3                  
Kontrollmoment: Sporadisk kontroll av konteringar.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 § 105
Sammanställning intern kontroll 2021, 2020-11-06

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att under 2021 genomföra intern kontroll av felaktigheter vid kontering.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90

Omorganisering inom verksamhetsområde grundskola och 
grundsärskola 
BUN 2020.0180

Ärendet
I samband med öppnandet av kommunens nya grundskola, Kungsfiskareskolan, inför 
terminsstart hösten 2021, kommer en organisationsförändring av befintlig verksamhet att 
genomföras. Bofinkenskolan, som i dag drivs i moduler, läggs ner och verksamheten 
flyttar över i den nya skolan.
Utöver detta så föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att årskurserna F-6 på 
Snyggatorpsskolan kommer att upphöra och eleverna som i dagsläget får sin undervisning 
där kommer att erbjudas plats på den nya Kungsfiskareskolan som organiseras som en 
treparallellig F-6 skola.
Kungsfiskareskolan är planerad för en så kallad flexibel lösning med möjligheter att 
bedriva en treparallellig F-6 verksamhet alternativt en tvåparallellig F-9 verksamhet.

Kommunens största skola, Snyggatorpsskolan, har under en längre tid brottats med 
ekonomiska problem. Genom att organisera om de delar som riktar sig mot årskurserna 
F-6 till Kungsfiskareskolan får enheten bättre förutsättningar att kunna göra en satsning 
på ett renodlat högstadium.
Förvaltningen ser redan idag att rekryteringen till de högre årskurserna är utmanande och 
genom att ha två skolor med högstadium i centralorten skulle kommunen riskera 
ytterligare svårigheter kopplat till rekrytering av kompetent och utbildad personal.
Därutöver ser förvaltningen att verksamheten för de yngre årskurserna på 
Snyggatorpskolan har under de senaste åren haft vikande elevunderlag och kopplat till 
detta stora svårigheter att bära sig ekonomiskt. Genom att omorganisera 
Snyggatorpsskolans och Bofinkenskolans befintliga elevgrupper till Kungsfiskareskolan 
möjliggörs en verksamhet som har bättre förutsättningar att ha en ekonomi i balans.
 
I samband med detta har också ett antal andra möjligheter kommit fram. Särskolan och 
Antilopenskolan har sedan en tid tillbaka haft problem med att få lokalerna att räcka till. 
Flytten av Snyggatorpsskolans årskurser F-6 innebär möjligheter att kunna flytta 
särskolans verksamhet till Snyggatorpsområdet. Lokalerna planeras i så fall att 
verksamhetsanpassas och renoveras snarast. Det innebär i sin tur att en eventuell 
utbyggnation av Antilopenskolan kan skjutas på framtiden då lokalbehovet där inte är 
akut. Både grundskolans och särskolans verksamheter ser positivt på denna flytt och de 
möjligheter som det ger.
 
Arbetsutskottet beslutade att lämna ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut med 
anledning av att samverkan av ärendet med de fackliga förträdarna sker 2020-11-16. 

13 (25)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Samverkan har ägt rum och risk- och konsekvensanalyser har tagits fram, vilka har 
kommit nämnden till del.
 
Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att föreslår nämnden att Kungsfiskareskolan 
drivs enligt modellen treparallellig F-6 skola samt att från och med höstterminen 2021 
flyttas årskurserna F-6 på Snyggatorpskolan till Kungsfiskareskolan. Därmed upphör F-6-
verksamheten på Snyggatorpsskolan.
Förvaltningen föreslår även att grundsärskolans verksamhet flyttas till Snyggatorpsskolan 
samt att anpassning och ombyggnation av lokaler på Snyggatorpsskolan påbörjas snarast 
möjligt efter att åk F-6 lämnat lokalerna.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 § 106
Skrivelse, skolchef, 2020-11-11
Riskbedömning, skolchef 2020-11-16
Riskbedömning, biträdande rektor, 2020-11-06
Riskbedömning, biträdande rektor, 2020- 11-16

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att Kungsfiskareskolan drivs enligt modellen treparallellig F-6 skola.

att från och med höstterminen 2021 flyttas årskurserna F-6 på Snyggatorpskolan till 
Kungsfiskareskolan. Därmed upphör F-6-verksamheten på Snyggatorpsskolan.

att flytta grundsärskolans verksamhet till Snyggatorpsskolan samt att anpassning och 
ombyggnation av lokaler på Snyggatorpsskolan påbörjas snarast möjligt efter att åk F-6 
lämnat lokalerna.
 
Protokollsanteckning
Andreas Olofsson (SD) medges att lämna följande protokollsanteckning:
Vi i Sverigedemokraterna Klippan vill att man ser över möjligheten att förlägga 
grundsärskolan helt och hållet i Snyggatorpskolan F-3 lokalerna. Vi vill att man renoverar 
och bygger ut dessa lokaler för deras verksamhet. Vi anser att barnen på Grundsärskolan 
ska ha en egen skola där dem kan känna sig trygga och få studiero. Självklart ska 
möjligheterna finnas att kunna hålla vissa utbildningar och kurser inne på stora 
Snyggatorpskolan, som är bra för att skapa förståelse mellan alla barn.
Barnen på grundsärskolan förtjänar en egen skola som dem kan känna sig stolta över.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Berörda rektorer
Kommunstyrelsen för kännedom

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91

Lägesbeskrivning av verksamhetsområde Vuxna utifrån förändrade 
förutsättningar 
BUN 2020.0199

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om förändrade förutsättningar för 
verksamhetsområdet Vuxna.
Arbetsförmedlingen skalar upp volymen mot STOM-(Stöd och matchning) leverantörer 
redan nu och Arbetsförmedlingen inriktar sig på strategiskt arbete och ska framgent inte 
arbeta aktivt med individer/klienter. Arbetsförmedlingen kan anvisa sina klienter, med 
bibehållen aktivitetsersättning, att söka till vuxenutbildning utan att någon dialog förts 
med kommunerna kring utbudet av platser och vilka resurser som krävs för att genomföra 
insatserna för deltagarna.
Konsekvenser för kommunen blir bland annat att kravet på att fylla platserna hos STOM-
leverantörer och upphandlade arbetsmarknadsutbildningar innebär att innevånare kan 
tvingas åka från kommunen till anvisade insatser. Brist på information kring individer 
kan påverka förutsättningarna för kommunens arbete med deltagare som står utanför 
arbetsmarknaden.
Anvisning av deltagare till vuxenutbildning sker samtidigt som vi utifrån de ekonomiska 
ramarna måste skära ner SFI-utbildningen och avsluta den lokala vuxenutbildning på 
gymnasienivå, med en hänvisning till distansutbildning. Nedskärning medför 
kapacitetsproblem i en tid där många behöver utbildning.
 
Yrkanden
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden noterar informationen samt 
att informationen delges kommunstyrelsen och föreslår att kommunstyrelsen även i sin 
tur noterar informationen.
 
Beslutsunderlag
Presentation, verksamhetschef, 2020-11-18

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att notera informationen.
 
att informationen delges kommunstyrelsen.
 
att föreslå kommunstyrelsen att notera informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92

Information om åtgärder med anledning av Covid-19 
BUN 2020.0044

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att det mesta av arbetet på 
förvaltningen bedrivs på distans.
 
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar att mycket av verksamheten på 
förskolorna bedrivs utomhus. Föräldrar hämtar och lämnar utomhus. Situationen är 
utmanande för personalen eftersom många pedagoger och barnskötare är hemma för 
sjukdom med Covid19-liknande symptom.
 
Verksamhetschef Mattias Adolfsson informerar om nuläget för grundskolan. Ordförande 
Rune Persson (S) har fattat beslut att bedriva undervisning i en klass på distans efter att 
en elev har testats positivt för Covid19.
 
Verksamhetschef Lars Boije informerar att det än så länge, bland personal och elever 
inom gymnasieskolan, är få konstaterat insjuknade i Covid-19. Men han poängterar att 
det finns en stor oro över den stora spridningen i samhället i stort. Många elever är 
hemma eftersom familjemedlemar är konstaterat sjuka. Situationen är ansträngd för 
personalen. Gymnasieskolan har under hela hösterminen haft som utgångspunkt att 
undervisningen ska bedrivas på plats i skolan, men självklart med fysisk 
distansiering. Sedan några veckor tillbaka alternerar undervisningen mellan fysisk och 
distansundervisning. På detta sätt har man kunnat glesa ut utrymmena på skolan och i 
matsalen samt glesa ut elevernas resor i kollektivtrafiken.
 
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att vuxenutbildningen bedriver en del 
moment i undervisningen på distans.
På arbetsmarknadsenheten har man gjort utglesning bland deltagarna på olika sätt.
 
Nämnden önskar att ge förvaltningen i uppdrag att ge samtlig personal en gåva som tack 
för att de håller och håller ut.
 
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-12 § 109
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93

Delegation av beslut om att  tillfälligt helt eller delvis stänga 
skolenheter 
BUN 2020.0202

Ärendet
I förordning (2020:115) regleras vad som gäller för utbildning på skolområdet och annan 
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.
Enligt § 2 i förordningen kan skolenheter stängas helt eller delvis om
  1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en skolenhet är 
frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19 att det under viss tid inte 
går eller har gått att bedriva verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit 
skolenheten stängd eller delvis stängd,
   2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet 
stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som 
orsakar covid-19,
   3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara 
avspärrat enligt smittskyddslagen (2004:168),
   4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten 
som berör skolområdet, håller eller har hållit en eller flera skolenheter stängda eller delvis 
stängda, eller
   5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på 
skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har meddelat föreskrifter om att 
skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.
 
Utifrån ovanstående lyfter verksamhetschef Lars Boije frågan hur nämnden ställer sig till 
att gymnasiet forsatt kan vara flexibla och snabbt ställa om till distansundervisning om 
behov uppstår.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden beslutar att, fram till årets 
slut, delegera till respektive verksamhetschef att besluta om att helt eller delvis stänga en 
skolenhet med anledning av smittspridning.
 
 
Verksamhetschef Anneli P Dalberg framför frågan gällande avgiftsbefrielse för 
vårdnadshavare under julledigheten. Frågan kommer att behandlas av förvaltningens 
ledningsgrupp och behandlas på arbetsutskottets nästkommande möte.
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att nämnden delegerar åt arbetsutskottet besluta i 
ärendet.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att, fram till årets slut, delegera till verksamhetschef för respektive verksamhet att ta 
beslut att helt eller delvis stänga skolenheter enligt § 2 i förordning (2020:115).
 
att delegera åt arbetsutskottet att besluta avseende avgiftsbefrielse under julledigheten för 
vårdnadshavare till barn i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
____

Beslut skickas till 
Samtliga skolledare

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämnden
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94

Rapport från förvaltningen 
BUN 2020.0001

Ärendet
Ingen ytterligare information föreligger.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 95

Delegeringsärenden 
BUN 2020.0014

Ärendet
Enligt gällande delegationsordning anmäles följande beslut fattade på barn- och 
utbildningsnämndens uppdrag:
 
Ordförande
Dnr 2020.0202
Beslut i brådskande ärende
Beslut att med anledning av smittspridning tillfälligt tillämpa distansundervisningen av 
klass på Snyggatorpsskolan
 
Skolchef
Dnr 2020.0032
2020-10-22
Beslut om tillförordnad skolchef
 
Dnr 2020.0192
2020-10-22
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat
 
Dnr 2020.0195
2020-10-22
Beslut om tilläggsbelopp - beviljat
 
Dnr 2020.0032
2020-11-01
Beslut om tillförordnad skolchef
 
Skolskjutssamordnare
Dnr 2020.0198
2020-11-04
Beslut om skolskjuts - avslag           
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Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2020-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§96

Informationsärenden

Ärendet
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden:
 
BUN 2020.0156-5
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 86
Granskning av delårsrapport per 2020-08-31
 
BUN 2020.0156-4
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 85
Delårsrapport Klippans kommun per den 2020-08-31
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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