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tid
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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunhuset, kansliavdelningen

 
.................................................Underskrift

Åsa Lönn
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arbetsutskott
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

samlingslokaler
§ 5 Information om blöjor på förskolan
§ 6 Uppföljning av intern kontroll 2019
§ 7 Aktuellt i verksamheten
§ 8 Elevärenden
§ 9 Kurser och konferenser
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arbetsutskott
2020-01-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1

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.
____
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PROTOKOLL
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arbetsutskott
2020-01-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar att ärendet "Information om blöjor på förskolan" 
läggs till i dagordningen.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att fastställa föredragningslistan med tillägg av ärendet "Information om blöjor på 
förskolan".
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-01-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

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.
 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2019-12-10 och beslutade då att återremitterade 
ärendet till förvaltningen för komplettering med arbetsutskottets synpunkter.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har nu tagit fram kompletterat 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.
 

 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att 
anta yttrande som sitt eget samt att förorda alternativ 2 till kommunstyrelsen.
 
 
Beslutsunderlag
Presentation, samordnare, 2020-01-10
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-10 § 121
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-20 § 193
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-24, med bilagor
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Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att anta yttrande som sitt eget
att till kommunstyrelsen förorda alternativ 2
____
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2020-01-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

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

Ärendet
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.
Nämnden har nu att fastställa taxor och avgifter för uthyrning av nämnda lokaler.
 
Då inget underlag har hunnit färdigställas inför arbetsutskottets sammanträde yrkar 
ordförande Rune Persson (S) på att ärendet lämnas till nämnden utan eget förslag till 
beslut.
 
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-12-16 § 202

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att lämna ärendet till nämnden utan eget förslag till beslut.
____

8 (14)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-01-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Information om blöjor på förskolan 
BUN 2020.0009

Ärendet
Verksamhetschef Anneli P Dalberg informerar på förekommen anledning om huruvida 
blöjor ska ingå i maxtaxan, det vill säga kostnadsfritt erbjudas barn i förskolan. Det mål 
som under 2019 har varit föremål för prövning i förvaltningsrätt samt kammarrätt har 
gällt ett vitesföreläggande från en kommun mot en fristående förskola, som inte 
tillhandahöll blöjor i likhet med vad den kommunala verksamheten i frågavarnade 
kommun gjorde. Målet gällde alltså inte frågan huvuvida det är lagligt eller inte att inte 
tillhanda blöjor.
Med anledning av detta kommer Klippans kommun tills vidare att stå fast vid den 
ordning som tillämpas idag.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, Helsingborgs stad, Skol- och fritidsförvaltning, 2020-01-01
Text från Skolverkets hemsida, 2020-01-16

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____
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2020-01-16

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 den uppföljning av intern kontroll som 
förvaltningen har framställt.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning av uppföljning av intern kontroll 2019, skolchef, 2020-01-16
 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att godkänna uppföljning av intern kontroll för 2019.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om aktuellt situation inom den centrala 
förvaltningen samt på Snyggatorpsskolan. Hon informerar vidare om nuläget kring 
förvaltningens nybyggnationer och framtida lokalförsörjning.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera den aktuella situationen.
 
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
                                       Dnr 2019.0314
Skolinspektionen           Anmälan av Snyggatorpsskolan – rätt till stöd
 
                                        Dnr 2019.0315
Skolinspektionen            Anmälan av Snyggatorpsskolan
                                        Skolinspektionen prövar inte ärendet
 
                                        Dnr 2019.0258
Skolinspektionen            Beslut gällande uppföljning av beslut att lämna anmälan till
                                        Klippans kommuns klagomålshantering.
                                        Av redovisningen framgår att Klippans kommun utrett 
                                        klagomålet och vidtagit åtgärder. Mot denna bakgrund
                                        samt vad som övrig framkommit av redovisningen bedömer 
                                        Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas
 
                                        Dnr 2019.0254
Skolinspektionen            Beslut gällande uppföljning av beslut att lämna anmälan till 
                                        Klippans kommuns klagomålshantering.
                                        Av redovisningen framgår att Klippans kommun utrett
                                        klagomålet och vidtagit åtgärder. Mot denna bakgrund samt
                                        vad som övrig framkommit av redovisningen bedömer 
                                        Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan avslutas
 
                                        Dnr 2019.0323
Skolinspektionen            Anmälan av Vedby skola
                                        Det som anmälts utgör inte kränkande behandling i skollagens 
                                        mening. Ärendet avslutas. 
 
                                        2019-12-09
Rektor                             Beslut om avstängning av elev vid Ljungbyhedsskolan 
Ljungbyhedsskolan                     
 
Anmälningar om kränkande behandling rapporterats till arbetsutskottet enligt bilaga.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare, 2020-01-09
Rapport kränkande behandling jan-dec 2019, 2020-01-08

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen om Skolinspektionsärendena.
 
 
Arbetsutskottet beslutar föreslår nämnden besluta
att notera informationen om kränkande behandling.
____
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§ 9

Kurser och konferenser 
BUN 2020.0003

Ärendet
Inga kurser och konferenser föreligger.

Beslut
Arbetsutskottets beslutar
att notera informationen.
____
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