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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 
Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 
Sammanträdesdatum 2020-02-13
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-02-18 Datum för anslags 
nedtagande

2020-03-12

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset, kansliavdelningen

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

Åsa Lönn
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 10 Val av justerare
§ 11 Fastställande av föredragningslistan
§ 12 Borttagen på grund av Sekr.
§ 13 Bokslut 2019
§ 14 Remissvar på SOU 2019:18 För flerspråkighet, kunskapsutveckling 

och inkludering
§ 15 Aktuellt i verksamheten
§ 16 Elevärenden
§ 17 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger. Förslaget är att utse Elin Luckmann (SD) att justera 
protokollet från dagens sammanträde.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att utse Elin Luckmann (SD) att jämte ordförande justera dagens sammanträdesprotokoll.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§11

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att fastställa föredragningslistan.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2020.0022

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

Bokslut 2019 
BUN 2020.0005

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt bokslut för 2019. Skolchef Rose-Marie 
Bergman 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.
 
Beslutsunderlag
Bokslut för barn- och utbildningsnämnden, 2020-02-07
Presentation, skolchef, 2020-02-13

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

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 nämnden 
föreslås 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 utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Därefter kan arbetsutskottet föreslå nämnden att besluta att anta yttrandet som sitt eget.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet beslutar att föreslå nämnden att 
anta yttrandet enligt förvaltningens förslag som sitt eget.
 
Ordförande Rune Persson (S) ställer Elin Luckmanns yrkande mot sitt eget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Rune Perssons förslag.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, skolchef, 2020-02-10
Förslag till yttrande, skolchef, 2020-02-10
Remiss för SOU 2019:18, Regeringskansliet, 2019-11-26

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden
att anta remissyttrandet som sitt eget.
____
 
Reservation
Elin Luckmann (S)D reserverar sig mot beslutet.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om utfall av rekryteringsprocessen av ny 
rektor på Flygteknikcenter. Även rekrytering av rektor på Snyggatorpsskolan pågår.
 
Mickael Persson (C) lyfter en fråga 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.
Arbetsutskottet bereds möjlighet att diskutera frågan.

Beslut
Arbetsutskottets beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
Anmälan av Snyggatorpsskolan
Dnr 2020.0016
Barn- och elevombudet 
Anmälan om kränkande behandling vid Snyggatorpsskolan
 
Anmälan av Snyggatorpsskolan
Dnr 2019.0160
Barn- och elevombudet  
Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer barn- och elevombudet att 
Klippans kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
 
Anmälan av Snyggatorpsskolan
Dnr 2019.0259
Barn- och elevombudet  
Anmälan om kränkande behandling vid Snyggatorpsskolan
Klippans kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att motverka 
kränkande behandling. Eftersom det finns särskilda skäl avstår Barn- och elevombudet 
från att ingripa och därmed avslutas ärendet. 
 
Anmälan av Pilagårdsskolan
Dnr 2019.0264
Barn- och elevombudet  
Anmälan om kränkande behandling vid Pilagårdsskolan
Det är inte visat att Klippans kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att 
motverka kränkande behandling när det gäller aktuell elev. Ärendet avslutas.
 
Anmälan av Pilagårdsskolan
Dnr 2019.0301
Barn- och elevombudet  
Anmälan om kränkande behandling vid Pilagårdsskolan
Det är inte visat att Klippans kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att 
motverka kränkande behandling när det gäller aktuell elev. Ärendet avslutas
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arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Anmälan av Snyggatorpsskolan
Dnr 2019.0263
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 bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet kan 
avslutas.
 
Anmälan avTäppans förskola
Dnr 2019.0254
Skolinspektionen            
Beslut att överlämna vissa uppgifter i anmälan mot Täppans förskola till Klippans 
kommun
Skolinspektionen lämnar anmälan till Klippans kommun för utredning och eventuella 
åtgärder i de delar som rör nya uppgifter om brister i tillsynsansvar och samarbete 
mellan förskola och hem.
Skolinspektionen prövar inte ärendet i de delar som rör avser uppgifter som tidigare 
överlämnats till Klippans kommun.
Skolinspektionen prövar inte ärendet i de delar som rör att anmälaren ska ha blivit 
kränkt och diskriminerad av förskolans personal. 
 
Anmälan av Ljungbyhedsskolan
Dnr 2020.0017
Barn- och elevombudet
Barn- och elevombudet finner inte skäl att utreda ärendet vidare i den del som avser 
kränkande behandling av skolpersonal. 
Den del av ärendet som rör kränkande behandling av andra elever kommer att 
handläggas av BEO.              
Ärendet avslutas. 
 
Anmälningar om kränkande behandling rapporterats till arbetsutskottet i mars.
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____
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Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
2020-02-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

Kurser och konferenser 
BUN 2020.0003

Ärendet
Inga kurser och konferenser rapporteras till arbetsutskottet.
Nämndsekreterare Åsa Lönn lyfter frågan gällande utbildning i skoljuridik för nämnden. 
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att förvaltningen planerar in kurser i skoljuridik 
som kan äga rum en halvtimme i början av nämndsmötena, med olika inrikting per gång, 
samt att kommunens egen kompetens används för detta.
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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