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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 18 Val av justerare
§ 19 Fastställande av föredragningslistan
§ 20 Borttagen på grund av Sekr.
§ 21 Inställande av nämndens sammanträde i mars
§ 22 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 23 Sökbild Klippans gymnasieskolor 2020/2021
§ 24 Stoppat intag till utbildning inom IMYIN
§ 25 Stoppat intag till utbildning Flygplatstekniker
§ 26 Organisation Klippans gymnasieskolor 2020/2021
§ 27 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 28 Aktuellt i verksamheten
§ 29 Elevärenden
§ 30 Kurser och konferenser
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arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§18

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.
____

  

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§19

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
Ordförande Rune Persson (S) informerar att ärendet gällande inställande av 
nämndsammanträdet i mars samt ärendet gällande organistation av Klippans 
gymnasieskola 2020/2021 är tillagt efter första utskicket av kallelsen.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att fastställa föredragningslistan enligt utskick 2020-03-18.
____

  

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

Borttagen på grund av Sekr. 
BUN 2020.0040

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§21

Inställande av nämndens sammanträde i mars

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att nämndens sammanträde 2020-03-31 ställs in 
med anledning av Covid-19.
Därmed kommer de beslut på dagens sammanträde som behöver avgöras brådskande att 
fattas av arbetsutskottet som delegationsbeslut.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att ställa in barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-31.
____

  

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2020.0036

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning per 
februari 2020.
Prognosen pekar mot ett underskott på 2 823 tkr vid årets slut.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning, skolchef, 2020-03-16

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

Sökbild Klippans gymnasieskolor 2020/2021 
BUN 2020.0042

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar om sökbilden till Klippans gymnasieskolor 
läsåret 2020/2021.
Antalet sökande till Klippans gymnasieskolor varierar från år till år. Föregående år sågs 
en liten ökning med fler sökande totalt, men spridningen och skillnaderna mellan 
programmen var stor. Det finns ett liknade mönster i år med en relativt fortsatt god 
sökbild totalt, men med en fortsatt stor variation mellan programmen.
Det är ett stort intresse för yrkesprogrammen generellt, med sökande från både regionen 
och nationellt.

Klippans gymnasieskolor har ett fortsatt högt antal sökande per plats på 
flygteknikutbildningen i Ljungbyhed (dock en liten minskning från föregående år). 
Utbildningarna på Tegelbruksskolan är fortsatt mycket populära, här syns den största 
ökningen (framförallt på Fordon och Transport) men det finns även en fortsatt osäkerhet 
kring antalet behöriga elever. En hel del elever kommer därför istället få plats på ett 
Introduktionsprogram, IM-Yrk.
 
Åbyskolan har en liten generell ökning av antalet sökande jämfört med föregående år. 
Ekonomiprogrammet har en fortsatt god sökbild och det är en liten ökning på övriga 
program i naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik, samt till yrkesprogrammen 
barn- och fritid och till vård och omsorg i förhållande till slutantagningen i fjol.

Även på Åbyskolans yrkesprogram är det många elever som inte är helt behöriga till 
gymnasiet ännu och det råder osäkerhet kring andelen som kommer bli helt behöriga. En 
hel del elever kommer därför istället få plats på våra olika Introduktionsprogram, t.ex. 
IM-Yrk, IMV eller IM-Ind.
 
Beslutsunderlag
Sökbild Klippans gymnasieskolor 2020/2021, 2020-03-12
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____
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Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

Stoppat intag till utbildning inom IMYIN 
BUN 2020.0043

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar att Klippans kommun sedan ett par år 
har utbildning inom yrkesintroduktion i lärlingslikande former inom arbetsområdet 
tryckeri tillsammans med ett lokalt företag (Ljungbergs tryckeri).

Då Ljungbergs tryckeri inte längre kommer att ha möjlighet att ta emot elever på IMYIN 
(lärlingsutbildning med inriktning mot tryckeri på introduktionsprogrammet) och det inte 
finns någon alternativ arbetsplats som kan ta emot eleverna, finns tyvärr i dagsläget ingen 
möjlighet att erbjuda utbildningen inför kommande läsår 2020-2021.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef gymnasieksola och särskola, 2020-03-12

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att, inför omvalsperioden 2020, stoppa intagningen mot IMYIN - inriktning tryckeri inför 
läsåret 2020-2021.
____

Beslut skickas till 
Antagningen i Helsingborg
Rektor

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
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arbetsutskott
2020-03-19

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25

Stoppat intag till utbildning Flygplatstekniker 
BUN 2020.0045

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar att Klippan har sedan några år tillbaka utbildning 
inom Fordon och Transport med inriktning Flygplatsteknik. Antalet sökande har under 
dessa år varierat en del men med bra ansökningssiffror föregående år. I år är 
ansökningssiffrorna åter vikande och endast 6 elever har sökt i första sökomgången.

Det råder en stor osäkerhet i branschen och i samhället hur flygandet kommer att 
utvecklas framöver med en i dagsläget nedåtgående trend. Det sker en minskning av 
antalet flygningar till och från Ängelholms flygplats som är Klippans kommuns 
huvudsakliga partner i denna utbildning (APL).

I nuläget finns en ännu större utmaning med den pågående Corona-situationen. Det är 
svårt att förutspå hur framtiden kommer att påverkas, men det är viktigt att 
när kommunen tar på sig ett utbildningsansvar att den har möjlighet att leva upp till de 
åtaganden samt att kunna göra det på ett sätt som är ekonomiskt motiverat. Ett vikande 
antal elever innebär lägre elevintäkter som kan komma att påverka vårt resultat negativt 
på sikt. En eventuell neddragning av antal flyg, alternativt en nedläggning av Ängelholms 
flygplats, alternativt nedläggning av linjer och/eller hela flygbolag kan komma att belasta 
kommunens ekonomi negativt och gör att det finns med en ekonomisk risk i framtiden.

Tegelbruksskolans ledning, såväl som företrädare för Ängelholms flygplats har en stor 
förhoppning om att vi ska kunna bibehålla utbildningen och förordar en fortsatt öppen 
antagning till hösten.

Förvaltningen lämnar därför två olika förslag till beslut till arbetsutskottet.
 
1. att inför omvalsperioden, mot bakgrund av ovanstående, pausa intagningen mot 
Flygplatsteknik inför läsåret 2020-2021 med möjlighet för redan sökande elever att få 
göra omval mot nämnda inriktning i åk 2.

2. att bibehålla antagningen till Flygplatsteknik öppen, enligt tidigare beslut, men med en 
förståelse och insikt/beredskap om att det kan komma att påverka nämndens ekonomiska 
resultat negativt framöver.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef gymnasiskola och särskola, 2020-03-18
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att inför omvalsperioden, mot bakgrund av ovanstående, pausa intagningen mot 
Flygplatsteknik inför läsåret 2020-2021 med möjlighet för redan sökande elever att få 
göra omval mot nämnda inriktning i åk 2.
____

Beslut skickas till 
Antagningen i Helsingborg
Rektor

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

Organisation Klippans gymnasieskolor 2020/2021 
BUN 2020.0048

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar att utifrån sökbilden som presenterats för 
arbetsutskottet föreslår förvaltningen att antalet platser på gymnasieprogrammen justras 
enligt förslag.
Då Åbyskolan har en liten generell ökning av antalet sökande jämfört med föregående år 
förslås därför en liten revidering av antal platser på vissa program.

Glädjande är dock att det finns en ökning av sökande till Handel och administration 
och därför är förslaget att ta bort pausen i intaget för detta program och åter öppnar för 
intag till hösten 2020.

Utifrån ovan redovisade varierande ansökningssiffror på Klippans olika enheter ser 
förvaltningen det som viktigt att justera antalet platser utifrån rådande omständigheter för 
att kunna hålla en budget i balans.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef gymnasieskola och särskola, 2020-03-18
Förslag till programutbud Klippans gymnasieskolor, verksamhetschef gymnasieskola och 
särskola, 2020-03-18

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att återuppta intaget till Handel- och administrationsprogrammet HT20 samt
att ändra antalet platser på program enligt beslutsunderlag.
____

Beslut skickas till 
Antagningen i Helsingborg
Rektorer Klippans gymnasieskolor

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

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

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om de åtgärder som är vidtagna med anledning 
av Covid-19. Den öppna förskolan på Familjens hus är stängd från den 16 mars.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen bedriver undervisning på distans från den 18 
mars och beredskap finns för stänga även grundskolan och förskolan.

Ledamöterna riktar ett stort tack till personal för hanteringen kring Covid-19.
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Beslut skickas till 
Samtliga skolledare

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om processen gällande rekrytering av rektor 
på Snyggatorpsskolan samt vuxenutbildningen.
Vidare informerar hon om utfallet av val av förskoleklassplatser på kommunens skolor 
och hur förvaltningen jobbar med detta, samt Skolinspektionen tillsyn av 
Snyggatorpskolan, där Skolinspektionen inte hade något anmärka.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
Anmälan av Ljungbyhedsskolan
Dnr 2020.0017
Skolinspektionen
Anmälan om kränkande behandling
Skolinspektionen lämnar anmälan till Klippans kommun för utredning och eventuell 
åtgärd i den del som rör uppgifter om att skolan försökt straffa eleven på grund av 
dennes beteende.
Ärendet avslutas. 
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 30

Kurser och konferenser 
BUN 2020.0003

Ärendet
Inga kurser och konferenser rapporteras till arbetsutskottet.
 
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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