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Utses att justera Tonny Svensson
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tid
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PROTOKOLL
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arbetsutskott
2020-04-16

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

 
Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 
Sammanträdesdatum 2020-04-16
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-04-17 Datum för anslags 
nedtagande

2020-05-11

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset, kansliavdelningen

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

Åsa Lönn
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 37 Val av justerare
§ 38 Fastställande av föredragningslistan
§ 39 Eventuellt inställande av nämndssammanträdet 2020-04-28 med 

anledning av Corona - Covid 19
§ 40 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 41 Remiss från Skolinspektionen gällande Perstorp ABs utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola
§ 42 Motion om Skolverkets regler gällande användning av 

registerkontroll
§ 43 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 44 Aktuellt i verksamheten
§ 45 Elevärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§37

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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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38

Fastställande av föredragningslistan

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Eventuellt inställande av nämndssammanträdet 2020-04-28 med 
anledning av Corona - Covid 19 
BUN 2020.0055

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämndssammanträdet 2020-04-28 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 nämndsmötet 2020-04-28 med anledning av Covid 19.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2020.0036

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning per mars 
2020. Prognosen pekar mot ett underskott på 1 826 tkr vid årets slut.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning, skolchef, 2020-04-16

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

Remiss från Skolinspektionen gällande Perstorp ABs utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola 
BUN 2020.0030

Ärendet
Perstorp AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Perstorp Tekniska Gymnasium i 
Perstorps kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.
Klippans kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § 
skollagen (2010:800).

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ett förslag till yttrande.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, verksamhetschef gymnasie- och särskola, 2020-04-08
Förslag till yttrande, verksamhetschef gymnasie- och särskola, 2020-04-08
Remiss samt Perstorp AB:s ansökan, Skolinspektionen, 2020-02-20

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att anta yttrandet över ansökan om godkännande som huvudman för utökning av 
fristående gymnasieskola, som sitt eget och översända det till Skolinspektionen.
____

Beslut skickas till 
Skolinspektionen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

Motion om Skolverkets regler gällande användning av registerkontroll 
BUN 2019.0143

Ärendet
Christina Petersson och Åsa Edvardsson (SD) har 2019-04-23 lämnat in en motion om att 
Skolverkets regler gällande användning av registerkontroll, i verksamheter där det är 
obligatoriskt, skall följas utan något undantag.
Kommunstyrelsens ordförande har, genom delegationsbeslut, remitterat motionen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt förslag till yttrande.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg, 2020-04-08
Förslag till motionssvar, utvecklingsstrateg, 2020-04-08
Remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande, 2019-05-29
Motion, Sverigedemokraterna, 2019-04-23

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att anta yttrandet som sitt eget samt
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
____

Beslut skickas till 
Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

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

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att skolan är igång igen efter påsklovet. För 
förskolan och grundskolan kan förvaltningen konstatera att frånvaron bland barn, elever 
och personal nu är i nivå med en vanlig aprilvecka.
 
För gymnasiet och vuxenutbildningen är det utmaningar för att säkerställa att eleverna får 
den undervisning som de har rätt till. Den stora utmaningen ligger i att få till stånd 
undervisning och examination för de praktiska moment som eleverna ska ta del av.
Den stundande studentexamen är en fråga som är aktuell här i Klippan på samma sätt som 
i resten av landet. Som läget ser ut idag är det uteslutet med ett traditionellt utspring. Just 
nu pågår diskussioner kring vad som överhuvudtaget är möjligt med de 
rekommendationer som finns.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att redovisningen till Skolinspektionen med 
anledning av regelbundna kvalitetsgranskningen är inskickad. Granskning görs på 
huvudmannanivå och där kommer förvaltning och politiker att bli hörda 19 maj 2020.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-04-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Inga nya elevärenden föreligger.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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