
PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
2020-05-14

Paragrafer
§§46-53

Sekreterare
Susann Jönsson

Ordförande
Rune Persson

Justerande
Elin Luckmann

Plats och tid Sammanträdesrum 1 kl. 14:00-14:45

Beslutande ledamöter Rune Persson (S) (ordförande)
Tonny Svensson (M) (1:e vice ordförande)
Elin Luckmann (SD) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande Rose-Marie Bergman, skolchef (deltar på distans)
Susann Jönsson, nämndsekreterare
Mattias Säflund, verksamhetschef (deltar på distans)
Lars Boije, verksamhetschef (deltar på distans)

Utses att justera Elin Luckmann

Justeringens plats och 
tid

Kommunhuset, kansliavdelningen ,  2020-05-18   10:00

1 (13)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

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

 
Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 
Sammanträdesdatum 2020-05-14
 

Datum för anslags 
uppsättande

2020-05-15 Datum för anslags 
nedtagande

2020-06-10

 
Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunhuset, kansliavdelningen

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

Susann Jönsson

2 (13)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 46 Val av justerare
§ 47 Fastställande av föredragningslistan
§ 48 Eventuellt inställande av nämndens sammanträde 2020-05-26 med 

anledning av Corona - Covid 19
§ 49 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 50 Nybyggnation av Ljungbyhedsskolan
§ 51 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 52 Aktuellt i verksamheten
§ 53 Elevärenden
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§46

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
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§47

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
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48

Eventuellt inställande av nämndens sammanträde 2020-05-26 med 
anledning av Corona - Covid 19 
BUN 2020.0055

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämndssammanträdet 2020-05-26 ska hållas 
som planerat sedan tidigare, dock ändrad lokal till musikskolans aula.
 
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att nämndsmötet 2020-05-26 kommer att hållas i musikskolans lokaler.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2020.0036

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning per april 
2020. Prognosen pekar mot ett underskott på 693 tkr vid årets slut.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning, skolchef, 2020-05-14

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50

Nybyggnation av Ljungbyhedsskolan 
BUN 2018.0065

Ärendet
Kommunstyrelsen har uppdragit åt fastighetsavdelningen att påbörja projektering för 
uppbyggnad av ersättningslokaler för Ljungbyhedsskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade ärendet till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden har förordat alternativ 2 av nedan alternativ:

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 medborgerliga intressen utan att gå in på 
skolan samt fritidsaktiviteter.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-03-04 att återremittera ärendet för att till alternativ 2 
tillföra att det ska byggas en matsal kombinerat med aula och en separat publik entré, 
samt att bättre ekonomiska underlag ska tas fram.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ställer sig bakom 
kommunstyrelsens förslag att till alternativ 2 tillföra att det ska byggas en matsal 
kombinerat med aula och en separat publik entré utmed gatan.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, skolchef, 2020-05-11
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-04 § 32
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-01-28 § 4
Presentation, samordnare, 2020-01-10

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att ställa sig bakom kommunstyrelsens förslag att till alternativ 2 tillföra att det ska 
byggas en matsal kombinerat med aula och en separat publik entré utmed gatan.
____
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen
Lokalsamordnare

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51

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

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om det pågående arbetet utifrån Covid-19 
situationen. Distansundervisningen fungerar mycket bra där lärarna finns på skolan och 
har distansundervisning i större och mindre grupper. Det finns alltid lärare på plats på 
skolan som kan stötta och ge elever som behöver extra hjälp.
 
På Tegelbrukskolan har det under de senaste veckorna vistats något fler elever då de har 
behövt komma in och göra praktiska uppgifter samt de elever som har körlektioner. 
Lärarna har gjort upp schema så att inte alla kommer samtidigt utan att de kan hålla de 
restriktioner och rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten. Lärarna har 
varit fantastiska på att hitta flexibla lösningar för att alla ska ha möjlighet till att få 
undervisning.
 
Klippans gymnasieskola var en av de första att erbjuda alla elever att hämta mat. Just nu 
är det mellan 100-150 elever som hämtar sin skollunch.
 
Verksamhetschef för gymnasieskolorna Lars Boije informerar om att 3:orna är klara att ta 
sin examen som är den 5/6. Just nu ser det inte ut som att gymnasieskolan ska behöva 
förlänga skolterminen för 1:or och 2:orna heller utan distansundervisningen har fungerat 
väl. Många elever har funderingar över hur det blir till hösten och just nu är det för tidigt 
att fatta några beslut.
 
Gällande studentfirandet har det utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och 
råd beslutats att inga karavaner eller flakåkning är tillåten. Det kommer att arrangeras 
studentutsläpp under flera dagar med endast 1-2 anhöriga per elev. På Tegelbruksskolan 
kommer det ske utspring den 3-4/6. På Tegelbruksskolan har ledning tillsammans med 
elevrepresentanter beslutat att efter varje klass utspring ska de åka buss till en 
uppsamlingsplats utanför Klippan där de blir hämtade av sina anhöriga, även här endast 
1-2 per elev.
 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar vidare gällande grundskolans avslutning för 
niorna, varje enhet planerar för en mindre tillställning, dock kommer det bli olika på de 
olika enheterna. Gällande förskolans sommarstängning som är 4 v kommer Täppan att ha 
öppet. Varje enhet kommer att ha sin egen avdelning med ordinarie personal. Inga barn 
kommer att blandas och föräldrar hämtar sina barn ute. Den mesta av tiden kommer 
barnen att vistas utomhus.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Förvaltningen har arbetat intensivt med att planera för student och avslutning på 
vårterminen -20. Se mer information under § 51 Information och åtgärder med anledning 
av Covid-19 (Corona-viruset).
 
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar om att det blivit drastiska ändringar 
gällande bosättning av asylsökande från Migrationsverket. Just nu finns det inga som 
ansöker, vilket gör att Klippans kommun står med ett flertal lediga bostäder. Dessa kostar 
ca 85 000 kr i månaden och ännu är det inte klart juridiskt ifall Migrationsverket kommer 
att kompensera Klippans kommun. Diskussioner förs med kommunledning med att få 
dessa "tomhyror" ersatta så det inte tär på Buns budget.
 
Gällande sommarjobb till ungdomar blir det förändringar från tidigare år utifrån rådande 
situation gällande Corona-19. De tilltänkta sommarjobben som brukar vara inom 
äldreboenden kommer i år ej tillsättas. Just nu jobbar man på att få ihop en 3 veckors 
arbetsmarknadsinsats med temat "hålla Klippan rent".

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-05-14

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:

                                        Dnr 2020.0064 
Skolinspektionen             Anmälan av Snyggatorpsskolan
 
                                        Dnr 2020.0056
Skolinspektionen             Anmälan av Täppans förskola
 
 
Snyggatorpsskolan          Avstängning av elev                                    2020-04-29

Snyggatorpsskolan          Avstängning av elev                                    2020-04-29
 
Snyggatorpsskolan          Avstängning av elev                                    2020-04-29
 
Snyggatorpsskolan          Avstängning av elev                                    2020-04-29
 
Snyggatorpsskolan          Avstängning av elev                                    2020-04-29
 
Snyggatorpsskolan          Anmälan om hög ogiltig skolfrånvaro        2020-02-10
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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