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Innehållsförteckning
§ 63 Val av justerare
§ 64 Fastställande av föredragningslistan
§ 65 Försening av förskolan Himlabacken
§ 66 Revisionens granskning av SFI
§ 67 Yttrande om överklagan av beslut om skolskjuts
§ 68 Ändring av nämndens sammanträdesdatum november 2020
§ 69 Information om sommaren 2020 på förskolor och fritidshem
§ 70 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 71 Aktuellt i verksamheten
§ 72 Elevärenden
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§63

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att utse Elin Luckamnn (SD) att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde.
____

  

Paragrafen är justerad
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§64

Fastställande av föredragningslistan

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

  

Paragrafen är justerad
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§ 65

Försening av förskolan Himlabacken 
BUN 2017.0128

Ärendet
Tf skolchef Anneli P Dalberg informerar att Himlabackens förskola skulle öppnat den 3 
augusti, men tyvärr är inflyttningen försenad. Förseningen beror på att 
ventilationsanläggningen inte godkändes i slutbesiktningen och måste därför byggas om 
av entreprenören. Kraven på inomhusmiljön är höga i verksamheten och både barn och 
personal ska ha det så bra som möjligt i lokalerna.
Inflyttningen beräknas istället bli under oktober månad. Berörda föräldrar har informerats 
via e-post och brevutskick.
För att flytten till Himlabacken blir så smidig som möjligt behålls de gruppindelningar 
som var planerade, både vad gäller barnen och pedagogerna.
 
Beslutsunderlag
Informationsbrev, skolchef, 2020-07-06

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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§ 66

Revisionens granskning av SFI 
BUN 2020.0102

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att Klippans kommuns revisorer kommer att 
granska barn- och utbildningsnämndens styrning av kommunal vuxenutbildning i svenska 
för invandrare (SFI). Kommunens revisorer ser i risk- och väsentlighetsanalys att brister i 
den kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare kan få negativa 
konsekvenser på kommunens kostnader för vuxenutbildningen och försena de 
studerandes inträde på arbetsmarknaden.
Granskningens övergripande syfte är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden 
styrning av kommunal vuxenutbildningen i svenska för invandrare är tillfredsställande så 
att kommunens resurser används effektivt och att verksamheten bedrivs enligt lag med 
hög måluppfyllelse.
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsänt revisionen underlag och bilagor. I 
september kommer intervjuer med presidiet, rektor och förvaltningsledning att äga rum.
 
Beslutsunderlag
Uppdragbrev, revisionen, 2020-06-17
Skrivelse, verksamhetschef, 2020-06-26

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 67

Yttrande om överklagan av beslut om skolskjuts 
BUN 2020.0072

Ärendet
Vårdnadshavare ansökte 2020-06-04 om skolskjuts i form av tåg-/busskort för sitt barn 
som har skolgång i grundskola Helsingborg, men är boende i Klippans kommun.
Barn- och utbildningsförvaltningens skolskjutssamordnare har, på delegation, 2020-06-
05 fattat beslut om att avslå ansökan. Beslutet överklagades och förvaltningsrätten i 
Malmö har bett Klippans kommun att yttra sig.
 
Arbetsutskottet föreslås yttra sig enligt följande:
Beslutet har behandlats enligt de regler och normer som finns för dylika beslut och 
individuell prövning har gjorts för om eleven skulle vara berättigad skolskjuts till/från 
skola i Helsingborg.
Skolskjutssamordnare beslutade med hänvisning till skollagen (2010:800) kapitel 10 §32 
att avslå ansökan. Eleven tillhör Snyggatorpskolan dit han också är berättigad skolskjuts. 
Om Klippans Kommun skulle behöva anordna skolskjuts för eleven till Helsingborg 
innebär detta en merkostnad för Klippans Kommun.
 
Beslutsunderlag
Förslag till yttrande, skolskjutssamordnare, 2020-08-10
Ansökan om buss-/tågkort för skolskjuts, vårdnadshavare, 2020-06-04
Beslut om skolskjuts, skolskjutssamordnare, 2020-06-05
Överklagan, vårdnadshavare, 2020-06-08
Föreläggande, Förvaltningsrätten, 2020-07-03
Underrättelse, Förvaltningsrätten, 2020-07-07

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att anta yttrandet gällande överklagat beslut om skolkort, enligt ovan och översända det 
till förvaltningsrätten i Malmö.
 
Jäv
På grund av jäv deltar inte Elin Luckmann (SD) och Andreas Olofsson (SD) i 
handläggning och beslut i ärendet.
Mikael Persson (C) ersätter Elin Luckmann.
____
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Beslut skickas till 
Förvaltningsrätten i Malmö

Paragrafen är justerad
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§ 68

Ändring av nämndens sammanträdesdatum november 2020 
BUN 2019.0233

Ärendet
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-24 kolliderar dessvärre med 
Nordiska skolledarkongressen som blivit framflyttad från mars 2020 med anledning av 
Covid-19. Förvaltningens ledningsgrupp är samtliga anmälda och har betalt avgiften för 
kongressen.
Förvaltningens förslag är att nämnden istället sammanträder onsdagen 2020-11-18 kl 
17.30.
 
Nämndsekreter Åsa Lönn lyfter frågan gällande barn- och utbildningsnämnden temadag 
den 5 oktober 2020 (heldag). Med anledning av Covid-19 undrar förvaltningen huruvida 
temadagen borde ställas in. Arbetsutskottet anser att temadagen ska hållas som planerat 
men att lokaler och lunch ska anpassas utifrån Covid19-situationen.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, nämndsekreterare, 2020-07-31

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att ändra nämndens sammanträdesdag 2020-11-24 till 2020-11-18.
____

Paragrafen är justerad
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§ 69

Information om sommaren 2020 på förskolor och fritidshem 
BUN 2020.0046

Ärendet
Tf skolchef Anneli P Dalberg informerar att det i sommar har varit öppet på Täppans 
förskola och Antilopenskolans fritidshem. Verksamheten har fått anpassas efter 
situationen med Covid-19 gällande bland annat hämtning och lämning.
Den allmänna bilden är att verksamheten har fungerat mycket bra i sommar. 
Anneli arbetade under två av veckorna när verksamheten var igång och vid besök på 
enheterna fick hon mycket positiv respons. Enkätsvar och närvarostatistik ska 
sammanställas och därefter utvärderas.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 70

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

Ärendet
Verksamhetschef Lars Boije informerar att gymnasiet ledningsgrupp förbereder inför 
skolstart och har mycket att förhålla sig till utifrån Covid-19. Anpassningar är gjorda 
genom att se över placering av elevplatser i klassrum. Lokaler används fullt ut för att 
kunna dela elevgrupper. Rutiner för raster finns och vid Åbyskolans matsal är vaskar 
placerade för handtvätt.
Det finns också möjlighet till distans- och fjärrundervisning. Elever i åk 1 börjar den 13 
augusti och åk 2 och åk 3 den 17 augusti.
 
Grundskolan ser över sina rutiner från i våras. Föräldramöte för de nya 
förskoleklasseleverna sker i grupp om högst 15 vårdnadshavare.
 
I förskolan gäller samma rutiner som under våren. Just nu och några veckor framåt är det 
introduktion av nya barn och detta ska ske så mycket som möjligt utomhus.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 71

Aktuellt i verksamheten 
BUN 2020.0001

Ärendet
Verksamhetschef Mattias Säflund informerar att arbetslösheten i Klippan ökar. Antalet 
öppet arbetslös i juni 2019 var ca 300 st och i dagsläget är det drygt 500 personer. I 
jämförelse med övriga kommuner i Skåne ligger Klippan ändå bra till, många andra 
kommuner har ett sämre läge. Den grupp med högst arbetslöshet är unga vuxna män 
födda utomlands. Mattias poängterar vikten av att satsa på utbildning och aktiviteter för 
att undvika ett längre utanförskap.
 
Tf skolchef Anneli P Dalberg infomerar läget kring rekrytering på grundskolorna. Det har 
inför läsårsstart skett ca 20 nyanställningar och finns fortfarande ca 2 vakanter. Inom 
förskolans verksamheter har 1 ny förskollärare anställt.
Detta är generellt en tydligt förbättrad situation i jämförelse med föregående år.
 
Anneli informerar vidare om att NTA för förskola kommer att avslutas. Dock kommer 
det att fortsätta som tidigare inom grundskolan.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 72

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
                                        Dnr 2020.0064 
Skolinspektionen            Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna
                                        anmälan mot Snyggatorpsskolan till Klippans kommun
                                        ”Klippans kommun har lämnat en redovisning. Av denna 
                                        framgår att Klippans kommun har utrett klagomålet och 
                                        vidtagit vissa åtgärder. Mot bakgrund av uppgifterna i 
                                        redovisningen och med anledning av att eleven numera gått ut 
                                        grundskolan bedömer Skolinspektionen att ärendet kan 
                                        avslutas.”
 
 
                                        Dnr 2020.0092
Skolinspektionen            Beslut att överlämna anmälan mot Vedby skola till Klippans
                                        kommun
 
 
                                        Dnr 2020.0092
Skolinspektionen            Uppföljning av beslut att överlämna anmälan mot Vedby skola
                                        till Klippans kommun
                                        ”Klippans kommun har lämnat en redovisning. Av denna 
                                        framgår att Klippans kommun har utrett klagomålet och 
                                        vidtagit vissa åtgärder. Mot bakgrund av uppgifterna i 
                                        redovisningen bedömer Skolinspektionen att ärendet kan
                                        avslutas.”
 
 
                                        Dnr 2020.0094
Skolinspektionen            Anmälan om kränkande behandling vid Snyggatorpsskolan
                            
 
                                        Dnr 2020.0096
Skolinspektionen            Beslut med anledning av anmälan mot Ljungbyhedsskolan
                                       ”Det som anmält utgör inte kränkande behandling i skollagens 

14 (15)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-08-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

                                        mening.
                                        Skolinspektionen prövar inte ärendet i de delar som avser 
                                        disciplinära åtgärder och tjänstefel. 
                                        Ärendet avslutas.”
 
 
Anmälningar om kränkande behandling i grundskola och förskola perioden januari till 
augusti 2020 rapporteras.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, nämndsekreterare, 2020-08-07
Sammanställning kränkande behandling jan-aug förskola och skola, 2020-08-07

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.

Paragrafen är justerad
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