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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 73 Val av justerare
§ 74 Fastställande av föredragningslistan
§ 75 Delårsuppföljning
§ 76 Inför budget 2021
§ 77 Lokalförsörjningsplan
§ 78 Svar på revisionens granskning av informationssäkerhet
§ 79 Information och åtgärder med anledning av Covid-19 (Corona-

viruset)
§ 80 Rapport från förvaltningen
§ 81 Elevärenden
§ 82 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§73

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att utse Mikael Persson (C) att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§74

Fastställande av föredragningslistan

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 75

Delårsuppföljning 
BUN 2020.0156

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt delårsuppföljning per augusti 2020. 
Den ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på 3 455 tkr.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för de olika verksamheterna och ger några 
förklaring till underskottet vilka bland annat är tomhyror inom verksamhetsområdet 
Vuxna, elevtapp på Snyggatorpsskolan med små klasser till följd samt elevtapp på IM 
Språk.
Rose-Marie informerar vidare om nämndens måluppfyllelse, vilken i hög grad är god.
 
Beslutsunderlag
Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden per 2020-08-31

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att godkänna delårsrapporten för barn- och utbildningsnämnden per 2020-08-31.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 76

Inför budget 2021 
BUN 2020.0070

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar kortfattat om processen gällande arbetet med 
budget 2021. Hon poängterar att utgångsläget är svårt.
Förvaltningen kommer att lägga fram förslag gällande omviktning av faktorerna i den 
socioekonomiska fördelningen, där större hänsyn bör tas till föräldras 
utbildningsbakgrund.
Budget 2021 kommer att behandlas på nämndens temadag 2020-10-05

Beslut
Arbetstskottets föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 77

Lokalförsörjningsplan 
BUN 2020.0158

Ärendet
Fastighetsavdelningen upprättar en strategisk och kommunförvaltningsövergripande 
lokalförsörjningsplan i två tidsperspektiv, ett fyraårs- och ett tioårsperspektiv. Barn- och 
utbildningsförvalningen har tagit fram förslag till lokalförsörjningsplan utifrån sitt 
perspektiv för perioden 2020-2024. I planen lämnas nulägesbeskrivning och belysta 
intresseområden för samtliga verksamhetsområden inom förvaltningen.
 
Samordnare Marie Berlin kommer på nämndens sammanträde att föredra 
lokalförsörjningsplanen i detalj.
 
Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan, samordnare, 2020-09-11

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att anta lokalförsörjningsplan enligt förslag.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 78

Svar på revisionens granskning av informationssäkerhet 
BUN 2020.0105

Ärendet
KPMG har på uppdrag av Klippans kommuns revisorer granskat kommunens 
informationssäkerhet och risker kopplat till detta arbete.

Revisionen önskar yttrande från kommunstyrelsen, socialnämnden och från barn- och 
utbildningsnämnden med anledning av granskningen.

Kommunledningsförvaltningen anser att då frågan gällande informationssäkerhet är 
kommunstyrelsens ansvar kommer kommunstyrelsen att ta fram ett gemensamt yttrande 
på rapporten till revisionen.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit del av kommunledningsförvaltningens 
förslag till yttrande och har inget övrigt att tillägga.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlåter åt kommunstyrelsen att yttra sig över 
granskningsrapporten avseende informationssäkerhet.
 
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare, 2020-09-11
Granskningsrapport, revisionen, 2020-06-15

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att överlåta åt kommunstyrelsen att yttra sig över revisionens granskning av 
informationssäkerhet.
____

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 79

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

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att Skolinspektionens granskning 
av Tegelbruksskolan visar att distansundervsiningen med anledning av Covid-
19 fungerade mycket bra.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 80

Rapport från förvaltningen 
BUN 2020.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att Skolinspektionen har fattat beslut 
utifrån sin regelbundna tillsyn på utbildningen på Klippans kommuns skolor. 
Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier i stort uppfylls. Kommunen 
kan förbättra styrning, uppföljning och analys.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81

Elevärenden 
BUN 2020.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
Dnr 2020.0094
Skolinspektionen            
Beslut gällande anmälan av kränkande behandling vid Snyggatorpsskolan
Det är inte visat att Klippans kommun har brutit mot bestämmelserna om skyldigheten att 
motverka kränkande behandling när det gäller aktuell elev. Ärendet avslutas. 
 
Dnr 2020.0088
Skolinspektionen            
Beslut gällande anmälan mot Antilopenskolan angående elevs rätt till stöd
Mot bakgrund av att eleven till hösten kommer att börja på en ny skola där en ny rektor 
kommer att ansvara för arbetet med hens stödbehov och där elevens stödbehov kommer 
att mätas mot nya kunskapskrav, bedömer Skolinspektionen att uppföljningen av ärendet 
kan avslutas.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, nämndsekreterare, 2020-09-11

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82

Kurser och konferenser 
BUN 2020.0003

Ärendet
Arbetsutskottet för en diskussion kring nämndens temadag 5 oktober.
Nämndsekreterare Åsa Lönn frågar arbetsutskottet om nämndens ordinarie möte samt 
temadagen kan äga rum i Sessionssalen.
Sammanträdet i december behöver dock förläggas till annan lokal, Ljungbyhedsskolan 
föreslås.
 
 
I övrigt rapporteras följande kurser och konferenser till arbetsutskottet:
 
JP Infonet                 Barnkonventionen i praktiken
 
 

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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