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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
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§ 98 Fastställande av föredragningslistan
§ 99 Yttrande gällande överklagande av beslut om skolskjuts
§ 100 Ekonomisk månadsuppföljning
§ 101 Nämndsmål 2021
§ 102 Internbudget 2021
§ 103 Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar för förskola, 

grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inklusive 
socioekonomiska fördelning 2021

§ 104 Prislista / interkommunala ersättningar för gymnasieskola och 
särskola 2021

§ 105 Internkontrollplan 2021
§ 106 Omorganisering inom verksamhetsområde grundskola och 

grundsärskola
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§ 108 BUN-stipendium 2020
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§ 110 Elevärenden 2020
§ 111 Förändringar för nämnden med anledning av Covid-19
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§97

Val av justerare

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att utse Tonny Svensson (M) att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde.
____

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§98

Fastställande av föredragningslistan

Ärendet
Fastställande av föredragningslistan föreligger.
Ordförande Rune Persson (S) föreslår att ärende om yttrande med anledning av 
överklagande av beslut om skolskjuts läggs till dagordningen.
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att fastställa föredragningslistan med tillägg av ärende om yttrande med anledning av 
överklagande av beslut om skolskjuts.
____
 

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 99

Yttrande gällande överklagande av beslut om skolskjuts 
BUN 2020.0177

Ärendet
Skolskjutssamordnare Stefan Hermansson har 2020-10-12 fattat avslagsbeslut på ansökan 
om skolskjuts. Vårdnadshavare har överklagat beslutet.
Förvaltningsrätten i Malmö begär nu att kommunen lämnar ett skriftligt yttrande där 
kommunen bemöter det som står i överklagandet.

Domstolen begär att få in yttrandet senast den 1 december 2020. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in.

Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt förslag till yttrande, vilket 
arbetsutskottet nu föreslås anta.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, skolchef, 2020-11-12
Yttrande, skolskjutssamordnare, 2020-11-12
Föreläggande, Förvaltningsrätten i Malmö, 2020-12-10

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att anta yttrande gällande överklagan av beslut om skolskjuts enligt förslag samt 
översända yttrandet till Förvaltningsrätten i Malmö.
____

Beslut skickas till 
Förvaltningsrätten i Malmö

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 100

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2020.0036

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt ekonomisk månadsuppföljning 
per oktober 2020. Den ekonomiska prognosen pekar mot ett underskott på 1 926 tkr.
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för de olika verksamheternas ekonomiska läge.
 
Beslutsunderlag
Ekonomisk månadsuppföljning, skolchef, 2020-11-11

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad

7 (20)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101

Nämndsmål 2021 
BUN 2020.0173

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsmål för 2021:
 

 Andelen högskoleutbildad personal i förskolan ökar
 Högre andel elever i årskurs ett kan läsa och förstå enkla meningar
 Högre andel elever i årskurs ett har god taluppfattning
 Högre andel elever är behöriga till gymnasieskolan
 Högre andel elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år
 Fler personer inom vuxenutbildningen går vidare till arbete eller till en högre nivå 

av studier
 Fler personer inom arbetsmarknads- och utvecklingsenheten går vidare till arbete 

eller studier
 Elevfrånvaron för elever med mer än 20 % frånvaro minskar
 Sjukfrånvaron för personal minskar
 Jag känner mig trygg i skolan
 Jag är nöjd med min skola som helhet

 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att, för att skapa kontinuitet samt möjlighet att 
jämföra resultat över tid är målen samma som föregående år. Undantaget är Andelen 
högskoleutbildad personal i förskolan ökar samt Fler personer inom vuxenutbildningen 
går vidare till arbete eller till en högre nivå av studier som är nya.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, skolchef, 2020-11-09
 
 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att anta nämndsmål enligt ovan.
____
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 102

Internbudget 2021 
BUN 2020.0070

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2021. Nämndens 
totala budgetram för 2021 är 436 101 tkr. Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om 
fördelningarna inom nämndens rambudget.
 
Beslutsunderlag
Sammanställning fördelning inom ram, skolchef, 2020-11-09
Sammanställning per enhet, skolchef, 2020-11-09

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att fastställa interbudget för nämnden för 2021.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 103

Elev/barnpeng och interkommunala ersättningar för förskola, 
grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg inklusive 
socioekonomiska fördelning 2021 
BUN 2020.0174

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till peng, interkommunal 
ersättning och socioekonomisk fördelning för 2020 för förskola, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om pengen uppbyggnad och om hur den har 
räknats fram.
 
Beslutsunderlag
Peng förskola, fritidshem, förskoleklass samt grundskola 1-9 för 2021, skolchef,
  2020-11-09
Peng pedagogisk omsorg för 2021, skolchef, 2020-11-09
Socioekonomisk fördelning för 2021, skolchef, 2020-11-09
Power point - presentation, skolchef,

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att fastställa peng, interkommunal ersättning samt socioekonomisk fördelning för 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass samt grundskola åk 1-9 för 2021.
____

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 104

Prislista / interkommunala ersättningar för gymnasieskola och 
särskola 2021 
BUN 2020.0175

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till prislista / interkommunal 
ersättning för gymnasieskola och särskola för 2021.
 
Beslutsunderlag
Interkommunal ersättning 2020 / prislista - gymnasium, skolchef, 2020-11-09
Interkommunal ersättning 2020 / prislista - särskola, skolchef, 2020-11-09

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att fastställa programpris/interkommunal ersättning för gymnasieskola samt särskola för 
2021.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 105

Internkontrollplan 2021 
BUN 2020.0183

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till intern kontrollmoment för 
2021:

Införandet av ny kodplan kan innebära felaktigheter vid kontering.
Riskbedömning:                  Sannolikt: 3                     Konsekvens: 3                  
Kontrollmoment: Sporadisk kontroll av konteringar.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, utvecklingsstrateg 2020-11-06
Sammanställning intern kontroll 2021, 2020-11-06

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att under 2021 genomföra intern kontroll av felaktigheter vid kontering.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106

Omorganisering inom verksamhetsområde grundskola och 
grundsärskola 
BUN 2020.0180

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att i samband med öppnandet av kommunens 
nya grundskola, Kungsfiskareskolan, inför terminsstart hösten 202, kommer en 
organisationsförändring av befintlig verksamhet att genomföras. Bofinkenskolan, som i 
dag drivs i moduler, läggs ner och verksamheten flyttar över i den nya skolan.
Utöver detta så föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att årskurserna F-6 på 
Snyggatorpsskolan kommer att upphöra och eleverna som i dagsläget får sin undervisning 
där kommer att erbjudas plats på den nya Kungsfiskareskolan som organiseras som en 
treparallellig F-6 skola.
Kungsfiskareskolan är planerad för en så kallad flexibel lösning med möjligheter att 
bedriva en treparallellig F-6 verksamhet alternativt en tvåparallellig F-9 verksamhet.

Kommunens största skola, Snyggatorpsskolan, har under en längre tid brottats med 
ekonomiska problem. Genom att organisera om de delar som riktar sig mot årskurserna 
F-6 till Kungsfiskareskolan får enheten bättre förutsättningar att kunna göra en satsning 
på ett renodlat högstadium.
Förvaltningen ser redan idag att rekryteringen till de högre årskurserna är utmanande och 
genom att ha två skolor med högstadium i centralorten skulle kommunen riskera 
ytterligare svårigheter kopplat till rekrytering av kompetent och utbildad personal.
Därutöver ser förvaltningen att verksamheten för de yngre årskurserna på 
Snyggatorpskolan har under de senaste åren haft vikande elevunderlag och kopplat till 
detta stora svårigheter att bära sig ekonomiskt. Genom att omorganisera 
Snyggatorpsskolans och Bofinkenskolans befintliga elevgrupper till Kungsfiskareskolan 
möjliggörs en verksamhet som har bättre förutsättningar att ha en ekonomi i balans.
 
I samband med detta har också ett antal andra möjligheter kommit fram. Särskolan och 
Antilopenskolan har sedan en tid tillbaka haft problem med att få lokalerna att räcka till. 
Flytten av Snyggatorpsskolans årskurser F-6 innebär möjligheter att kunna flytta 
särskolans verksamhet till Snyggatorpsområdet. Lokalerna planeras i så fall att 
verksamhetsanpassas och renoveras snarast. Det innebär i sin tur att en eventuell 
utbyggnation av Antilopenskolan kan skjutas på framtiden då lokalbehovet där inte är 
akut. Både grundskolans och särskolans verksamheter ser positivt på denna flytt och de 
möjligheter som det ger.
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förvaltningen föreslår nu att arbetsutskottet beslutar att föreslår nämnden att 
Kungsfiskareskolan drivs enligt modellen treparallellig F-6 skola samt att från och med 
höstterminen 2021 flyttas årskurserna F-6 på Snyggatorpskolan till Kungsfiskareskolan. 
Därmed upphör F-6-verksamheten på Snyggatorpsskolan.
Förvaltningen föreslår även att grundsärskolans verksamhet flyttas till Snyggatorpsskolan 
samt att anpassning och ombyggnation av lokaler på Snyggatorpsskolan påbörjas snarast 
möjligt efter att åk F-6 lämnat lokalerna.
 
Arbetsutskottet omber rektor Marie Gärdby att kommentera förslaget och hon uttrycker 
att personalen till största delen är positiv till omorganiseringen.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att arbetsutskottet lämnar ärendet till nämnd utan 
eget förslag till beslut med anledning av att samverkan av ärendet med de fackliga 
förträdarna sker 2020-11-16.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, skolchef, 2020-11-11

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att lämna ärendet till nämnd utan eget förslag till beslut.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107

Rapport från förvaltningen 
BUN 2020.0001

Ärendet
Rektor Marie Gärdby informerar om ett ärende på Snyggatorpsskolan som resulterat i att 
Skolinspektionen genomför en riktad tillsyn på skolan.
 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att rektor för särskolan kommer att lämna sitt 
uppdrag.
 
Rose-Marie infomerar vidare att samtliga på den centrala förvaltningen, utom en chef och 
en administrativ personal, arbetar på distans med anledning av den ökade 
smittspridningen av Covid-19.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 108

BUN-stipendium 2020 
BUN 2020.0168

Ärendet
Val av stipendiat för BUN-stipendiet 2020 föreligger. Det har till förvaltningen inkommit 
2 ansökningar.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att BUN-stipendiet 2020 tilldelas 
Tolerensprojektet enligt Sandra Brandts, socionom på centrala elevhälsan, ansökan. Med 
anledning av Covid-19 kommer stipendiemottagaren dessvärre inte att bjudas in till 
nämndsmötet i december.
 
Beslutsunderlag
Sökkriterier för BUN-stipendium, barn- och utbildninsnämnden, 2017-08-17
Ansökan BUN-stipendium, förskolorna pilagården och Skogsbrynet, 2020-10-20
Ansökan BUN-stipendium, centrala elevhälsan, 2020-10-28

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att tilldela barn- och utbildningsnämndens stipendium för 2020 till Tolerensprojektet 
enligt Sandra Brandts, socionom på centrala elevhälsan, ansökan.
____

Paragrafen är justerad
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Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 109

Information om åtgärder med anledning av Covid-19 
BUN 2020.0044

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att det i dagarna kommit nya påbud från 
arbetsmiljöverket att förskolepersonal ska bära munskydd och visir om barn uppvisar 
symptom.
 
Verksamhetschef Lars Boije informerar att det än så länge, bland personal och elever 
inom gymnasieskolan, är få konstaterat insjuknade i Covid-19. Men han poängterar att 
det finns en stor oro över den stora spridningen i samhället i stort. Många elever är 
hemma eftersom familjemedlemar är konstaterat sjuka. Situationen är ansträngd för 
personalen. Gymnasieskolan har under hela hösterminen haft som utgångspunkt att 
undervisningem ska bedrivas på plats i skolan, men självklart med fysisk 
distansiering. Men från och med innevarande vecka har gymnasieskolan börjat att 
alternera den fysiska undervisning med distansundervisning.
Lars Boije ställer frågan hur arbetsutskottet ställer sig till att gymnasiet forsatt kan vara 
flexibla och snabbt ställa om till distansundervisning om behov uppstår. Arbetsutskottet 
anser att det är självklart att enheterna och rektorerna får mandat att ställa om till 
distansundervisning när och om behov uppstår.
Vidare lyfter Lars frågan om matlådor för de elever som endast får distansundervisning, 
vilket kommunen erbjöd i våras. Lars föreslår att kommunen inte tillhandahåller matlådor 
i detta läge, eftersom syftet med distansundervisningen är att minska resandet i 
kollektivtrafiken samt att minska elevernas fysiska kontakt med andra. Arbetsutskottet är 
eniga med förvaltningsledningen gällande detta i nuläget.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110

Elevärenden 2020 
BUN 2020.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
BUN 2018.0321-18
Skolinspektionen - Uppföljning av beslut gällande Klippans kommun
Skolinspektionen avslutar uppföljningen av ärendet.
Skolinspektionen prövar inte uppgifterna om elevens rätt till utbildning. 
 
BUN 2020.0016-9
Skolinspektionen - Uppföljning av beslut gällande skyldigheten att motverka kränkande 
behandling vid Snyggatorpsskolan
Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Barn- och elevombudet att 
Klippans kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. 
 
BUN 2020.0017-16
Skolinspektionen - Uppföljning av beslut gällande Ljungbyhedsskolan
Mot bakgrund av uppgifterna i redovisningen bedömer Skolinspektionen att Klippans 
kommun vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. 
 
BUN 2020.0181-2
Skolinspektionen - Beslut att överlämna anmälan mot Snyggatorpsskolan till Klippans 
kommun

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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arbetsutskott
2020-11-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111

Förändringar för nämnden med anledning av Covid-19 
BUN 2020.0055

Ärendet
Ordförande Rune Persson (S) informerar att nästa nämndsmöte kommer vara på 
Senioren. Han önskar vädja till samtliga att om de känner att de inte behöver komma på 
mötet får de gärna stanna hemma.
 
Nämndsekreterare Åsa Lönn kommer att ställa frågan till rektor på 
Ljungbyhedhedsskolan gällande nämndsmötet i december. Om det inte går att genomföra 
nämndsmötet i skolans lokaler så smittsäkrat som möjligt så kommer mötet att äga rum i 
annan lämplig lokal. Dock kommer båda verksamhetsbesöken, på Flygteknikcenter samt 
Ljungbyhedsskolan, att skjutas på framtiden.
Åsa informerar vidare om förutsättningarna för nämnden att bereda de förtroendevalda 
möjlighet att delta på distans.
 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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