
  PROTOKOLL 
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 
Paragrafer 

71-83
 

 
Plats och tid: Regnbågen, Ö Teatergatan 7 i Klippan,  

2021-09-28, 17:30-19:00 
 

Beslutande 
ledamöter: 

Rune Persson S 
Tonny Svensson M 
Elin Luckmann SD 
Mikael Persson C 
Charlotte Eliasson Anderberg KD 
Andreas Olofsson 
Jessica Svensson S 
Kevin Lindqvist M 
Richard Kronquist SD 

 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Diana Broman C 
Ida Wennerlund S 
Elena Kurenkova SD 
Carsten Flensburg SD 
Anne Rundberg SD 
Freddy Andersson M 
Alexander Lindahl L 
 

Övriga  
närvarande 

Rose-Marie Bergman, skolchef 
Åsa Lönn, nämndsekreterare 
Anneli P Dalberg, verksamhetschef 
Mattias Adolfsson, verksamhetschef 
Lars Boije, verksamhetschef 
Mattias Säflund, verksamhetschef 
Helena Abrahamsson, utvecklingsstrateg 
 

Utses att justera: Elin Luckmann     

    
 
 
 
 
Sekreterare                     ___________________________________________________ 
 Åsa Lönn 
 
Ordförande                    ___________________________________________________ 
 Rune Persson 
 
Justeringsperson           ___________________________________________________ 
 Elin Luckmann     
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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:  2021-09-28 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-09-29 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-10-21 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, kansliavdelningen 
 
Underskrift                    ____________________________________________________ 
                            Åsa Lönn 
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         § 

 
Ärende 

 
Dnr 

 
Sida 

 
 
§ 71 Val av justeringsperson  4 
§ 72 Fastställande av föredragningslistan  5 
§ 73 Delårsrapport 2021 2021/179 6 
§ 74 Kvalitetsredovisning 2021/126 7 
§ 75 Budget 2022 2021/118 8 
§ 76 Om- och nybyggnation av 

Ljungbyhedsskolan 
2021/202 9 

§ 77 Gallring av pappershandlingar efter 
skanning 

2021/145 10 

§ 78 Rapport från ordförande och ledamöter 2021/122 11 
- 
12 

§ 79 Information och åtgärder med anledning av 
Corona-viruset 

2021/107 13 

§ 80 Rapport från förvaltningen 2021/100 14 
§ 81 Inbjudan till presidiet från I Ur och Skur 2021/211 15 
§ 82 Delegationsärenden 2021/110 16 
§ 83 Informationsärenden  17 
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§71 

Val av justeringsperson 
 

Beskrivning av ärendet 
Val av justeringsperson föreligger.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Elin Luckmann (SD) att jämte ordförande justera protokollet från dagens 
sammanträde. 
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§72 

Fastställande av föredragningslistan 
 

Beskrivning av ärendet 
Fastställande av föredragningslistan föreligger.  
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att ärende om inbjudan till I Ur och Skur läggs till 
dagordningen.  

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa föredragningslistan med tillägg av ärende om inbjudan till I Ur och Skur.  
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§73 

Delårsrapport 2021 
2021/179 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt delårsuppföljning per augusti 2021. 
Den ekonomiska prognosen pekar mot ett överskott på 1 500 tkr.  
Skolchef Rose-Marie Bergman redogör för de olika verksamheternas ekonomiska resultat och 
för nämndens måluppfyllelse.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-16 § 54 
Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden per 2021-08-31 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapporten för barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomer BUF 

____

6



  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§74 

Kvalitetsredovisning 
2021/126 

Beskrivning av ärendet 
Utvecklingsutvecklingsstrateg Helena Abrahamsson informerar om förvaltningens förslag till 
årshjul för kvalitetsredovisning.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2021-06-25 § 51 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen.  
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§75 

Budget 2022 
2021/118 

Beskrivning av ärendet 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om förutsättningar och utmaningar med 
budgetarbetet för 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-16 § 55 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2021-06-28 
Budget 2022, Kommunfullmäktige, 2021-06-28 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§76 

Om- och nybyggnation av Ljungbyhedsskolan 
2021/202 

Beskrivning av ärendet 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om de olika byggnationer som är igång eller ska 
starta upp, tillsammans med kommunens fastighetsförvaltning.  
Rose-Marie Bergman rapportera från dialogmöte 2021-09-21 där diskussioner fördes specifikt 
om Vedby skola, förskolan i Ljungbyhed och Pilagårdsskolan. 
 
Nämnden bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-16 § 56 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
Beslut skickas till 
Lokalsamordnare 
Rektor 

____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§77 

Gallring av pappershandlingar efter skanning 
2021/145 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens arkivmyndighet kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2021 att diarieförda 
pappershandlingar får gallras efter skanning under vissa villkor. Gallringen är ett led i att i så 
stor utsträckning som möjligt övergå till att bevara diarieförda handlingar i enbart digital 
form, istället för i både pappersform och digital form. Det genomförs i samband med att vi 
övergår till ärende- och dokumenthanteringssystemet Evolution. 

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-16 § 57 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09 
Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare, 2021-09-16 
PM – Gallring av pappershandlingar efter skanning 2021-04-19 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

att godkänna gallring av pappershandlingar efter skanning enligt angivna riktlinjer. 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Nämndsekreterare 

____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§78 

Rapport från ordförande och ledamöter 
2021/122 

Beskrivning av ärendet 
Diana Broman (C) och Tonny Svensson (M) var på kontaktpolitikerbesök på förskolorna i 
Ljungbyhed 2021-09-10. Vid verksamhetsbesöket deltog rektor Marie-Louise Bergendorff.  
Diana och Tonny rapporterar att Heden har tidigare visat noll-resultat medan Värdshuset går 
med minusresultat.  

Förskolorna har även haft högre personalkostnader under pandemin p g a sjuklön och 
vikariekostnader. Personalomsättningen på förskolorna har varit låg senaste året. Personalen 
har haft en tuff situation under pandemin, men alla har hjälpts åt och stöttat varandra för att 
verksamheten ska fungera och för att barnen ska ha det bra. Marie-Louise vill speciellt 
framhålla att hon är väldigt stolt över sina medarbetare! 

Personal har en hög arbetsbelastning, men små möjligheter till rast och avlastning i sin 
vardag. I samarbete med HR, tillämpas en ny lönesättningsmodell som benämns som Din lön-
din delaktighet.  

Befintliga lokaler är i behov av underhåll och innebär säkerhetsrisker för både barn och 
personal. Personalen på förskolorna har varit på besök på Himlabacken och ser fram emot att 
arbeta i nya och ändamålsenliga lokaler. Förskolorna i Ljungbyhed har varit pilotförskola i 
Generation Pep, vars koncept kännetecknas av att ge barnen goda vanor i tidig ålder bl. a. 
genom rörelse och hälsosam mat.  

 

Kevin Lindqvist (M) rapporterar från träff med rektor på förskola Antilopen, Anna Lindelöv 
som ägde rum 2021-09-03. Träffen stämdes med anledning av det ingående samarbetet mellan 
förskolorna och Skolverket som kallas ”Samverkan för bästa skolan”. De samtalade om 
utmaningar som förskolan står inför. Förskolan har problem med skadegörelsen utanför 
skolans verksamhetstimmar och rektorn tar upp lösningar från kringliggande kommuner, ett 
av dessa är något kallas ”mosquitos” vilket är ett störande ljud som spelas upp runt lokalerna 
så att det blir jobbigt att vistas på området.  
De talade vidare om verksamhetens speciella utmaningar och under samtalets gång 
uppkommer en fråga om budgeten vilken Kevin lyfter vid nästkommande nämndsmöte. 
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen.  
 
 
Beslut skickas till 
Rektor förskolorna Ljungbyhed 
Rektor förskolan Antilopen 

____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§79 

Information och åtgärder med anledning av Corona-viruset 
2021/107 

Beskrivning av ärendet 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att all undervisning nu är skolförlagd, det vill säga 
ingen distansundervisning sker på någon skola. 

På gymnasieskolorna har man börjat vaccinera barn från 16 år. Diskussion förs om att börja 
vaccinera barn från 12 år och hur man då ska organisera det på skolorna.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-16 § 58 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§80 

Rapport från förvaltningen 
2021/100 

Beskrivning av ärendet 
Diskussion förs gällande nästkommande temadag den 7 oktober 2021, som tidigare varit 
planerad som heldag. Arbetsutskottet föreslår att temadagen delas i två halvdagar. Den första 
äger rum den 7 oktober kl 08.30 – 12.00 och behandlar kvalitetsarbete och avslutas med 
gemensam lunch. Den andra halvdagen kommer att ske den 27 oktober kl 13-16 och kommer 
att innehålla budgetarbete.  

 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-16 § 58 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen.  
 
 
Beslut skickas till 
Nämndsekreterare 

____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§81 

Inbjudan till presidiet från I Ur och Skur 
2021/211 

Beskrivning av ärendet 
Nämndens presidium har fått en inbjudan av friskolan I Ur och Skur och föreslår nämnden att 
de bereds möjlighet att delta vid ett sådant möte.  
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bereda presidiet möjlighet att delta vid möte med I Ur och Skur.  
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§82 

Delegationsärenden 
2021/110 

Beskrivning av ärendet 
Enligt gällande delegationsordning anmäles beslut fattade på barn- och utbildningsnämndens 
uppdrag enligt bilagd förteckning.  

 

Beslutsunderlag 
Förteckning delegeringsbeslut 2021-09-28 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämnden 

2021-09-28 

§83 

Informationsärenden 
 

Beskrivning av ärendet 
Följande informationsärenden rapporteras till nämnden: 

BUN 2021/125 
Skolverket 

 Beslut om insatser 1 avseende samverkan mellan Skolverket och Klippans kommun 
inom ramen för uppdraget samverkan för bästa skola  

 Överenskommelse (ÖK 1) om samverkan mellan Skolverket och Klippans kommun 
avseende nulägesanalys och åtgärdsplan inom ramen för uppdraget om samverkan för 
bästa skola 

 Utbetalningsplan Samverkan för bästa skola 
 Beslut gällande deltagande i samverkan för bästa skola 

 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
____
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