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Beslutande 
ledamöter: 

Rune Persson S 
Tonny Svensson M 
Elin Luckmann SD 
 

 
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Jessica Svensson S 
Mikael Persson C 
Andreas Olofsson 
 

Övriga  
närvarande 

Rose-Marie Bergman, skolchef 
Anneli P Dalberg, verksamhetschef 
Ann-Sofie Widén, rektor §§ 51-53 
Susann Jönsson, nämndsekreterare 
Företräde jml Skollagen 5 kap 21§, § 53 
 

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 utbildningsnämndens arbetsutskott 
 
Sammanträdesdatum:  2021-09-16 
 
Datum för anslags uppsättande: 2021-09-20 
 
Datum för anslags nedtagande: 2021-10-12 
 
Förvaringsplats för protokollet: Förvaras 
 
Underskrift                    ____________________________________________________ 
                            Åsa Lönn 
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         § 

 
Ärende 

 
Dnr 

 
Sida 

 
 
§ 51 Val av justeringsperson  4 
§ 52 Fastställande av föredragningslistan  5 
§ 53 Beslut om avstängning av elev vid 

Tegelbruksskolan 
2021/200  

§ 54 Delårsrapport 2021 2021/179 6 
§ 55 Budget 2022 2021/118 7 
§ 56 Om- och nybyggnation i Klippans kommun 2021/202 8 
§ 57 Gallring av pappershandlingar efter 

skanning 
2021/145 9 

§ 58 Information och åtgärder med anledning av 
Corona-viruset 2021 

2021/107 10 

§ 59 Rapport från förvaltningen 2021 2021/100 11 
§ 60 Elevärenden 2021/101 12 
§ 61 Kurser och konferenser 2021 2021/108 13 
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§51 

Val av justeringsperson 
  

Beskrivning av ärendet 
Val av justeringsperson föreligger.  

 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 
att utse Elin Luckmann (SD) att jämte ordförande justera protokoll från dagens sammanträde. 
___ 
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§52 

Fastställande av föredragningslistan 
  

Beskrivning av ärendet 
Fastställande av föredragningslista föreligger. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar  
 
att fastställa utsänd föredragningslista.  
 
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§54 

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 
Delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden per 2021-08-31 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta 
 
att godkänna delårsrapporten för barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ekonomer BUF 

____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§55 

Budget 2022 
2021/118 

Beskrivning av ärendet 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om budgetarbetet för 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, 2021-06-28 
Budget 2022, Kommunfullmäktige, 2021-06-28 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta 
 
att godkänna informationen. 
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§56 

Om- och nybyggnation av skolor i Klippans kommun 
2021/202 

Beskrivning av ärendet 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar arbetsutskottet om de olika byggnationer som är 
igång eller ska starta upp, tillsammans med kommunens fastighetsförvaltning. 

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta 
 
att notera informationen 
 
 
Beslut skickas till 
Lokalsamordnare 
Rektor 

____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§57 

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 
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09 
Kommunjuristens tjänsteskrivelse 2021-04-19 
PM – Gallring av pappershandlingar efter skanning 2021-04-19 
 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta  

att godkänna gallring av pappershandlingar efter skanning enligt angivna riktlinjer. 

 
 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Nämndsekreterare 

____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§58 

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.  

 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta 
 
att notera informationen 
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§59 

Rapport från förvaltningen 
2021/100 

Beskrivning av ärendet 
Diskussion förs gällande nästkommande temadag den 7 oktober 2021, som tidigare varit 
planerad som heldag. Tanken har varit att ha en heldag med budgetarbete men det kommer 
inte finnas tillräckligt med budgetinformation vid den tidpunkten. Rose-Marie föreslår därför 
att ha en halvdag, 08.30 – 12.00 med innehåll av kvalitetsrapporter samt att förvaltningen 
presenterar förslag på årshjul som ska styra förvaltningens arbete under året.  
Arbetsutskottet uttrycker önskemål om att temadagen avslutas med gemensam lunch.  

Skolchef Rose-Marie Bergman föreslår att nämnden anordnar ytterligare en temadag 
(halvdag) i slutet av oktober, vilken då innehåller budgetarbete. 

 
 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta 
 
att notera informationen.  
 
 
____
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§60 

Elevärenden 
2021/101 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en sammanställning av anmälningar om 
kränkande behandling under perioden januari till juni 2021.  
 

I övrigt rapporteras följande elevärende till arbetsutskottet: 

Dnr 2021/197 
Skolinspektionen 
Uppföljning av beslut gällande Snyggatorpsskolan 

Dnr 2021/133 
Skolinspektionen 
Beslut med anledning av anmälan mot Snyggatorpsskolan 

Dnr 2021/198 
Rektor Ljungbyhedsskolan 
Beslut om avstängning av elev vid Ljungbyhedsskolan 

Dnr 2021/192 
Skolchef 
Information till vårdnadshavare om att iaktta sin skyldigheter enligt skollagen 

 

Beslutsunderlag 
Skrivelse, nämndsekreterare 2021-09-09 
Sammanställning, skolchef 2021-09-14 
 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

att notera informationen. 

____ 
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  PROTOKOLL  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

2021-09-16 

§61 

Kurser och konferenser 
2021/108 

Beskrivning av ärendet 
Följande kurser rapporteras till arbetsutskottet: 

SKR Agenda för integration   18-19 november 2021 

 

Tonny Svensson har blivit anmäld till BraveTalk 3-4 november 2021 men fått förhinder. 
Ordförande föreslår att utlysa platsen till någon i nämnden genom att maila ut en förfrågan där 
den som anmäler intresse först bereds platsen.  
 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 
 
att notera informationen 
 
att bereda plats på BraveTalk 3-4 november 2021 till ledamot eller ersättare i nämnden som 
önskar delta.  
 
 
Beslut skickas till 
Nämndsekreterare 

____
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