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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ 1 Val av justerare
§ 2 Fastställande av föredragningslistan
§ 3 Bokslut 2020
§ 4 Revisionens granskning av SFI
§ 5 Yttrande rörande motion om "Årlig tradition för att hålla minnet av 

Gerard Gbeyo vid liv"
§ 6 Uppföljning av intern kontrollplan 2020
§ 7 Information och åtgärder med anledning av Corona-viruset
§ 8 Rapport från förvaltningen
§ 9 Elevärenden
§ 10 Kurser och konferenser
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Val av justerare 
BUN 2021.0006

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
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§2

Fastställande av föredragningslistan

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

Bokslut 2020 
BUN 2021.0007

Ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har framställt bokslut för 2020. Det ekonomiska 
resultatet visar ett överskott på 69 tkr.
 
Arbetsutskottet bereds möjlighet att kommentera och diskutera informationen.
 
Beslutsunderlag
Bokslut för Barn- och utbildningsnämnden, 2021-02-03
Presentation, skolchef, 2021-02-10

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att godkänna bokslutet.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

Revisionens granskning av SFI 
BUN 2020.0102

Ärendet
Klippans kommuns revision har granskat barn- och utbildningsnämndens styrning av den 
kommunala vuxenutbildningen i svenska för invandrare (SFI).
Revisionens bedömning är att Klippans kommun tillhandahåller SFI i enlighet med lag, 
men ser vissa brister i barn- och utbildningsnämndens styrning av verksamheten. 
Revisorerna önskar yttrande från nämnden med anledning av resultatat i granskningen. 
Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 1 mars 2021.

Förvaltningen framställt ett förslag till yttrande till revisionen.
 
Ordförande Rune Persson (S) yrkar på att nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen 
att arbeta fram ett förslag på hur det systematiska kvalitetsarbetet ska utvecklas. 
Utredningen ska ge underlag till barn- och utbildningsnämnden för att kunna fatta beslut 
om uppföljning av prioriterade områden.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, verksamhetschef, 2021-02-04
Rapport, revisionen, 2020-12-14
Presentation, verksamhetschef, 2021-02-10

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att anta yttrandet enligt förslag och översända det till revisionen.
 
att uppdra åt förvaltningen att arbeta fram ett förslag på hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska utvecklas. Utredningen ska ge underlag till barn- och 
utbildningsnämnden för att kunna fatta beslut om uppföljning av prioriterade områden.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 5

Yttrande rörande motion om "Årlig tradition för att hålla minnet av 
Gerard Gbeyo vid liv" 
BUN 2020.0185

Ärendet
Johan Bengtsson (MP) 2020-09-09 har inkommit med en motion med yrkande om att ge 
barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att årligen, den 9 september, 
uppmärksamma årsdagen av Gerard Gbeyos död.
Motionen remitterades 2020-10-21 till barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden för yttrande.
 
Yttrande
Skolans uppdrag regleras bland annat i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet.

I läroplanen definieras i det första kapitlet skolans värdegrundsuppdrag. I uppdraget ingår 
det att: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.”

Inom ramen för det uppdraget arbetar Klippans skolor aktivt med värderingsfrågor och 
verksamheten ska genomsyras av alla människors lika värde. Att då särskilja och 
uppmärksamma individer, i det aktuella fallet Gerard Gbeyos tragiska dödsfall, med egna 
minnesdagar är en svår väg att välja.

För att inte hamna i situationer då vi värderar vem som förtjänar en egen minnesdag eller 
inte, trots goda intentioner och avsikter, ser barn- och utbildningsförvaltningen 
svårigheter i att genomföra insatserna enligt Miljöpartiets förslag i motionen.  
 
 
Beslutsunderlag
Skrivelse, verksamhetschef, 2021-02-02
Motion, miljöpartiet, 2020-09-09
Remiss av motion, kommunstyrelsens ordförande, 2020-10-21

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att anta yttrande enligt ovan som sitt eget
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
BUN 2019.0232

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-26 om moment för intern 
kontroll under 2020. Förvaltningen har nu gjort en uppföljning av de interna 
kontrollmomenten.
 
Beslutsunderlag
Uppföljning av intern kontroll 2020, skolchef, 2021-02-03
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-26 § 103
Sammanställning intern kontroll - helhet, 2020, 2019-11-13

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att godkänna uppföljning av intern kontroll för 2020.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 7

Information och åtgärder med anledning av Corona-viruset 
BUN 2021.0004

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar att beslut om att undervisningen delvis ska 
bedrivas på distans/genom fjärrundervisning är taget för högstadiet. Beslutet sträcker sig 
fram till efter sportlovet.
Verksamhetschef Lars Boije informerar att det även på gymnasieskolan är 
delvis distansundervisning som gäller. På de praktiska programen sker de praktiska 
momenten på skolan och de teoretiska på distans. På de teoretiska programmen alternerar 
man mellan när- och distansundervisning enligt ett rullande schema.
Det nationella beslutet avseende gymnasieskolan gäller fram till den 2 april.
 
Vidare lyfter Lars frågan om erbjudande av skollunch till gymnasieelever som har 
distansundervisning. I dagsläget erbjuder kommunen endast matlådor till elever inskrivna 
på Klippans gymnasieskolor och Lars ställer frågan till arbetsutskottet om detta är en 
korrekt tolkning av nämndens avsikt och önskan. Arbetsutskottet bekräftar att tolkningen 
är rimlig, främst med anledning av att ersättning för skolmat ingår i skolpengen, vilket 
innebär att Klippans kommun betalar andra huvudmän för att de ska erbjuda skollunch.

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 8

Rapport från förvaltningen 
BUN 2021.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om arbetet med särskolans framtida 
organisation.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-10-21 att uppdra åt tekniska 
förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram den mest optimala 
lösningen för Pilagårdsskolan utifrån verksamhetens behov,
Projektledare Marie Berlin berättar om arbetet med detta uppdrag där verksamhetens 
främsta önskemål är en samlad skola.
 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

Elevärenden 
BUN 2021.0002

Ärendet
Följande elevärenden rapporteras till arbetsutskottet:
 
BUN 2020.0209-1
Skolinspektionen - Beslut om att överlämna anmälan mot Snyggatorpsskolan till 
Klippans kommun
 
BUN 2020.0224-2
Skolinspektionen - Beslut att överlämna delar av anmälan mot Snyggatorpsskolan till 
Klippans kommun
 
BUN 2020.0224-3
Skolinspektionen - Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot 
Snyggatorpsskolan
 
BUN 2020.0067-8
Uppföljning av beslut gällande Vedby skola
 
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar även om elevärende på Snyggatorpsskolan 
vilket resulterat i polisanmälan.

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
att notera informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-02-10

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 10

Kurser och konferenser 
BUN 2021.0031

Ärendet
Följande kurser rapporteras till arbetsutskottet:
 
Skolverket            Regional dialog om vuxenutbildningen    2021-03-16

Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
att bereda Ida Wennerlund (S), i egenskap av kontaktpolitiker för vuxenutbildningen, 
plats på regional dialog om vuxenutbildningen.
____

Paragrafen är justerad
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