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§ 40

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 måndagen den 7 juni 2021 kl 10.00.
____
 

Paragrafen är justerad
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§41

Fastställande av föredragningslista

Ärendet
Fastställande av föredragningslista föreligger.
 
 
Beslut
 
Arbetsutskottet beslutar
 
att fastställa utsänd föredragningslista.
____

  

Paragrafen är justerad
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§ 42

Förslag på programutbud för Klippans Gymnasieskolan för läsåret 
2022/2023 
BUN 2021.0095

Ärendet
Antalet sökande till Klippans gymnasieskolor går upp och ner från år till år men är 
generellt och sammantaget på en fortsatt relativt god nivå. SpriAtt föreslår nämnden att 
fastställa antalet platser på program enligt bifogat förslag.dningen och skillnaderna 
mellan programmen är dock fortsatt stor.
 
Vi har ett fortsatt stort intresse för yrkesprogrammen generellt, med sökande från 
regionen och nationellt. Sökunderlag på de studieförberedande programmen varierar en 
del från år till år, vissa år är vissa program mer populära för att året därpå minska, detta 
har vi bland annat sett gällande Na, Te och Sa. Yrkesprogrammen på Åbyskolan har även 
de haft en skiftande sökbild från år till år. Här är det framförallt HA som vi ser en stor 
osäkerhet kring med en negativ trend i antalet sökande. Inför läsåret 22-23 kommer HA 
ersättas med ett nytt program, nämligen Försäljnings- och serviceprogrammet. Även BF 
och VO varierar i attraktivitet från år till år.

Vi har utifrån rådande omständigheter, såväl nationellt som internationellt, sett ett 
minskat antal sökande
på flygteknikutbildningen i Ljungbyhed (jämfört med föregående år) men vi har även i år 
fortsatt sökande till en full klass (som det ser ut nu). Utbildningarna på Tegel är fortsatt 
populära överlag men med en liten minskning av sökande till El programmet. Det finns 
dock en hög osäkerhet kring antalet behöriga elever.

Gymnasiesärskolans programplatser skiftar också från år till år beroende på kapacitet och 
hur många elever som är inne på respektive utbildning, detta gör att antalet platser för 
intag varierar från år till år.

En fortsatt stor utmaning och osäkerhetsfaktor generellt är behörighetsgraden till 
gymnasiet, vi ser att det fortfarande är många elever som vill studera hos oss men som i 
dagsläget inte är behöriga att göra det! De elever som inte kommer in på ett nationellt 
program kommer beredas plats på våra olika Im-inriktningar, IMV eller IM-Yrk eller IM-
Ind.
 
Beslutsunderlag
Skrivelse Verksamhetschef   daterat 210526
Programplatser 2022/2023  daterat 210526
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Beslut
Att föreslå nämnden att fastställa antalet platser på program enligt bifogat förslag.
____

Paragrafen är justerad
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§ 43

Remissvar på Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) 
BUN 2021.0061

Ärendet
Regeringskansliet har framställt utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning 
(SOU 2021:3). Klippans kommun är utsedd som remissinstans och yttrandet ska vara 
Regeringskansliet tillhanda senast den 11 juni 2021.

Förvaltningen har framställt yttrande enligt nedan.
Eftersom yttrandet ska vara Regeringskansliet tillhanda innan nästkommande 
nämndsmöte kommer arbetsutskottet besluta om yttrandet som brådskande ärende.

Yttrandet
Sammanfattning av ärendet: Klippans kommun ger ett sammanfattat svar från barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det är Barn- och utbildningsförvaltningen i Klippans kommun 
som är ansvariga för skolbiblioteksverksamheten i kommunen. Klippans kommun ser 
också att skolbibliotekets roll är mycket viktig och ställer sig i huvudsak bakom förslagen 
i betänkandet.

Det finns dock ett antal områden som behöver beaktas och kommenteras nedan:
Utredningen föreslår att det ska framgå av skollagen att skolbibliotek ska vara 
bemannade (Utredarens förslag 4.4.3).

Konsekvenserna av förslaget kan bli omfattande och påverkan på resursfördelningen på 
enhetsnivå knyts också upp till enskilda yrkesgrupper och därigenom tvinga fram en 
prioritering där exempelvis lärare nedprioriteras för att kunna anställa skolbibliotekarier 
(Utredarens förslag 8.1.2). En lösning kring finansiering av ett eventuellt lagkrav och 
ökade kostnader kopplat till detta bör noga beaktas för att undvika negativa konsekvenser 
i de andra delarna av verksamheten.

Klippans kommun anser att ett fokus på skolbibliotekets betydelse och syfte är 
välbehövligt och nödvändigt då skolbibliotekets funktion kan spela en stor och viktig roll 
i elevernas måluppfyllelse och utbildning.

Syftet med förslaget är att stärka likvärdigheten och kvaliteten i 
skolbiblioteksverksamheten men ytterligare ställningstagande och fördjupande 
förklaringar från lagstiftaren krävs för att undvika oklarheter framförallt i frågan om 
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huvudmannen inte kan hitta utbildade skolbibliotekarier i den omfattning som behövs.

Klippans kommun ser också svårigheter i att tillgången till utbildade skolbibliotekarier 
kan också komma att påverka möjligheterna till att uppfylla lagstiftarens krav och 
intentioner (Utredarens förslag 6.5.1). Det finns en oro kopplat till att problemet med 
rekrytering kan komma att bli större i mindre kommuner på landsbygden än i våra större 
städer. Vi har tidigare sett detta inom rekryteringen av förskolelärare och lärare i 
samband med införandet av legitimationer.

Beslutsunderlag
Skrivelse Verksamhetschef  daterat 210602
Remiss från Regeringskansliet daterat 210311  (SOU 2021:3)
 

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar

att anta remissvaret som sitt eget och översända till Regeringskansliet, 
Utbildningsdepartementet.
____

Beslut skickas till 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.
Kommunstyrelsen för kännedom

Paragrafen är justerad
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§ 44

Effektmål för ny förskola i Ljungbyhed 
BUN 2021.0069

Ärendet
Ett lokalprogram är framtaget

för nybyggnation av förskola med 8 avdelningar i Ljungbyhed. Förslag till effektmål för 
ny förskola är följande:

Effektmål
•Hållbar utveckling; skapa pedagogiska miljöer med utgångspunkt ur ekologisk, social, 
kulturell och ekonomisk hållbarhet.

•Barnkonventionen som utgångsläge.

•Hög grad av tillgänglighet som främjar kreativitet och skapande, både inom- och 
utomhus.

•Attraktiv arbetsgivare som attraherar och behåller skicklig pedagogisk personal genom 
att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö.

•Bra och säker arbetsmiljö, både inom- och utomhus.

•Trygg, säker och välkomnande miljö som inbjuder till möten och samspel.
 
 

Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

Att godkänna föreslagna effektmål för byggnationen av ny förskola i Ljungbyhed.
____

Paragrafen är justerad
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§45

Inledande diskussion gällande Vedby skola

Ärendet
Förvaltningen vill föra diskussion med arbetsutskottet och nämnden kring Vedby skola 
och dess framtid.
 
Det finns en äldre utredning gällande Vedby skola men då mycket har förändrats finns 
det uppgifter i utredningen som inte är relevanta.
 
 
Ordförande Rune Persson föreslår att ärendet tas upp på nämnden och att där fattas beslut 
ifall en ny utredning ska komma till stånd.
 
 
Beslut
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att Utreda Vedby skolas 
framtid med inriktning på att Vedby skola ska vara kvar.
___

  

Paragrafen är justerad
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§46

Information från arbetsmarknad och utveckling angående 
försöksverksamhet, Familjen Helsingborg

Ärendet
Arbetsmarknadsområdet är under stor förändring, bland annat att med 
Arbetsförmedlingens förändrade roll och uppdrag. Nu i september kommer 
Arbetsförmedlingen införa KROM, kundval rusta och matcha, där fristående aktörer 
kommer att utföra arbetet med deltagare inskrivna på Arbetsförmedlingen.
 
Kring midsommar kommer en departementsskrivelse presenteras kring kommunernas roll 
inom arbetsmarknadsområdet. Familjen Helsingborg tittar på en modell för hur 
kommunerna i samverkan skulle kunna arbeta med deltagare som kommunen har ett 
ansvar för.
 
 
Beslut
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att notera informationen.
____

  

Paragrafen är justerad
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§ 47

Information och åtgärder med anledning av Corona-viruset 
BUN 2021.0004

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att efter drygt ett år har pandemin blivit en 
del av det normala. Alla enheter följer de rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheterna lämnar.
 
Lars Boije, Verksamhetschef på Gymnasiet meddelar att avrundníngen av terminen har 
flötet på bra.Fler och fler elever och lärare har varit på plats på Tegelbrukskolan för att 
kunna utföra sina praktiska moment i undervisningen.
 
Studentexamen kommer att bli som förra årets upplägg. Det kommer ske över 3 dagar. 
Flygteknik går ut först den 8/6, de kommer att ha några gäster på plats då de har stora 
utrymme på flyget i Ljungbyhed samt att många av eleverna är inackorderade och 
behöver få hjälp med att komma till sina hemkommuner.
 
Tegelbrukskolan och Åbyskolan kommer ha studentavslutning under torsdag och fredag. 
Inga föräldrar eller anhörig som åskådare under utspringet, det får bli deras skolkompisar 
som är påhejare och publik till de som springer ut. Därefter kommer alla studenter slussas 
ut i kommunens ytterkanter på förutbestämda platser för att mininera smittspridning när 
eleverna blir hämtade av sina anhöriga. All planering har samordnats med eleverna, de 
flesta har förståelse men det finns även elever som är missnöjda.
 
Vuxenutbildningen på Tegelbruksskolan kommer att fortgå under sommaren under 
kontrollerade former och med stor anpassning till Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.
 
 
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner informationen.

Paragrafen är justerad
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§ 48

Rapport från förvaltningen 
BUN 2021.0001

Ärendet
Annelie Dahlberg informerar om att det finns en film gällande invigningen av 
Himlabacken. Filmen ligger ute på kommunens hemsida samt andra sociala medier.
 
En fråga från ledamot i utskottet kommer upp gällande svårigheter att få kontakt med 
tjänstemän på skolorna i kommunen. Det finns önskemål från utskottet att det alltid ska 
finnas någon, en som är utsedd för att svara i telefonen ute på skolorna. 
Verksamhetscheferna informerar om att det finns tjänstemän på alla skolor som ska gå att 
kontakta, dock är de inte alltid anträffbara, de kan sitta i möte eller ha andra samtal.
 
Rose-Marie Bergman informerar utskottet om möjlighet till att komma på besök på nya 
Kungsfiskareskolan innan höstterminen börjar. Förslaget är den 15 juni, samma dag det 
är Barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
Utskottet tillsammans med förvaltningen kommer överens om ett planerat besök i grupper 
om 6 ledamöter i varje med första grupp kl 15.30, därefter 10.00 och 16.30.
Nämndsekreterare får i uppdrag att snarast skicka ut inbjudan till alla ledamöter i Barn- 
och utbidlningsnämnden med gruppindelning.
Ordinarie sammanträde för nämnden startar som planerat 17.30 på Regnbågen.
 
 
Beslut
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att planera för ett studiebesök på 
Kungsfiskareskolan den 15 juni samt
 
Noterar i övrigt informationen.
____
 
 
 

Paragrafen är justerad
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§ 49

Elevärenden 
BUN 2021.0002

Ärendet
Inga elevärende finns att redovisa.
 
Beslut
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott noterar informationen.
____

Paragrafen är justerad
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§ 50

Kurser och konferenser 
BUN 2021.0031

Ärendet
Krafttag mot det väpnade våldet i Sverige 
 
Den 3-4 november kan du vara med i Malmö på BraveTalk-konferensen ”Mot väpnat 
våld i Sverige”, konferensen med många perspektiv. Programmet speglar en mångfald av 
kompetens som kraftsamlar på en och samma plats mot det väpnade våldet – samtidigt! 
Och inte bara det: Kommuner, företag och organisationer som vill visa att de också 
arbetar mot väpnat våld, är också där som konferenspartners.
 
Det här är årets viktigaste forum för dig som ska ta modiga och nödvändiga beslut för 
framtiden och därför vill ha en bred uppdatering av problematiken, framgångsfaktorer 
och framförallt:
Expertisens förslag på bättre åtgärder mot det väpnade våldet.
Vilka metoder har olika länder valt? Vilka metoder funkar och vilka gör det inte? Vad bör 
ni beslutsfattare göra i ett nästa steg nu?
 
Två heldagar fullspäckade med modiga, viktiga samtal: BraveTalk-konferenserna är 
”action-based”, dvs mer än bara prat.
 
Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att godkänna Tonny Svensson (M) 
och Elin Luckmann (SD) deltagande i konferensen "Krafttag mot det väpnade våldet i 
Sverige" Den 3-4 november 2021 i Malmö.
____
 

Paragrafen är justerad

16 (16)


	4502183c-0ad2-48d2-b249-95e90336c798.docx
	e20b7653-ef5c-4b73-aaf9-582ef8990249.docx
	Innehållsförteckning

	0cc82591-54fc-4e8c-8151-4bac8731e16a.docx
	Val av justerare
	Ärendet


	09e25e59-d6a0-4b59-ba8a-69ea597a6358.docx
	Fastställande av föredragningslista
	Ärendet


	263f0535-21a3-4b65-b406-607d045717dc.docx
	Förslag på programutbud för Klippans Gymnasieskolan för läsåret 2022/2023
	Ärendet
	Beslut


	e4ccae2b-3223-4908-ac9a-65c154168622.docx
	Remissvar på Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3)
	Ärendet
	Beslut
	Beslut skickas till


	f01f0b58-1d42-49f0-abd9-2db639e7c7c7.docx
	Effektmål för ny förskola i Ljungbyhed
	Ärendet
	Beslut


	f69f164c-5658-4ea2-89fb-153c8c5b26a6.docx
	Inledande diskussion gällande Vedby skola
	Ärendet


	de4a7fb4-7ae9-4b60-9287-21d006c7b69c.docx
	Information från arbetsmarknad och utveckling angående försöksverksamhet, Familjen Helsingborg
	Ärendet


	be740348-69d5-46e5-885c-3840ff120e0a.docx
	Information och åtgärder med anledning av Corona-viruset
	Ärendet


	8684b276-8afe-4084-907d-abb76bb5fa31.docx
	Rapport från förvaltningen
	Ärendet


	0ba26041-9128-4290-985d-c47dbd50f34a.docx
	Elevärenden
	Ärendet


	8acf3401-8592-472c-82c0-ce7a1695b6db.docx
	Kurser och konferenser
	Ärendet



