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§ 35 Budget 2022
§ 36 Remissvar; Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i 
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§ 38 Rapport från förvaltningen
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

Val av justerare 
BUN 2021.0006

Ärendet
Val av justerare föreligger.
 
 
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
 
Att utse Elin Luckmann (SD) att jämte ordförande justera protokoll från dagens 
sammanträde måndagen den 17 maj 2021 kl 11.00.
____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§33

Fastställande av föredragningslista

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

  

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

Ekonomisk månadsuppföljning 
BUN 2021.0047

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar arbetsutskottet utfirån utsänd 
månadsuppföljning för Barn- och utbildnings-nämndens budget. Rose-Marie påtalar att 
sedan förra uppföljningen i mars har underskottet minskat med ca 400 tkr.
 
Andreas Olofsson (SD) har en undran över vad "Gamla etableringschabloner"  längst ner 
på redovisningen står för. Skolchefen informerar om att tidigare år, från 2015 och framåt 
har förvaltningen fått dessa pengar utifrån det kom många ensamkommande barn. För 
2022 kommer förvaltningen troligen inte att få några etableringschabloner. De pengar 
som blivit "över" har legat som en buffert för förvaltningens ekonomi.
Föregående budgetår 2020 togs ca 1,5 milj av dessa pengar för att få budget i balans. 
Kvar finns nu 2,8 miljoner för 2021.
 
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning för april 2021
 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att godkänna informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Budget 2022 
BUN 2021.0071

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar arbetsutskottet muntligt gällande budgetarbetet 
för 2022. Förvaltningen har haft ett flertal möten kring budgeten för 2022.
 
Förvaltningen har äskat till kommunstyrelsen inom ett flertal olika område för att täcka 
utökade kostnader. En del har förvaltningen fått igenom, t.ex har förvaltnignen fått 
täckning för Färingtoftas verksamhet under ett halvt år 2022. Hela Kungsfiskarskolans 
extra kostnader kommer att bli kompenserade. Vidare har förvaltningen fått ett tillskott 
med 600 tkr till Tegelbrukskolan, vilket gör att de kan öka kostnaden för elevplats. Som 
det ser ut just nu kommer förvaltningen att försöka hitta minst 1,5 milj i egen budget för 
att få budget i balans för 2022.
 
 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att godkänna informationen.
____

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36

Remissvar; Förskola för alla barn - för bättre språkutveckling i 
svenska 
BUN 2021.0043

Ärendet
Regeringskansliet har framställt utredningen Fler barn i förskola – för bättre 
språkutveckling i svenska (SOU 2020:67). Klippans kommun är utsedd som 
remissinstans och yttrandet ska vara Regeringskansliet tillhanda senast den 21 maj 2021.

Eftersom yttrandet ska vara Regeringskansliet tillhanda innan nästkommande 
nämndsmöte kommer arbetsutskottet besluta om yttrandet som brådskande ärende.
 
Yttrande
Klippans kommun ställer sig generellt positiv till förslaget; förskola för alla barn
- För bättre språkutveckling i svenska
Dock innebär förslaget en avsevärd utökning av administrativa arbetsuppgifter.

- Direktinskrivning – innebär upprättande av system för kontroll av inskrivning. Ökad 
samverkan med Barnhälsovård och Socialtjänst. Kontinuerlig uppdatering av barn med 
annat modersmål än svenska och socioekonomisk kartläggning. 
 
- Kartläggning – innebär upprättande av system.

- Uppsökande verksamhet – innebär skriftlig information och personlig kontakt med 
vårdnadshavare.

- Obligatorisk förskola för 5-åringar – innebär en kartläggning för att erbjuda barn som 
inte är inskrivna i förskola. Förskola ska erbjudas i närheten av barnets bostad.

- Skolskjuts – beslut ska tas om rätt till skolskjuts.

Hur ser den ekonomiska ersättningen ut till kommunerna för att klara detta i en redan hårt 
belastad sektor?
 
Beslutsunderlag/Bilagor
Skrivelse, verksamhetschef, 2021-05-05
Inkommen begäran från Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet daterad 2021-02-
11  U2020/06020
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 
att anta remissvaret som sitt eget och översänder till Regeringskansliet, 
Utbildningsdepartementet.
____

Beslut skickas till 
Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.
Kommunstyrelsen för kännedom

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37

Information och åtgärder med anledning av Corona-viruset 
BUN 2021.0004

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman har inget nytt att informera gällande covid-19. Hela 
förvaltningen har arbetat med olika handlingsplaner under drygt ett år och detta har blivit 
inarbetade rutiner för både lärare och elever. Förvaltningen följer alla rekommendationer 
som kommer från folkhälsomyndigheten och anpassar verksamheten utifrån deras råd.
 
Grundskolans verksamhetschef Mattias Adolfsson upplever en låg smittspridning 
gällande covid-19, dock finns förkylningsmitta härjar på en del skolor.
 
 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att godkänna informationen.
____

Paragrafen är justerad

10 (12)



PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 38

Rapport från förvaltningen 
BUN 2021.0001

Ärendet
Skolchef Rose-Marie Bergman informerar om att hela verksamheten upplevs som trötta, 
detta är inget ovanligt utan när det närmar sig sommarlov brukar denna trötthet märkas. 
Förvaltningen har börjat att arbeta med att komma tillbaka till vanliga rutiner efter 
pandemin.
 
Mikael Persson (C) har lite frågor till skolchefen gällande verksamheten "Färingtofta". 
Mikael har en fråga kring möjligheten till att "sälja" platser till andra närliggande 
kommuner. Rose-Marie informerar om att Färingtofta inte är någon skola, utan en 
undervisningsgrupp sin befinner sig i annan lokal. Skulle Färingtofta bli en "egen" skola 
åläggs det enligt skollagen stora förändringar vilket inte är rimligt.
 
Vidare finns frågor kring vilka kriterier finns för in och utskrivning, Mattias Adolfsson 
svarar att Färingtofta inte är någon skola, utan endast en undervisningsgrupp, därmed 
finns inga kriterier. Ansvarig rektor för de elever som är aktuella för Färingtofta har 
dialog med elev, vårdnadshavare samt ansvarig lärare när det är aktuellt med att återflytta 
till sin tillhörande klass.
 
Rektor Helene Berggren håller på att göra en sammanställning av resultat utifrån de 
elever som haft sin undervisning i Färingtofta. Dock är det mycket svårt att mäta resultat, 
då det är ett stort antal parametrar att ta hänsyn till och att varje elevs situation är unik.
 
 
Beslut
Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta
 
att godkänna informationen.
____
 

Paragrafen är justerad
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PROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott
2021-05-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§39

Elevärenden

Ärendet
Följande elevärende rapporterades till arbetsutskottet.
 
Skolinspektionen BUN 2021.0076-3.606
Besked om avslutat ärende gällande anmälan om allvarligt tillbud på Ljungbyhedsskolan, 
Dnr 2021/005962
 
Beslut
 
Arbetsutskottet beslutar
 
Att notera informationen.
____
 
 

Paragrafen är justerad
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