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Plats och tid Varagårdsskolans aula, onsdagen den 22 juni 2022 kl 18:00 

Beslutande Patrik Söderberg (S) 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
Krister Nilsson (C) 
Pia Trollehjelm (SD) 
Catarina Leo (S) 
 

Kenneth Bolinder (), Ordförande 
Göran Palmkvist (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M) 
Andrej Schönbäck (M), 1:e vice 
ordförande 
Benny Trollehjelm (SD) 

Ersättare Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
Nils-Erik Sandberg (S) 
 

Lars Hein (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 
 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Darko Puljic, controller, §§ 64-65 
Ulrik Ahlm, verksamhetschef, § 66 
Ann-Marie Larsson, personalföreträdare 
Johanna Alkeberg, nämndsekreterare   

 

Justerare Håkan Olsson  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Mejerigatan 3, 2022-06-23 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Johanna Alkeberg 

Paragrafer §§ 61-73 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Håkan Olsson 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-06-22 

Anslaget är uppsatt  2022-06-23–2022-07-15  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
 

 Johanna Alkeberg 
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§ 61 Dnr 2022-00001  

Upprop  

Sammanfattning 

Nämndsekreterare genomför upprop och finner att det är 12 ledamöter 
närvarande. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande.  
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§ 62 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Håkan Olsson och förslag på 
justering av protokoll är 2022-06-23 på Kommunhuset.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att Håkan Olsson är justerare och att justering av protokoll sker 2022-06-23 
på Kommunhuset.  
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§ 63 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-06-22.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.  
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§ 64 Dnr 2022-00012  

Ekonomisk månadsrapport  

Sammanfattning 

Förvaltningen har ett överskott på +3 944 tkr efter maj månad. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är 218 799 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande intäkterna ligger med ett överskott på +2 
493 tkr efter maj jämfört mot periodiserad budget främst beroende på 
ersättning för sjuklöner från staten med +2 236 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande kostnaderna är i balans under perioden. IKE 
kostnaderna är också mer eller mindre i balans efter årets fem första 
månader (+92 tkr). En del av den förvaltningsövergripande 
kostnadsbudgeten år 2021 har 2022 lagts på Gymnasie- respektive 
Grundsärskolans budget för att möta deras ökade kostnadsmassa. 
 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med +141 tkr 
bättre än periodiserad budget. Det beror på ett litet överskott av volymerna i 
våra grundskolor (+263 tkr) och ett litet underskott i våra förskolor (-122 tkr) 
i förhållande till befolkningsprognosen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-15  

Ekonomisk rapport maj 2022 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Utbildningsförvaltningens föreslår barn- oh utbildningsnämnden att 
godkänna ekonomisk månadsrapport till och med maj 2022.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport till och 
med maj 2022. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 65 Dnr 2022-00244  

Budgetskrivelse 2023  

Sammanfattning 

En preliminär nämndbudget för barn- och utbildningsnämnden 2023 har 
utarbetats. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 

Budgetskrivelse 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta att överlämna budgetskrivelse 2023 till den 
fortsatta budgetberedningen.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att beslut att överlämna 
budgetskrivelse 2023 till den fortsatta budgetberedningen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-13 § 50 Budgetskrivelse 2023 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 

Budgetskrivelse 2023 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att överlämna budgetskrivelse 2023 till den fortsatta budgetberedningen. 
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§ 66 Dnr 2021-00293  

Information - Lokalförsörjning förskola 

Sammanfattning 

Förvaltningen har vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i 
december 2021 presenterat en nulägesanalys av lokalförutsättningarna för 
de kommunala förskolorna i Bjuvs kommun. I underlaget Inriktning förskolor 
redogjordes det för lokalernas allmänna skick och ändamålsenlighet samt 
ett kommande behov av åtgärder.  
 
Med grund i nulägesanalysen av förskolornas lokalförutsättningar och 
aktuell befolkningsprognos tog förvaltningen i samråd med 
planeringsavdelningen vid kommunstyrelsens förvaltning fram förslag på 
prioriteringar i arbetet med att säkerställa förskoleverksamheternas 
lokalbehov framåt. Underlaget Lokalförsörjning förskolor presenterades för 
barn- och utbildningsnämnden i mars i år.  
 
Barn- och utbildningsnämnden efterfrågade vid nämnden i mars 
kompletterande underlag gällande kommunens förskolor avseende 
nuvarande hyreskostnader, kostnader för kommande underhållsbehov vid 
befintliga förskolor, samt kostnader för nya förskolor. 
Utbildningsförvaltningen har utöver efterfrågade uppgifter även inhämtat 
kommentarer från tekniska förvaltningens kostenhet såväl som förskolornas 
rektorer. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 

Lokalförsörjning förskolor komplettering 

Lokalförsörjning förskolor 

Inriktning förskolor  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen.  
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§ 67 Dnr 2022-00247  

Reviderad attestlista 

Sammanfattning 

Attestlistan för utbildningsförvaltningen har reviderats. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 
Attestlista för utbildningsförvaltningen 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna reviderad attestlista för 
utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänn reviderad attestlista för 
utbildningsförvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-13 § 51 Attestlista för utbildningsförvaltningen 
2022 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07 

Attestlista för utbildningsförvaltningen 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna reviderad attestlista för utbildningsförvaltningen. 
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§ 68 Dnr 2022-00248  

Avsägelse från Irene Nilsson (SD) som ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanfattning 

Irene Nilsson (SD) har 2022-06-02 inkommit med avsägelse från uppdraget 
som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 
Som ny ersättare föreslås Pia Trollehjelm (SD). 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att befria Irene Nilsson (SD) från 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 
samt att välja Pia Trollehjelm (SD) som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.   
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§ 69 Dnr 2022-00266  

Val av ledamot till barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanfattning 

Benny Trollehjelm föreslås som ny ledamot att ingå i nämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Benny Trollehjelm som ny ledamot att 
ingå i nämndens arbetsutskott för mandatperiod 2019-2022.  
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§ 70 Dnr 2022-00133  

Reviderad delegationsordning  

Sammanfattning 

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden har reviderats. 
Förändringarna är att titeln enhetschef BoU har ändrats till enhetschef 
myndighet barn och unga och att titeln verksamhetschef, när det gäller 
socialtjänsten, har ändrats till biträdande förvaltningschef. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 
Delegationsordning reviderad juni 2022 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ändringar i delegationsordningen för 
barn- och utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna ändringar i 
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-06-13 § 51 Attestlista för utbildningsförvaltningen 
2022 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13 

Delegationsordning reviderad juni 2022 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna ändringar i delegationsordningen för barn- och 
utbildningsnämnden. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (15) 

Sammanträdesdatum 

2022-06-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 71 Dnr 2022-00031  

Anmälningar  

Sammanfattning 

a) BUN 2022-00256 

Avsiktsförklaring om fastigheten Bjuv 1:178 med Fastighets AB Stenvalvet 

b) BUN 2022-00254 

Utredning sim- och badanläggningar i Bjuvs kommun 2022 

c) BUN 2022-00257 

Årsredovisning VoB Syd AB  

d) BUN 2022-00250 

Riktlinjer för flaggning Bjuvs kommun  

e) BUN 2022-00031 

Utredning av föreningars behov av sporthall  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda.  
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§ 72 Dnr 2022-00032  

Delegationsbeslut  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning.  
 
Dessa beslut skall redovisas till barn- och utbildningsnämnden. 
Redovisningen innebär inte att barn- och utbildningsnämnden omprövar 
eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får barn- och 
utbildningsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett 
enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över 
ärendet och fatta beslut. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-15 

Delegationsbeslut sekr maj 

Delegationslista juni 2022 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumenten Delegationsbeslut sekr maj och Delegationslista juni 2022. 
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§ 73 Dnr 2022-00148  

Information - Krisberedskap  

Sammanfattning 

Madeleine Peyron, förvaltningschef, informerar om arbetet gällande 
förvaltningens krisberedskap som en följd av det rådande läget i Europa. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
 

 

 

 


