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§ 21 Dnr 2023-00001  

Upprop 

Sammanfattning 

Nämndsekreterare genomför upprop och finner att det är 10 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att mötet har 10 tjänstgörande ledamöter närvarande.  
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§ 22 Dnr 2023-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Sara Andersson (SD) och förslag på 
justering av protokoll är 2023-02-23.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att Sara Andersson (SD) är justerare och att justering av protokoll sker 
2023-02-23.  
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§ 23 Dnr 2023-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2023-02-15. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.   
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§ 24 Dnr 2023-00035  

Information - Krisberedskap  

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-06 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att tacka för informationen. 
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§ 25 Dnr 2023-00053  

Information - Kunskapsresultat och frånvaro i skolan 

Sammanfattning 

Erika Blücher, kvalitetschef och Madeleine Peyron, förvaltningschef 
informerar om kunskapsresultat och frånvaro i skolan. 
 

Beslutsunderlag 

Presentation nämnd 23022 - Kunskapsresultat och frånvaro HT22 
Protokollsutdrag 2023-02-13 § 13 Kunskapsresultat och frånvaro i skolan 
Tjänsteskrivelse 2023-02-06 
Presentation nämnd 230222 - Kunskapsresultat och frånvaro HT22 
Uppdaterad presentation - Kunskapsresultat och frånvaro i skolan  
Presentation - Kunskapsresultat och frånvaro HT22 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att tacka för informationen. 
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§ 26 Dnr 2023-00054  

Årsredovisning 2022 

Sammanfattning 

Årsredovisningen följer upp den verksamhet som under år 2022 låg under 
barn- och utbildningsnämnden. På grund av att nämndorganisation 
förändrades vid årsskiftet 2022/2023 behandlas denna redovisning av 
utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska bokslut för 2022 visar ett 
överskott på +3 114 tkr. Detta överskott i förhållande till årsbudgeten på 519 
084 tkr är 0,6 %. 
 
Kostnaderna för själva nämndens politiska verksamhet gick under gångna 
året +168 tkr. 
De förvaltningsövergripande intäkterna landade på ett överskott 
motsvarande +2 201 tkr jämfört mot årsbudget beroende på ersättning för 
sjuklöner (Covid-19) från staten med +2 200 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande kostnaderna slutade på +4 554 tkr i bokslutet. 
Detta beror på lägre kapitalkostnader motsvarande +1 420 tkr samt en 
buffert på förvaltningen centralt motsvarande +2 300 tkr. Även IKE 
kostnaderna för skolverksamhet slutade med ett överskott på +194 tkr och 
utfallet för IKE gällande förskoleverksamhet på ett överskott motsvarande 
+650 tkr. 
 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) blev +3 149 tkr i 
förhållande till årsbudgeten. Det beror huvudsakligen på ett överskott av 
volymerna gällande våra grundskolor (+1 152 tkr) och förskolor (+2 567 tkr) i 
förhållande till befolkningsprognosen. Dock inkom en faktura för hyror av 
moduler på JB skolan motsvarande -464 tkr för höstterminen 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-10 
Presentation - Årsredovisning 2022 
Årsredovisning 2022 Barn- och utbildningsnämnden  
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå utbildningsnämnden 
att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för 2022.  
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Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden att godkänna barn- och 
utbildningsnämndens årsredovisning för 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-02-13 § 14 Årsredovisning 2022 
Tjänsteskrivelse 2023-02-10 
Presentation - Årsredovisning 2022 
Årsredovisning 2022 Barn- och utbildningsnämnden  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning för 2022.  
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§ 27 Dnr 2023-00061  

Beslut om interkommunal ersättning 2023  

Sammanfattning 

I skollagen (2010:800) och i förordningen (1996:1206) om fristående skolor 
och viss enskild verksamhet inom skolområdet finns bestämmelserna om 
hemkommunens ersättning till bl.a. fristående gymnasieskolor för elever 
från kommunen. Bidraget ska fastställas per kalenderår, beslutas före 
kalenderårets början och grunda sig på kommunens budget för det 
kommande budgetåret. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd eller 
elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.  
 
Bjuvs kommun betalar idag interkommunal ersättning enligt riksprislistan. 
Interkommunal ersättning är det belopp hemkommunen ska betala till den 
fristående gymnasieskolan i de fall hemkommunen inte erbjuder 
motsvarande program. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2023 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden besluta att interkommunal ersättning, 
fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor 
samt ersättningar för visst stöd på introduktionsprogrammet, 2023 betalas ut 
enligt angivna belopp i riksprislistan för ersättning till fristående skolor 2023.  

 

Utbildningsnämndens beslut 

Besluta att interkommunal ersättning, till fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättningar för visst stöd på 
introduktionsprogrammet, 2023 betalas ut enligt angivna belopp i 
riksprislistan för ersättning till fristående skolor 2023. 
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§ 28 Dnr 2023-00059  

Gallring av pappershandlingar efter skanning i Ciceron 
DoÄ 

Sammanfattning 

Utbildningsnämndens diarieförda handlingar förvaras både analogt i 
förvaltningens närarkiv och digitalt i dokument- och ärendesystemet Ciceron 
DoÄ. Det sker en dubbelhantering av handlingarna då digitala handlingar 
registreras i Ciceron DoÄ och sedan skrivs ut. Pappershandlingar skannas 
in och de digitala handlingarna registreras i Ciceron DoÄ. Inom 
utbildningsförvaltningen har det uppstått ett behov av att endast hantera 
handlingar på ett sätt för att undvika onödig administrativ hantering. Genom 
att gallra pappershandlingar efter skanning och inte skriva ut digitala 
handlingar undviker förvaltningen dubbelhanteringen. 
 
Diarieförda handlingar ska bevaras om inte annat har beslutats i 
utbildningsförvaltningens informationshanteringsplan. Ciceron DoÄ uppfyller 
inte kraven för långtidsbevaring av elektroniska handlingar men eftersom 
Bjuvs kommun kommer att införa ett e-arkiv finns förutsättningarna att 
migrera informationen till ett system för långtidbevaring. 
 
Undantag för gallring 
 
Pappershandlingar som undantas från gallring är handlingar som kräver 
egenhändig underskrift enligt lag. Inom utbildningsförvaltningens 
verksamhet är dessa: 
 

• Justerade protokoll (T.ex. protokoll från facklig samverkan) 

• Äganderättshandlingar 

• Avtal och kontrakt 

• Andra handlingar som behövs för att styrka ett legalt förhållande 
 

Andra handlingar som inte får gallras är handlingar där det sker en 
informationsförlust vid skanning. Till exempel om kvalitén på texten är så 
pass dålig att den inte syns på den skannade handlingen eller om det inte 
längre går att fastställa autenticiteten på handlingen.  
 
Kommunarkivarie har tagit fram en checklista som varje nämnd/styrelse 
behöver uppfylla för att gallring av skannade pappershandlingar ska vara 
tillåten. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Utbildningsnämndens rutin för gallring av skannade handlingar i dokument- 
och ärendehanteringssystem 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta 
 
att handlingar som diarieförs i utbildningsförvaltningens dokument- och 
ärendehanteringssystem endast bevaras digitalt oberoende om de inkommit 
eller upprättats hos myndigheten digitalt eller på papper,  
 
att pappershandlingar ska skannas och gallras under förutsättning att det 
inte möter hinder i lagstiftningen, att skanningen inte medför 
informationsförluster samt att de inskannade handlingarna bevaras i ett av 
kommunarkivariens förslagna filformat,  
 
att handlingar där det krävs en egenhändigt undertecknande utifrån ett 
rättsligt perspektiv samt handlingar som drabbas av informationsförlust vid 
skanning fortsätter att hanteras både på papper och digitalt,  
 
att ovanstående beslut ska gälla de handlingar som inkommer eller 
upprättas hos myndigheten från och med den 2023-03-01 och som inte 
tillhör ett ärende som är från februari 2023 eller äldre. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden beslutar 
 
att handlingar som diarieförs i utbildningsförvaltningens dokument- och 
ärendehanteringssystem endast bevaras digitalt oberoende om de inkommit 
eller upprättats hos myndigheten digitalt eller på papper,  
 
att pappershandlingar ska skannas och gallras under förutsättning att det 
inte möter hinder i lagstiftningen, att skanningen inte medför 
informationsförluster samt att de inskannade handlingarna bevaras i ett av 
kommunarkivariens förslagna filformat,  
 
att handlingar där det krävs en egenhändigt undertecknande utifrån ett 
rättsligt perspektiv samt handlingar som drabbas av informationsförlust vid 
skanning fortsätter att hanteras både på papper och digitalt,  
 
att ovanstående beslut ska gälla de handlingar som inkommer eller 
upprättas hos myndigheten från och med den 2023-03-01 och som inte 
tillhör ett ärende som är från februari 2023 eller äldre. 
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§ 29 Dnr 2023-00019  

Informationshanteringsplan för utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

En informationshanteringsplan är ett dokument som beskriver myndighetens 
alla allmänna handlingar och hur de ska hanteras. En 
informationshanteringsplan är myndighetens sätt att hålla god ordning och 
reda på sina handlingar. Informationshanteringsplanen avser att förbättra 
tjänstepersoners, förtroendevaldas och allmänhetens möjligheter att söka 
och återfinna information inom utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Informationshanteringsplan för utbildningsnämnden  
Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden  
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningens föreslår utbildningsnämnden att anta 
”Informationshanteringsplan för utbildningsnämnden” och ”Arkivbeskrivning 
för utbildningsnämnden” och att informationshanteringsplanen gäller från 
och med 2023-03-01. Därmed slutar utbildningsnämndens tidigare 
dokumenthanteringsplan att gälla.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att anta ”Informationshanteringsplan för utbildningsnämnden” och 
”Arkivbeskrivning för utbildningsnämnden” och att 
informationshanteringsplanen gäller från och med 2023-03-01. Därmed 
slutar utbildningsnämndens tidigare dokumenthanteringsplan att gälla.  
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§ 30 Dnr 2023-00060  

Beslut om skolchef  

Sammanfattning 

Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet måste ha en 
särskilt utsedd skolchef. Den nya bestämmelsen gäller alla skolformer och 
fritidshem. 
 
Skolchefens uppgift är att stötta huvudmannen när det gäller att se till att de 
föreskrifter som finns för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. 
Med föreskrifter menas bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Det kan också handla om 
andra föreskrifter vid sidan om skollagen, exempelvis arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen. 
 
Då vuxenutbildningens verksamhet sedan januari tillhör 
utbildningsnämndens ansvar ska en ny skolchef för vuxenutbildningen 
utses. Rollen som skolchef föreslås tillfalla Erika Blücher som sedan tidigare 
är skolchef för grundskolan och förskolan i Bjuvs kommun.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-06 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen förslår utbildningsnämndens arbetsutskott att 
föreslå utbildningsnämnden att utnämna Erika Blücher till ny skolchef för 
Bjuvs kommun från och med 2023-02-22.  

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden att utnämna Erika Blücher till ny skolchef för 
Bjuvs kommun från och med 2023-02-22.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-02-13 § 15 Beslut om skolchef  
Tjänsteskrivelse 2023-02-06  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att utnämna Erika Blücher till ny skolchef för Bjuvs kommun från och med 
2023-02-22.  
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§ 31 Dnr 2023-00048  

Granskning av detaljplan för Valleberga 4:83 och del av 
4:36 i Ekeby 

Sammanfattning 

Lokalerna för Valleberga förskola är idag utdömda och verksamheten har 
lagts ner. Området är planlagt för allmänt ändamål och då området bedöms 
vara lämpligt för bostadsbebyggelse behöver en ny detaljplan tas fram. 
Syftet med planen är därför att pröva möjligheten att förtäta området med 
bostäder. Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 2022-09-28- 
2022-10-31- Bedömningen är att planförslaget inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 5-8 §§ 
miljöbalken, MB. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-06  
Granskning - Samrådsredogörelse, daterad 2023-01-12 
Granskning - Plankarta, daterad 2023-01-12 
Granskning - Planbeskrivning Valleberga 4:83 och del av 4:36 i Ekeby, 
daterad 2023-01-12 
Granskning - Underrättelse sändlista, daterad 2023-02-27 
Beslut gällande Valleberga 4:83 och del av 4:36 i Ekeby, daterat 2023-01-
26 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå utbildningsnämnden 
skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran då 
barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till 
byggnadsnämnden utan någon erinran då barnperspektivet har beaktats 
enligt barnkonventionen. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-02-13 § 16 Underrättelse om granskning av 
detaljplan för Valleberga 4:83 och del av 4:36 i Ekeby, Bjuvs kommun, 
Skåne län 
Tjänsteskrivelse 2023-02-06  
Granskning - Samrådsredogörelse, daterad 2023-01-12 
Granskning - Plankarta, daterad 2023-01-12 
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Granskning - Planbeskrivning Valleberga 4:83 och del av 4:36 i Ekeby, 
daterad 2023-01-12 
Granskning - Underrättelse sändlista, daterad 2023-02-27 
Beslut gällande Valleberga 4:83 och del av 4:36 i Ekeby, daterat 2023-01-
26 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran då 
barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen. 
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§ 32 Dnr 2023-00036  

Anmälningar 2023 

Sammanfattning 

a) UN 2023-00056 
Ordning för inkallande av ersättare avseende nämnder och styrelse 
 
b) UN 2023-00057 
Val av ersättare i utbildningsnämnden (SD) 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda.  



 

Utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (18) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 33 Dnr 2023-00037  

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Delegationslista februari  
 

Utbildningsnämnden s beslut 

Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumentet Delegationslista februari. 


