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§ 40 Dnr 2020-00005  

Upprop  

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren genomför upprop och finner åtta tjänstgörande 
ledamöter närvarande. 
      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

fastställer att mötet har åtta tjänstgörande ledamöter närvarande.  
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§ 41 Dnr 2020-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Andrej Schönbäck, förslag till 
justering av protokoll är 2020-06-02, Kommunhuset, Bjuv.  
      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Andrej Schönbäck är justerare och att justering av protokoll sker  
2020-06-02, Kommunhuset, Bjuv. 
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§ 42 Dnr 2020-00006  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-05-27 
Ordförande föreslår att ärende sju flyttas fram till nästa nämnd, 
avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande uppdraget som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden samt val av ny ersättare. Detta då ärendet lyfts vid 
Kommunfullmäktige 2020-05-28. 
 
Madeleine Landin (S) önskar att lägga till ytterligare en punkt på 
ärendelistan gällande vite på Jens Billeskolan.  
 
      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna föreslagen dagordning med ordförandes ändring och 
tilläggspunkt, vite. 
   
   
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6 (17) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 43 Dnr 2020-00107  

Information angående överenskommelse till följd av 
Covid -19 

Sammanfattning 

Utifrån rådande situation och nationella rekommendationer har presidiet i 
barn- och utbildningsnämnden diskuterat hur sammanträdena ska 
genomföras. För att minimera risken för smittspridning samt minska risken 
för riskgrupper har presidiet kommit fram till en överenskommelse. Presidiet 
är enigt rörande överenskommelsen som innebär att antalet tjänstgörande 
ledamöter minskas till fyra i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
och åtta i barn- och utbildningsnämnden. Förhållandet mellan majoritet och 
minoritet förblir oförändrat. Överenskommelsen ska prövas utifrån 
myndigheternas anvisningar och rekommendationer varje månad inför 
arbetsutskottets sammanträde. 
       
   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för informationen.  
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§ 44 Dnr 2020-00110  

Information - Avsägelse från Denise Berendji (S) 
gällande uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare 

Sammanfattning 

Denise Berendji (S) har 2020-04-29 i kommunfullmäktige blivit befriad från 
sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter att själv ha 
inkommit med en avsägelse 2020-04-14. 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Patrik Söderberg (S) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
 

Beslutsunderlag 

Beslut-202000249-KS-§ 121  
  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen samt   
tackar Denise Berendji för hennes medverkan i Barn-och 
utbildningsnämnden.   
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§ 45 Dnr 2020-00111  

Information - Avsägelse från Daniel Bergsten (SD) 
gällande uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare 

Sammanfattning 

Daniel Bergsten (SD) har 2020-04-29 i kommunfullmäktige blivit befriad från 
sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter att själv ha 
inkommit med en avsägelse 2020-04-08. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utse Börje Sjöstrand (SD) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden   
 

Beslutsunderlag 

Beslut-202000251-KS-§ 123  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen samt    
tackar Daniel Bergsten för hans medverkan i Barn- och 
utbildningsnämnden. 
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§ 46 Dnr 2020-00113  

Information - Avsägelse från Titti Henrysson (SD) 
gällande uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare 

Sammanfattning 

Titti Henrysson (SD) har 2020-04-29 i kommunfullmäktige blivit befriad från 
sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter att själv ha 
inkommit med en avsägelse 2020-04-23. 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Caroline Johansson (SD) till ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden. 
   
 

Beslutsunderlag 

Beslut-2020—272-KS-§124  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen  
samt tackar Titti Henrysson för hennes medverkan i Barn- och 
utbildningsnämnden. 
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§ 47 Dnr 2020-00115  

Val av ersättare till barn och utbildningsnämndens 
arbetsutskott  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott består av 6 ledamöter och två 
ersättare per ledamot. 
Då Denise Berendji (S) och Kalle Holm (SD) avsagt sig uppdraget i barn- 
och utbildningsnämnden behöver nämnden utse nya ersättare.  
   
      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar välja Irene Nilsson och Kai 
Christiansen att bli nya ersättare i Barn- utbildningsnämndens arbetsutskott. 
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§ 48 Dnr 2020-00070  

Tertialrapport 1  

Sammanfattning 

Tertialrapport 1 för 2020 visar på ett prognostiserat underskott på 9 640 tkr. 
Prognosen inkluderar de 5 300 tkr. som har tilläggsbudgeterats nämnden.  
Kritiska faktorer för prognosen är köpta tjänster inom utbildning och 
socialtjänsten. Den effektivisering som var planerat för kosten är ej möjlig att 
genomföra under innevarande år.  
För att få full effekt i effektiviseringar kring köpta tjänster behöver 
förvaltningen arbeta med mer långsiktiga insatser. Förvaltningen behöver 
inom socialtjänsten arbeta mer stödjande och förebyggande för ökad 
kvalitet och ökad kostnadseffektivitet.   
   
 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2020   
Komplettering T1 nämnd 2020   
Nämnd maj 2020 B 
 
 

 
Yrkande 
 
Bo Blixt (S) yrkar följande:  
Mot bakgrund av erhållen redogörelse om resursproblem från ansvariga på 
Socialtjänsten, så yrkar jag på att Barn- och utbildningsförvaltningen 
omgående ges möjlighet att anställa två (2) fältsekreterare som finansieras 
av tilldelade välfärdspengar från staten på 5 330 tkr som BUN förfogar över. 
 
Kenneth Bolinder (S) yrkar på bifall till Bo Blixt yrkande  
 
Andrej Schönbäck (M) yrkar på avslag 
Jörgen Johnsson (M) yrkar på avslag 
Lars Hein (SD) yrkar på avslag 
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Yrkande: 
Ordförande yrkar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram konkreta förslag 
rörande välfärdspengarna med inriktning förebyggande socialtjänstinsatser 
för kommunen barn och unga. 
 

Proposition: 
Ordförande ställer proposition på eget förslag och Bo Blixt (S) yrkande och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag 
 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta 
fram konkreta förslag rörande välfärdspengarna med inriktning 
förebyggande socialtjänstinsatser för kommunen barn och unga. 
 

Reservation  
Kenneth Bolinder (S), Bo Blixt (S), Madeleine Landin (S) och  
Krister Nilsson (C) reserverar sig till förmån för Bo Blixt yrkande.  
 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn-och utbildningsnämnden beslutar: 
-att godkänna Tertialrapport 1 för 2020.  
-att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra föreslagna 
effektiviseringsåtgärder för en budget i balans. 
-att förvaltningen genomför en genomlysning kring aktuella volymer utifrån 
påverkan på budget. 
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§ 49 Dnr 2020-00104  

Delegationsordning barn och utbildningsnämnden 2020 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat Delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden.   
 
 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-04   
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar godkänna ändringar i 
Delegationsordningen för barn och utbildningsnämnden. 
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§ 50 Dnr 2020-00045  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning.  
Dessa beslut ska 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 

Beslut angående ansökan om busskort 
Beslut angående ansökan om busskort 21/20 
 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola  
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 22/20 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 23/20 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 24/20 
 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 25/20 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar godkänna redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 27 maj 2020.    
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§ 51 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om nuläget och förvaltningens plan vid ett 
eventuellt större sjukdomsutbrott.    
 

Beslutsunderlag 

Pandemiplan 2.0      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 52 Dnr 2020-00108  

Information angående deltagande på distans  

Sammanfattning 

Möjligheten att hålla politiska sammanträden på distans har efterfrågats. 
Frågan håller på att utredas av kommunstyrelsens förvaltning tillsammans 
med IT 
      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens tackar för informationen.    
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§ 53 Dnr 2020-00126  

Vite på Jens Billeskolan 

Sammanfattning 

Nämndsledamot Madeleine Landin (S) lyfter fråga om domen från 
Förvaltningsrätten i Stockholm gällande vite rör Jens Billeskolan i 
Billesholm. 
 
Förvaltningen svarar ja på frågan. 
 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Nämnden tackar för svaret. 
 

 

 

 


