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§ 106 Dnr 2020-00005  

Upprop  

Sammanfattning 

Nämndsekreterare genomför upprop och finner tolv ledamöter närvarande.       

      
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att mötet har tolv tjänstgörande 
ledamöter       
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§ 107 Dnr 2020-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Förslag till justerare är Göran Palmkvist (M). Förslag till justering av 
protokoll är 2020-11-30.      
      
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Göran Palmkvist (M) är justerare och att justering av protokollet sker 
2020-11-30. 
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§ 108 Dnr 2020-00006  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-11-23.      
      
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna föreslagen dagordning.  
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§ 109 Dnr 2020-00107  

Överenskommelse till följd av Covid -19 

Sammanfattning 

Utifrån rådande situation och nationella rekommendationer har presidiet i 
barn- och utbildningsnämnden varje månad diskuterat hur sammanträdena 
ska genomföras. För att minimera risken för smittspridning samt minska 
risken för riskgrupper har presidiet tidigare kommit fram till en 
överenskommelse som ska prövas varje månad. Presidiet har varit enigt 
rörande överenskommelsen som inneburit att antalet tjänstgörande 
ledamöter minskats till fyra i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
och åtta i barn- och utbildningsnämnden. Förhållandet mellan majoritet och 
minoritet har förblivit oförändrat.  
  
I september bestämdes att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
samt barn- och utbildningsnämnden återgår till ordinarie antal tjänstgörande 
ledamöter utan ersättare. Ansvaret läggs på individen själv att avgöra om de 
tillhör en riskgrupp eller uppvisar symtom som kan härledas till Covid -19. 
Denna överenskommelse revideras vid varje arbetsutskott.            
      
      
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-11-16 § 72 
ÖVK Covid       
 

 

Yrkande 
Kenneth Bolinder (S) yrkar på följande:  
 
- Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tjänstgör fysiskt med 

ordinarie sex (6) ledamöter i väl anpassade lokaler. Arbetsutskottet 

behandlar vid dessa tillfällen alla sekretessärende under förutsättning 

att gällande lagar medger detta. 

 

- Barn- och utbildningsnämndens kommande möten genomförs digitalt. 

På dessa möten ska presidiet fysiskt närvara tillsammans med nämnds 

sekreterare och förvaltningschef. Sekretessärende kommer att 
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behandlas av arbetsutskottet (enligt ovan), då tekniken för detta ännu 

inte är tillförlitlig för behandling digitalt. 

Ordförande och/eller vice ordförande ansvarar för den digitala tekniken 
under sammanträdet.  
Inbjudan skickas till ledamöternas mail adress. Deltagande sker på distans 
och vill man vara fysiskt närvarande meddelar man ordförande i god tid. 
Om man inte ska närvara, varken fysiskt eller på distans ska man meddela 
nämndsekreteraren att man har förhinder. 
Gruppernas förmöten hanteras av respektive gruppledare då det gäller 
inbjudan och utskick av aktuell länk.  
Vid adjungering, återgår respektive grupp till länk som används för förmötet. 
Ordföranden sätter en tid för adjungeringen. 
Överenskommelsen gäller tillsvidare och omprövas av arbetsutskottet varje 
månad. 
 

      

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tjänstgör fysiskt med ordinarie 
sex (6) ledamöter i väl anpassade lokaler. Arbetsutskottet behandlar vid 
dessa tillfällen alla sekretessärende under förutsättning att gällande lagar 
medger detta. 
 
Barn- och utbildningsnämndens kommande möten genomförs digitalt. På 
dessa möten ska presidiet fysiskt närvara tillsammans med 
nämndsekreterare och förvaltningschef. Sekretessärende kommer att 
behandlas av arbetsutskottet (enligt ovan), då tekniken för detta ännu inte är 
tillförlitlig för behandling digitalt. 
 
Ordförande och/eller vice ordförande ansvarar för den digitala tekniken 
under sammanträdet.  
Inbjudan skickas till ledamöternas mailadress. Deltagande sker på distans 
och vill man vara fysiskt närvarande meddelar man ordförande i god tid. 
Om man inte ska närvara, varken fysiskt eller på distans ska man meddela 
nämndsekreteraren att man har förhinder. 
Gruppernas förmöten hanteras av respektive gruppledare då det gäller 
inbjudan och utskick av aktuell länk.  
Vid adjungering, återgår respektive grupp till länk som används för förmötet. 
Ordföranden sätter en tid för adjungeringen. 
Överenskommelsen gäller tillsvidare och omprövas av arbetsutskottet varje 
månad. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att häva överenskommelsen som 
beslutades på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-16 då 
det nu finns en övergripande överenskommelse som gäller.  
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§ 110 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar kring nuläget rörande Covid-
19.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
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§ 111 Dnr 2020-00229  

Information - Lärarförbundets ranking "Bästa 
skolkommun 2020" 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om Lärarförbundets ”Bästa 
skolkommun 2020”. Lärarförbundet tar årligen fram en ranking av landets 
skolkommuner vilken sätter fokus på kommunernas viktiga roll som 
huvudmän för skolan.  
Undersökningen bygger på en jämförelse av 10 kriterierna, några av dem 
listas här nedan: 
Utbildade lärare  
Kommunen som huvudman  
Andel barn i förskola  
Meritvärde årskurs 9  
Andel godkända elever  
Fullföljd gymnasieutbildning         
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24 
Bästa skolkommun 2020   
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och lägger den till 
handlingarna.   
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§ 112 Dnr 2020-00070  

Ekonomi 2020 

Sammanfattning 

Förvaltningen har under flera år dragits med budgetunderskott. Kritiska 
faktorer är externt köpta tjänster både inom skola och socialtjänst. De 
faktiska kostnaderna för vissa av de externa tjänsterna har ökat i en takt 
som inte motsvarar den kompensation som ges i budgetramarna för 
respektive budgetår. Under året har förvaltningen implementerat det 
Intensiva resursteamet vars arbete har hindrat planerade externa insatser 
och möjliggjort tidigare och förstärkt hemgång för placerade barn och unga.  
Inom förskola och skola identifierar förvaltningen faktorer som kan öka 
behovet av resurser över tid. Dessa är omställning från obehörig personal 
till behörig, ett ökat behov av särskilt stöd bland kommunens barn och unga 
och fler elever inom särskolan både i grundskolan och på gymnasiet.  
För att få full effekt vid resurseffektivisering behöver förvaltningen arbeta för 
mer långsiktiga insatser för att minska nyttjandet av externa tjänster. Detta 
görs bäst genom att arbeta för ökad kvalitet och ökat utbud inom den egna 
verksamheten. Inom socialtjänsten krävs även att i större utsträckning 
arbeta stödjande och förebyggande. Förvaltningen har påbörjat arbetet med 
de insatser för ökad kostnadseffektivitet som nämnden har fattat beslut om. 
Detta innebär bland annat att genomlysa resurstilldelningen till förskola och 
skola.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
Ekonomisk rapport oktober 2020   
 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden godkänna ekonomisk månadsuppföljning till och med 
oktober 2020.    
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Yrkande 

Kenneth Bolinder (S) och Pia Trollehjelm (SD) yrkar gemensamt:  

 

Att ge förvaltningen i uppdrag att närmare analysera orsaker till de senaste 
årens ökade kostnader inom socialtjänsten för framtida prioriteringar och 
arbetssätt.   

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden godkänna ekonomisk månadsuppföljning till och med 
oktober 2020.    
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att närmare analysera orsaker till de senaste årens ökade 
kostnader inom socialtjänsten för framtida prioriteringar och arbetssätt. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-11-16 § 74 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 
Ekonomisk rapport oktober 2020   
 
 

Yrkande 
Stefan Svalö (S) yrkar: 

Att förvaltningen skall anstränga sig för att finna besparingar så att 
Kommunfullmäktiges beslutade budget hålls. 

Bo Blixt, Kenneth Bolinder (S) och Håkan Olsson (S) yrkar bifall till Stefan 
Svalös yrkande.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänna ekonomisk månadsuppföljning till 
och med oktober 2020 samt ger förvaltningen i uppdrag att anstränga sig för 
att finna besparingar så att KF beslutade budget hålls.  
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§ 113 Dnr 2020-00109  

Svar till kommunrevisionen gällande granskning av 
ledning och styrning inom socialtjänsten  

Sammanfattning 

Våren 2020 genomfördes revision av barn- och utbildningsnämndens 
systematiska kvalitetsarbete inom området socialtjänst barn, unga och 
familj. Utifrån granskningsresultatet rekommenderas barn- och 
utbildningsnämnden:  
Tillse att utkast till ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet 
med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd beslutas och 
implementeras i verksamheten.  
Minst åtta gånger per år följa upp och dokumentera verksamhetens kvalitet 
och ekonomi i detalj samt besluta om åtgärder vid behov.  
Säkerställa att relevanta nyckeltal och mått ligger till grund för analys av 
verksamhetens kvalitet och ekonomi.  
Utifrån ovanstående önskar revisionen svar på vilka åtgärder som kommer 
vidtas.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09 
Svar till kommunrevisionen gällande granskning av ledning och styrning 
inom socialtjänsten 
 

Yrkande 
Kenneth Bolinder (S) och Stefan Svalö (S) yrkar: 

Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med adekvata 
förslag och att förbättra arbetet över förvaltningsgränserna med utskottet för 
arbete och tillväxt, samt att förvaltningen utarbetar rutiner så att mer 
information och ärenden från socialtjänsten kommer till nämnden för 
kännedom och beslut.   

 

Håkan Olsson (S) och Pia Trollehjelm (SD) yrkar bifall till Kenneth Bolinders 
och Stefan Svalös (S) yrkande.   
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna och lämna över svaret 
till kommunrevisionen.     
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma till nämnden med adekvata förslag och att förbättra arbetet över 
förvaltningsgränserna med utskottet för arbete och tillväxt, samt att 
förvaltningen utarbetar rutiner så att mer information och ärenden från 
socialtjänsten kommer till nämnden för kännedom och beslut.   
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§ 114 Dnr 2020-00239  

Barn och utbildningsnämndens sammanträden 2021 

Sammanfattning 

Inför 2021 skall nya sammanträdestider för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och nämnd beslutas.  
 
Förslag till mötestider för barn och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
nämnd 2021. Förslaget är framtaget med hänsyn till ekonomiårets 
beslutsprocesser 2021.  
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04.  
 

 

Yrkande 

Stefan Svalö (S) yrkar:  
Att barn- och utbildningsnämndens sammanträdestid förblir 18:00.  

   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna sammanträdestider för 
2021 med ändringen att mötestiden för barn- och utbildningsnämnden är 
18:00.  
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§ 115 Dnr 2020-00241  

Information - Kvalitetsrapport för förskola och skola 

Sammanfattning 

Kvalitetsrapporten utgör en del av det systematiska kvalitetsarbetet och 
syftar till att ge en övergripande beskrivning och bedömning av barn- och 
utbildningsnämndens för-, grund- samt grundsärskoleverksamheter under 
läsåret 19/20. Rapportens utgångspunkt är de nationella målen för 
respektive skolform. Barnen som går i Bjuvs kommuns förskolor är i hög 
grad trygga och trivs. Barnen stimuleras och utmanas med hjälp av 
varierade undervisningsmetoder som stimulerar barnens utveckling och 
lärande. Bjuvs kommuns grundskolor uppvisar hög måluppfyllelse inom 
många områden. Eleverna är i hög grad trygga och trivs i skolan, och 
kunskapsresultaten har visat på en positiv utveckling på flera skolor. 
Samtidigt har ett flertal utvecklingsbehov identifierats, och 
utvecklingsarbeten har påbörjats under hösten 2020. Inom grundsärskolan 
ser vi ett ökande antal inskrivna elever, vilket kommer att utgöra en stor 
utmaning för verksamheten framöver.   
   
 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport för- och grundskolor samt grundsärskola läsåret 2019-2020 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar tacka för 
informationen.    
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§ 116 Dnr 2020-00240  

Information - Kvalitetsrapport för elevhälsan 

Sammanfattning 

Elevhälsans insatser i grundskola och grundsärskola omfattar medicinsk, 
psykologisk, logopedisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. 
Elevhälsan stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål och arbetet 
syftar bland annat till att alla elever ska få lika tillgång till en likvärdig 
utbildning. I förskolan ansvarar elevhälsan för språkförskola, 
specialpedagogiska, logopediska och psykologiska insatser. Elevhälsan 
bidrar till att skapa miljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling 
och hälsa och är en resurs i arbetet för ett långsiktigt hälsofrämjande 
skolutveckling.   
 

Beslutsunderlag 

Kvalitetsrapport 2019-2020 Elevhälsa 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att barn- och utbildningsnämnden beslutar tacka för informationen. 
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§ 117 Dnr 2020-00242  

Information - Barn- och utbildningsnämndens årshjul 
2021 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron redovisar barn- och 
utbildningsnämndens årshjul.   
 

Beslutsunderlag 

Årshjul för barn- och utbildningsnämnden  
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att barn- och utbildningsnämnden beslutar tacka för informationen.   
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§ 118 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 

Delegationslista november, beslut 69/20 – 75/20  
Delegationsbeslut sekretess oktober   
  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisas i dokumenten delegationsbeslut sekretess 
oktober samt delegationslista november.   
   
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (19) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 119 Dnr 2020-00225  

Anmälningar  

Sammanfattning 

      
 

Beslutsunderlag 

Remittering av betygsutredning (SOU 2020:43) samt sammanfattning av 
utredningen.       
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden anser anmälningen vara anmäld.       
 

 

 

 


