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§ 91 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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§ 92 Dnr 2020-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Förslag till justerare är Håkan Olsson (S). Förslag till justering av protokoll 
är 2020-10-29 på kontaktcentret, kommunhuset.      
      
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Håkan Olsson (S) är justerare och att justering av protokoll sker 2020-
10-29 på kontaktcentret, kommunhuset.        
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§ 93 Dnr 2020-00006  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-10-26.      
     
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna föreslagen dagordning med ändringarna att ärende fem och 
sex ändrar plats i dagordningen, att lägga till en informationspunkt rörande 
Covid -19 samt att rätta till slutet av rubriken i ärende § 96 från val av ny 
ordförande till val av ny vice ordförande.         
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§ 94 Dnr 2020-00107  

Information angående 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 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19  
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  

att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt barn- och 
utbildningsnämnden fortsätter med 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 ska ses över vid varje arbetsutskott.      
 
  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut  

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt barn- och 
utbildningsnämnden fortsätter med 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 ska ses över vid varje arbetsutskott.      
 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-19  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 62 

 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (S) yrkar att:  

det ska finnas en teknisk lösning på plats till nämndsammanträdet i 
november. 

 

Bifall från samtliga.  

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott samt barn- och 
utbildningsnämnden fortsätter med 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 ska ses över vid varje arbetsutskott.    
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar även att av IT-avdelningen begära 
att det finns en teknisk lösning på plats till nämndsammanträdet i november.      
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§ 95 Dnr 2020-00066  

Information – Covid -19  

 

 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om nuläget kring Covid -19.    
 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.   
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§ 96 Dnr 2020-00234  

Avsägelse från Andrej Schönbäck (M) från uppdraget 
som vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott samt val av ny vice ordförande. 

 

Sammanfattning 

Andrej Schönbäck (M) har 2020-10-19 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott,   
 

som ny vice ordförande föreslås Pia Trollehjelm (SD). 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att befria Andrej Schönbäck (M) från det aktuella uppdraget och lägga ett 
tack till protokollet,  
 
samt att välja Pia Trollehjelm (SD) som vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.      
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§ 97 Dnr 2020-00233  

Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) från uppdraget 
som ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott samt val av ny ordförande 

 

Sammanfattning 

Nathalie Svaneborn (SD) har 2020-10-21 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott,   
      
som ny ordförande föreslås Andrej Schönbäck (M).  

      
 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att befria Nathalie Svaneborn (SD) från det aktuella uppdraget och lägga ett 
tack till protokollet,  
 
samt att välja Andrej Schönbäck (M) som ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.      
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§ 98 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 

Ekonomisk rapport september 2020.  
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-17   
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden godkänna ekonomisk månadsuppföljning till och med 
september 2020.    
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Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport september 2020.  
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-17   
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 63 
 

Ajournering 19:01 – 19:10  
 

Yrkande 
Stefan Svalö (S) yrkar att:  
Statsbidrag, välfärdspengar och Corana-stöd skall särredovisas i 
budgetuppföljningen för BUN.  
 
Samtliga (S) och (C) yrkar bifall till Stefan Svalös (S) yrkande.  
 
Pia Trollehjelm (SD) yrkar avslag på Stefan Svalös yrkande. 
 
Ted Nilsson (M) yrkar bifall till avslagsyrkandet.  
 

 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Stefan Svalös (S) tilläggsyrkande och 
avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutar avslå Stefan Svalös (S) 
tilläggsyrkande.    
 
Propositionsordningen godkännes.  
 
 

Votering   
Votering begärds och ska genomföras  
JA = bifall på avslagsyrkandet   
Nej = bifall till Stefan Svalös (S) yrkande 
 

Omröstningsresultat   
./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 1 §98: 

6 JA- röster 6 NEJ-röster  
 
Utfall 6-6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i:  
 
JA: 7 
NEJ: 6  
  

Reservation 
Samtliga (S) och (C) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.  
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Yrkande 
Stefan Svalö (S) yrkar att:  
ge förvaltningen i uppdrag att ta fram adekvata förslag på besparingar så att 
budgeten är i balans vid årsskiftet.   
 
Samtliga (S) och (C) yrkar bifall till Stefan Svalös yrkande.  
 
Pia Trollehjelm (SD) yrkar avslag på Stefan Svalös yrkande.  

 
 
Proposition 
 
Ordförande ställer proposition på Stefan Svalös (S) tilläggsyrkande och 
avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutar att ge avslag på Stefan 
Svalös (S) yrkande.     
 

Propositionsordningen godkännes.  
 

 

Votering   
Votering begärds och ska genomföras  
JA = bifall på avslagsyrkandet   
Nej = bifall till Stefan Svalös (S) yrkande 
 
 

Omröstningsresultat   
./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 2 § 98: 

6 JA- röster 6 NEJ-röster  
 
Utfall 6-6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i:  
 
JA: 7 
NEJ: 6  
 

Reservation 
Samtliga (S) och (C) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.   
 
 

Yrkande 
Pia Trollehjelm yrkar att: 
förvaltningen redovisar vad man gör och har gjort för att få en budget i 
balans.  
 
Ted Nilsson (M) och Stefan Svalö (S) yrkar bifall till Pia Trollehjelms 
yrkande.  
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna ekonomisk månadsuppföljning till och med september 2020,   

samt ge förvaltningen i uppdrag att redovisa vad man gör och har gjort för 
att få en budget i balans.  
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§ 99 Dnr 2020-00184  

Förskola i lärcentrums lokaler 

Sammanfattning 

Bakgrund 
Behovet av platser i förskolan har uppkommit dels pga ett ökat antal barn i 
åldrarna 0-5 enligt befolkningsprognosen samt att vi under 2018 var 
tvungen att avveckla en förskola i Bjuv med arbetsmiljöproblem. 
Förvaltningen har som målsättning att bedriva verksamhet på ett långsiktigt 
och hållbart sätt och önskar att på sikt växla ut modulverksamhet och skapa 
större enheter. 
 
Verksamhetens organisation 
Kullerbyttan kommer att bli en enhet med en gemensam verksamhet och en 
ansvarig chef. 
I de nya lokalerna, etapp 2 (Lärcentrums lokaler) kommer vi att ha ca 40 
barn och 8 medarbetare uppdelat på två avdelningar. Barnen är mellan 1 
och 5 år. Utemiljön kommer att delas med Kullerbyttans förskola. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Karolin Molén 2020-10-14  
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden tacka ja till att förlägga förskoleverksamhet i 
lärcentrums lokaler på Brogårdaområdet. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden tacka ja till att förlägga förskoleverksamhet i 
lärcentrums lokaler på Brogårdaområdet. 
 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Karolin Molén 2020-10-14  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 64 
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Yrkande 
Stefan Svalö (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.  
 
Pia Trollehjelm (SD) yrkar avslag på återremitterings yrkandet    
 
Samtliga inom S yrkar bifall till Stefan Svalös yrkande.  
 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på Stefan Svalös (S) yrkande om återremiss 
och avslagsyrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
avslå Stefan Svalös (S) yrkande. 
  
Propositionsordningen godkännes.  
 

Votering  
Votering begärs och ska genomföras  
JA = bifall på avslagsyrkandet   
Nej = bifall till Stefan Svalös (S) yrkande 
 
 

Omröstningsresultat  
./.  Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslistan:  

7 JA-röster och 5 NEJ-röster 
 

Reservation 
 
Samtliga (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  
 

Ajournering  

Mötet ajourneras 19:49 – 19:56 

 
 

Yrkande 
Stefan Svalö (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag. 
  
Pia trollehjelm yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 
förslag.    

 
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag och avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutar 
enligt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.  

Propositionsordningen godkännes.  
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Reservation  

Samtliga (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.  
 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att tacka ja till att förlägga förskoleverksamhet i lärcentrums lokaler på 
Brogårdaområdet. 
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§ 100 Dnr 2018-00052  

Dataskyddsombud för barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 
gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för 
skyddet av personuppgifter. Varje nämnd i kommunen är 
personuppgiftsansvarig för sitt område och ansvarar för att verksamheten 
följer dataskyddsförordningens regler. Den personuppgiftsansvariga 
nämnden måste enligt förordningen utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 
samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och 
att informera och ge råd inom organisationen. Kommunjurist Aulona Vejsa 
är åter i tjänst efter tjänstledighet och föreslås bli nytt dataskyddsombud i 
kommunen.  
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-10-08 
  
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå barn- och utbildningsnämnden att entlediga 
kommunjurist Julia Pietrek från uppdraget som dataskyddsombud och 
istället utse kommunjurist Aulona Vejsa som dataskyddsombud för barn- 
och utbildningsnämnden från och med 2020-10-29. 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att entlediga kommunjurist Julia Pietrek från uppdraget 
som dataskyddsombud och istället utse kommunjurist Aulona Vejsa som 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från och med 2020-10-
29. 
 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-10-08 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 65 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att entlediga kommunjurist Julia Pietrek från uppdraget som 
dataskyddsombud och istället utse kommunjurist Aulona Vejsa som 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från och med 2020-10-
29. 
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 101 Dnr 2020-00008  

Granskning av planförslag för Billesholms 
stationsområde  

Sammanfattning 

Ärendet var på samråd i januari 2020 och är nu ute för granskning.  
Trafikverket och Bjuvs kommun har träffat avtal om genomförande av 
stationsutbyggnad med trafikstart 2021. Under 2015 har Trafikverket byggt 
mötesspår och gångtunnel.  
Bjuvs kommun har påbörjat planarbete under 2019 för Billesholms 
stationsområde. Detaljplanen kommer att tas fram så att den 
korresponderar med trafikverkets byggnation. 
Syftet med planen är att möjliggöra framtida fastighetsbildning, ligga till 
grund för kommunens markförvärv inom området samt möjliggöra för en 
välfungerande kollektivtrafikanläggning. Ingen utökad byggrätt tillkommer. 
Området utgörs idag av stationsområde med anslutande vägar och 
stationshus och gränsar till närliggande villaområden i centrala Billesholm.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn-och 
utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran   
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn-och 
utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 66 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran.   

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 102 Dnr 2020-00202  

Granskning av planförslag för Elestorp 7:97 och del av 
7:21 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden hade uppe ärendet på samråd i september 
och har nu fått tillbaka ärendet från byggnadsnämnden för granskning. 
Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på en ny förskola i Ekeby 
som ska ersätta befintliga moduler på Ekeby skola samt skapa utrymme för 
framtida barnkullar utifrån Ekebys befolkningsutveckling. Enligt förslaget ska 
en ny förskola lokaliseras till Lärkgatan i Ekeby där det tidigare har legat en 
förskola. För att genomföra nuvarande förslag krävs en ny detaljplan. 
Detaljplanen innefattar därför en yta för förskola, infartsväg samt befintlig 
parkyta.    
      
 

Beslutsunderlag 

Plankarta Elestorp 7:97 och del av 7:21 Granskning 2020-08-24  
Planbeskrivning Elestorp 7:97 och del av 7:21 Samråd 2020-09-16  
Trafik- och bullerutredning Elestorp 7.97 och 7.21 Ekeby 2020-01-20  
Projekteringsunderlag Geoteknik Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 
2020-02-28  
MUR Geoteknik Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 2020-02-28 inkl. 
bilagor  
Tekniskt PM Geofysik inkl. bilaga Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 
2020-02-28  
VA-utredning Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 2020-09-11  
Fasader Lärkgatans Förskola Elestorp 7.97 20-01-21  
Rambeskrivning mark, landskap och VA Elestorp 7.97 20-04-01  
Undersökning Elestorp 7-97 och del av 7-21 2020-04-27  
      
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn-och 
utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran.   
      

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn-och 
utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran.   
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta Elestorp 7:97 och del av 7:21 Granskning 2020-08-24  
Planbeskrivning Elestorp 7:97 och del av 7:21 Samråd 2020-09-16  
Trafik- och bullerutredning Elestorp 7.97 och 7.21 Ekeby 2020-01-20  
Projekteringsunderlag Geoteknik Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 
2020-02-28  
MUR Geoteknik Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 2020-02-28 inkl. 
bilagor  
Tekniskt PM Geofysik inkl. bilaga Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 
2020-02-28  
VA-utredning Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 2020-09-11  
Fasader Lärkgatans Förskola Elestorp 7.97 20-01-21  
Rambeskrivning mark, landskap och VA Elestorp 7.97 20-04-01  
Undersökning Elestorp 7-97 och del av 7-21 2020-04-27  
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 67 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran. 

      
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 103 Dnr 2020-00237  

Uppsägning av Bofinkens lokaler  

Sammanfattning 

De senaste åren har det bedrivits förskoleverksamhet på Bofinken. I och 
med att Kullerbyttans förskola har öppnats har behoven förändrats och 
Bofinkens lokaler är inte längre aktuella för barn- och 
utbildningsförvaltningen.        
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-10-19, § 68 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

att anmälan anses vara anmäld samt att ärendet tas upp för beslut i barn- 
och utbildningsnämnden 2020-10-28.    
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att barn- och utbildningsnämnden lämnar en uppsägning av bofinkens 
lokaler till tekniska nämnden.      

 

 

Yrkande 

Stefan Svalö (S) yrkar på återremittering av ärendet  

 

Pia Trollehjelm yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Proposition  

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
och yrkandet på återremittering och finner att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 

Propositionsordningen godkännes.  

 

Reservation 

Samtliga (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

 

 

Ykande 
Stefan Svalö (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag  
 
Proposition 
Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
och avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.   

 

Propositionsordningen godkännes.  
 

Reservation 
Samtliga (S) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande.  
       

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar en uppsägning av bofinkens lokaler 
till tekniska nämnden. 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 104 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 oktober, beslut 63/20 – 68/20  
Delegationsbeslut sekretess september   
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27 (27) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-28 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 105 Dnr 2020-00225  

Anmälningar  

Sammanfattning 

A)  KF 2020-00443  
Kommunfullmäktige § 200:  Avsägelse från Andrej Schönbäck (M) från 
uppdraget som 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
samt val av ny 1:e vice ordförande.  
 
B)   KF 2020-00444 
Kommunfullmäktige § 201:  Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) 
från uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämnden samt val 
av ny ordförande.  
 
C)    
Statistik sjukfrånvaro 
 
D)   BUN 2019-00129 
Kompetensförsörjning  

      
      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden anser anmälningarna vara anmälda. 
 

 

 

 


