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§ 27 Dnr 2021-00006  

Upprop 

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren genomför upprop och finner att det är 12 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

fastställer att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande. 
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§ 28 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Madeleine Landin (S). 
Justering av protokoll sker 2021-04-07 på Almliden, Almgatan 2. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att välja Madeleine Landin (S) till att justera dagens protokoll samt att 
justering av protokoll sker 2021-04-07 på Almliden, Almgatan 2. 
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§ 29 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-03-25. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna föreslagen dagordning. 
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§ 30 Dnr 2021-00082  

Information från förvaltningen 

Sammanfattning 

Rektor Annette Isberg informerar om information från förvaltningen.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-25 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 31 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar rörande nuläget kring Covid-
19. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 32 Dnr 2021-00050  

Årsredovisning 2020 

Sammanfattning 

Årsredovisningen för 2020 visar på underskott på knappt 13,7 mnkr. 
Underskottet beror huvudsakligen på externa kostnader inom skola, 
gymnasium och för sociala insatser. 4 mnkr av underskottet är ett resultat 
av en utebliven effektivisering inom kommunens kostverksamhet.  
Under 2020 har förvaltningen lagt stort fokus på att följa gällande 
restriktioner under den pågående pandemin och trots detta kunna erbjuda 
kommuninvånaren kvalitativa tjänster. Förvaltningen har fortsatt arbetet för 
ökad lärarbehörighet, förbättrade skolresultat och fler tidiga, förebyggande 
och intensiva socialtjänstinsatser.  
 
Positiva framgångar under året är att kunskapsresultatet för årskurs nio 
ökade med 3 procent. Förvaltningens resultat i årets medarbetar-
undersökning visade på en ökning för måttet HME och de barn och unga 
som tog del av socialtjänstens insatser upplevde en betydligt högre 
delaktighet än året innan. 
 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna årsredovisning 2020.  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna årsredovisning 2020.  
 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-05 
Protokollsutdrag 2021-03-22 § 30 Årsredovisning 2020 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner årsredovisning 2020. 
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§ 33 Dnr 2021-00052  

Ekonomisk månadsrapport februari 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på 134 tkr efter januari 
och februari månad. Budgetutrymmet för motsvarande period är 85 512 tkr. 
Det är ett bra resultat jämfört med motsvarande period de senaste åren. 
Förvaltningen har dock inför budgetåret 2021 fått tilldelat 9 400 tkr utöver 
ordinarie uppräkning. Utfallet visar att den ekonomiska ramen är mer rätt nu 
i förhållande till uppdraget. 
De förändringar som är gjorda inom socialtjänsten, med fler insatser i egen 
regi, kommer under året att ge både kvalitativa och ekonomiska positiva 
effekter. Förvaltningen kommer inom kort att påbörja en översyn av 
grundsärskolan för att identifiera hur förvaltningen ska kunna möta de ökade 
volymerna inom både grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 
För övriga verksamheter är det fortsatt viktigt att arbeta med hög 
resurseffektivitet för en budget i balans. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 
Ekonomisk rapport februari 2021 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med 
februari 2021.  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk 
månadsrapport till och med februari 2021. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 
Ekonomisk rapport februari 2021 
Protokollsutdrag 2021-03-22 § 31 Ekonomi 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner ekonomisk månadsrapport till och med februari 2021. 
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§ 34 Dnr 2021-00053  

Interkommunalersättning jämförelse med andra 
kommuner 2021 

Sammanfattning 

Controller Darko Puljic redogör hur den interkommunala ersättningen ser ut 
i flertalet kommuner i Skåne. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 
Sammanställning IKE 2021 Skåne 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att tacka för 
informationen och skicka underlaget till barn- och utbildningsnämnden. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

tackar för informationen och skickar underlaget till barn- och 
utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-19 
Sammanställning IKE 2021 Skåne 
Protokollsutdrag 2021-03-22 § 29 Interkommunalersättning jämförelse med 
andra kommuner 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 35 Dnr 2021-00054  

Svar till Skolinspektionen 

Sammanfattning 

Skolinspektionen har under 2020, med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen 
(2010:800), genomfört en kvalitetsgranskning av huvudmannens, Barn- och 
utbildningsnämnden i Bjuv, styrning genom tydlighet i delegering och 
uppföljning. Syftet är att granska att det genom huvudmannens styrning och 
delegering finns en organisationsstruktur där roller, ansvar och 
befogenheter är tydliga och förankrade inom huvudmannens organisation.  
 
De övergripande frågeställningarna som inspektionen innehöll var:  
1. I vilken utsträckning är huvudmannens delegering av uppgifter och 
återrapporteringskrav tydliggjorda?  
2. I vilken utsträckning sker implementering av delegerade uppgifter så att 
hög följsamhet främjas?  
3. I vilken utsträckning kontrollerar huvudmannen delegerade uppgifter för 
att tillförsäkra en väl genomförd delegering?  
 
Vid de intervjuer som Skolinspektionen genomförde deltog rektorer, 
skolchef, förvaltningschef och representanter för huvudmannen. 
Skolinspektionen har pekat på en del utvecklingsområden i Bjuvs kommun. 
Huvudman ska senast 210401 redovisa vilka förbättringsåtgärder som 
vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområdena och resultatet av 
dessa åtgärder. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 
Svar till Skolinspektionen 
Beslut kvalitetsgranskning från Skolinspektionen 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att rekommendera 
Barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen till 
Skolinspektionen och ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
senast 210401 skicka redovisningen till Skolinspektionen. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår Barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen till 
Skolinspektionen och ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
senast 210401 skicka redovisningen till Skolinspektionen. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-15 
Svar till Skolinspektionen 
Beslut kvalitetsgranskning från Skolinspektionen 
Protokollsutdrag 2021-03-22 § 32 Skolinspektionen angående revision 
skolchefsuppdraget 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen till Skolinspektionen och ger Barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att senast 210401 skicka redovisningen 
till Skolinspektionen. 
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§ 36 Dnr 2021-00046  

Remiss - Lokalförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 
2021-2025 

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har ett växande behov av verksamhetslokaler. För att 
uppfylla behovet krävs både om- och nybyggnationer och förändringar i hur 
nuvarande lokaler utnyttjas. Lokalförsörjningsprogrammet syftar till att 
beskriva och ge en helhetssyn av Bjuvs kommuns nuvarande och framtida 
lokalbehov. Programmet ska möjliggöra en effektiv och ändamålsenlig 
användning av kommunens lokaler. 
 
Målsättningen är att upprätthålla god standard i kommunens lokaler samt att 
långsiktigt minska lokalkostnadernas andel av kommunens totala budget, 
med syfte att frigöra medel till kärnverksamheten. 
Lokalförsörjningsprogrammet ska revideras årligen i samband med den 
årliga budgetprocessen. 
 
Tekniska nämnden beslutade den 26 januari 2021 att översända förslag på 
lokalförsörjningsprogram till kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsens 
förvaltning bedömde att förslaget till lokalförsörjningsprogram borde skickas 
på remiss till kommunens övriga nämnder. Kommunstyrelsens förvaltning 
framhåller att lokalbehoven i programmet beskrivs på en övergripande nivå 
över tid. För att tillgodose den enskilda verksamhetens specifika lokalbehov 
behövs i flertalet fall politiska beslut i nämnder och i investeringsbudgeten 
innan de kan realiseras. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16 
Beslut-202100063-KS-§32 
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 
 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att programmet ger en relevant 
nulägesbeskrivning av förvaltningens aktuella lokalbehov, både för förskola, 
skola och övrig verksamhet. Förvaltningen tycker det är viktigt att i 
sammanhanget tydliggöra hur ett beslut om nya lokaler initieras. I förslag till 
lokalförsörjningsprogram lyfts en flytt av Jens Billeskolans högstadium till 
Varagårdsskolan fram som en möjlighet. Barn- och utbildningsförvaltning vill 
tydliggöra att det är av stor vikt att vid planering av lokaler för förskola och 
skola måste utbildningens kvalitet vara främsta fokus. Det som kan ses som 
en ekonomisk fördel utifrån ett lokalförsörjningsperspektiv kan vara 
fördyrande för individen och kommunen om utbildningen inte håller en hög 
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kvalitet eller utförs på ett sådant sätt att den inte är intressant för invånaren. 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att dialogen kring aktuella 
verksamhetslokaler utgår ifrån verksamhetens behov och bedömning. 
Självklart måste även hänsyn tas till möjligheten att tillgodose lokalbehoven.  
Det är även av yttersta vikt att det är Barn- och utbildningsförvaltningen som 
initierar eventuella förflyttningar av verksamhet utifrån en professionell 
bedömning om att detta gynnar kvaliteten i utbildningen.  
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att i remissvaret förtydliga vikten av att beslut om nya 
verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov och bedömning om vad 
som gynnar hög kvalitet i verksamheten.  
 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (S) förslag till beslut: 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att i remissvaret förtydliga vikten av 
att beslut om nya verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov, 
geografisk placering och bedömning om vad som gynnar hög kvalitet i 
verksamheten. 
 

Pia Trollehjelm (SD): 

För att inte gå händelserna i förväg skall texten som antyder att Jens 
Billesskolans och Varagårdsskolans högstadium slås samman, tas bort, se 
sid 35 i Lokalförsörjningsprogrammet. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att i remissvaret förtydliga vikten av 
att beslut om nya verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov, 
geografisk placering och bedömning om vad som gynnar hög kvalitet i 
verksamheten. 
För att inte gå händelserna i förväg skall texten som antyder att Jens 
Billesskolans och Varagårdsskolans högstadium slås samman, tas bort, se 
sid 35 i Lokalförsörjningsprogrammet. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-16 
Beslut-202100063-KS-§32 
Lokalförsörjningsprogram Bjuvs kommun 2021-2025 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-11 
Protokollsutdrag 2021-03-22 § 33 Remiss - Lokalförsörjningsprogram för 
Bjuvs kommun 2021-2025 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (19) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-31 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Deltar inte i beslutet 

Ledamöterna från (S) och (C) meddelar att de inte deltar i beslutet. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

barn- och utbildningsnämnden vill i sitt remissvar förtydliga vikten av att 
beslut om nya verksamhetslokaler utgår ifrån verksamheten behov, 
geografisk placering och bedömning om vad som gynnar hög kvalitet i 
verksamheten. 
För att inte gå händelserna i förväg skall texten som antyder att Jens 
Billesskolans och Varagårdsskolans högstadium slås samman, tas bort, se 
sid 35 i Lokalförsörjningsprogrammet. 
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§ 37 Dnr 2021-00036  

Redovisning av delegationsbeslut 2021 

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 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Delegationslista mars 2021, beslut 16/21 - 20/21.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet delegationslista mars 2021. 
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§ 38 Dnr 2021-00037  

Redovisning av delegationsbeslut socialtjänsten 2021 

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 

Delegationsbeslut sekretess februari 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet delegationsbeslut februari 2021. 
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§ 39 Dnr 2021-00015  

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

a) KS 2021-00115 

Yrkesresan. 
 

b)  BUN 2021-00004 

Granskning Brogårda 8.7 och del av Brogårda 8.36 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24 
Beslut-202100115-KS-§ 26 
Följebrev - Granskning Brogårda 8.7 och del av Brogårda 8.36 
Planbeskrivning Brogårda 8.7 och del av Brogårda 8.36 Granskning 2021-
02-09 
Plankarta Brogårda 8.7 och del av Brogårda 8.36 Granskning 2021-02-09 
Samrådsredogörelse Brogårda 8.7 och del av Brogårda 8.36 
Byggnadsnämndens protokoll 2021-02-18 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att anmälningarna anses vara anmälda. 
 

 


