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Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare: 

Kenneth Bolinder (-), Ordförande 
Andrej Schönbäck (M), 1:e vice ordförande  
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Svalö (S) 
 
 
 
 
Lena Hein (SD) för Pia Trollehjelm (SD) 
Jörgen Johnsson (M) för Linda Farrelly (M) 
Ingegärd Berglund (KD) för Krister Nilsson (C) 
 
 

Nathalie Svaneborn (SD) 
Göran Palmkvist (M) 
Patrik Söderberg (S) 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
 

Ersättare Catarina Leo (S) 
Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
 

Lars Hein (SD) 
Irene Nilsson (SD) 
Patricia Brorsson (M) 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Anna Johansson, nämndsekreterare 
Erika Blücher, kvalitetschef 
Ann-Marie Larsson, personalföreträdare 

 

Justerare Nathalie Svaneborn 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, Mejerigatan 3, 2021-10-29 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Anna Johansson 

Paragrafer §§ 97-109 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Nathalie Svaneborn 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-10-27 

Anslaget är uppsatt  2021-11-01–2021-11-23  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
 

 Anna Johansson 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 97 Dnr 2021-00006 
Upprop .............................................................................................. 4 

§ 98 Dnr 2021-00007 
Val av justerare ................................................................................ 5 

§ 99 Dnr 2021-00008 
Godkännande av dagordning .......................................................... 6 

§ 100 Dnr 2020-00066 
Information - Corona ........................................................................ 7 

§ 101 Dnr 2021-00252 
Information - verksamhetsidé ......................................................... 8 

§ 102 Dnr 2021-00253 
Information - kompetensförsörjning ............................................... 9 

§ 103 Dnr 2021-00052 
Ekonomisk månadsrapport september 2021 ............................... 10 

§ 104 Dnr 2021-00254 
Ekonomisk åtgärdsplan ................................................................. 11 

§ 105 Dnr 2021-00219 
Medborgarförslag angående stöd och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar .................................. 12 

§ 106 Dnr 2021-00241 
Förteckning över ledamöter och personliga ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott ............................................ 14 

§ 107 Dnr 2021-00009 
Delegationsordning 2021............................................................... 15 

§ 108 Dnr 2021-00036 
Redovisning av delegationsbeslut 2021 ....................................... 17 

§ 109 Dnr 2021-00037 
Redovisning av delegationsbeslut socialtjänsten 2021 .............. 18 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 97 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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§ 98 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Nathalie Svaneborn (SD) 
Justering av protokoll sker 2021-10-29 på Kommunhuset, Mejerigatan 3. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att välja Nathalie Svaneborn (SD) till att justera dagens protokoll samt att 
justering av protokoll sker 2021-10-29 på Kommunhuset, Mejerigatan 3. 
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§ 99 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-10-26. 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna föreslagen dagordning. 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7 (18) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 100 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar rörande nuläget kring Covid-
19 och vaccination. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 101 Dnr 2021-00252  

Information - verksamhetsidé 

Sammanfattning 

Kvalitetschef Erika Blücher informerar om verksamhetsidén.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
Presentation av verksamhetsidé 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 102 Dnr 2021-00253  

Information - kompetensförsörjning 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar kring kompetensförsörjning. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 103 Dnr 2021-00052  

Ekonomisk månadsrapport september 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på -8 245 tkr efter 
perioden januari-september i vid jämförelse mot periodiserad budget. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är 375 979 tkr. 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna har ett överskott 
motsvarande +584 tkr. Beror främst på ersättning från staten för delar av 
sjuklönekostnaderna p.g.a. Covid-19. De förvaltningsövergripande 
kostnaderna går med ett sammanlagt överskott på +2 835 tkr.  
Huvudförklaringen till överskottet är återhållsamhet avseende inköp (+2 000 
tkr), samt lägre kapitalkostnader (+800 tkr) än förväntat. De interna 
kostnader (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med +4 584 tkr bättre i 
jämförelse mot periodiserad budget. Det beror på ett överskott av volymerna 
som har sin grund i befolkningsprognosen som varit lite optimistisk om man 
med facit i hand tittar på befolkningsutvecklingen gällande barn och unga.     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15 
Ekonomisk rapport september 2021 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med 
september 2021.  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-15 
Ekonomisk rapport september 2021  
Protokollsutdrag 2021-10-18 § 96 Ekonomi 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner ekonomisk månadsrapport till och med september 2021.  
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§ 104 Dnr 2021-00254  

Ekonomisk åtgärdsplan 

Sammanfattning 

I samband med delårsuppföljning 2021 har ett prognostiserat underskott på 
9 miljoner kronor identifierats för barn- och utbildningsnämnden. Med denna 
bakgrund har en åtgärdsplan tagits fram. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-04 
Åtgärdsplan delår 2021 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna åtgärdsplan delår 2021.   
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna åtgärdsplan delår 
2021, samt ger förvaltningschefen i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen 
med helårseffekt för besparingsåtgärder. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-04 
Åtgärdsplan delår 2021 
Protokollsutdrag 2021-10-11 § 89 Ekonomi 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner åtgärdsplan delår 2021, samt ger förvaltningschefen i uppdrag 
att komplettera åtgärdsplanen med helårseffekt för besparingsåtgärder. 
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§ 105 Dnr 2021-00219  

Medborgarförslag angående stöd och kunskap om barn 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Sammanfattning 

Invånare Linda Lindeblad har lämnat in ett medborgarförslag till Bjuvs 
kommun. Förslaget är ställt till Kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Kommunfullmäktige. Förslaget kommer att 
besvaras av Barn- och utbildningsnämnden. 
Invånaren som har lämnat in förslaget önskar större delaktighet bland 
föräldrar vid utveckling av kommunens verksamhet för barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Invånaren efterlyser även ett brett 
samarbete för att skapa förutsättningar för en bred kompetens runt barnen 
och att kommunen ska ta fram en nollvision för barn med utbrändhet.  
Invånaren önskar även att kommunen i stället för orosanmälan vid 
skolfrånvaro gör en avvikelserapportering då invånaren menar att 
kommunen då har misslyckats i sitt uppdrag. Enligt medborgarförslaget ska 
avvikelserapporten komplettera eller ersätta orosanmälan. 
Bjuvs kommun tackar för invånarens engagemang och förslag till 
verksamhetslösningar. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att 
bemöta förslaget i respektive del. 
Att kommunen tar fram en nollvision om barn med symptom om utbrändhet 
Bjuvs kommun strävar efter att alla elever ska ha en skolgång med god 
fysisk och psykisk hälsa. Insatserna för god fysisk och psykiska hälsa 
anpassas efter respektive elevs behov. Hälsofrämjande insatser erbjuds alla 
kommunens elever, förebyggande insatser något färre medan åtgärdande 
insatser erbjuds ett fåtal, anpassat efter respektive elevs behov.  
 
Lyhört och kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare till berörda elever 
Ett av förvaltningens viktigaste uppdrag är att bidra till nära samverkan 
mellan och skola och hem för alla kommunens elever. Föräldrar till barn 
med särskilda behov har skolan ett förtätat samarbete med, både vid 
planering och uppföljning. 
 
 
Att kommunen tar del av kompetens från andra instanser 
Kommunen besitter en mycket omfattande och bred kompetens om 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i form av olika specialistroller. 
Bjuvs kommun arbetar med många olika perspektiv för att stötta elever med 
NPF.  Kommunen har även ett brett samarbete med många interna och 
externa aktörer.  
 
Att se över rutiner för skolfrånvaro i samband med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning 
Kommunen har en skyldighet att göra en orosanmälan vid oro för barns 
välmående, enligt Socialtjänstlagen. Barn- och utbildningsförvaltningen 
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arbetar systematiskt med kvalitetsförbättringar för än högre kvalitet i 
kommunens skolor, enligt gällande lagstiftning. Förvaltningen och 
kommunens skolor arbetar enligt gällande rutiner för ökad närvaro i 
skolorna. Detta arbete stödjs av skolornas närvaroteam och elevhälsoteam.   
 
Förvaltningen bedömer att allt det som lyfts fram i medborgarförslaget 
genomförs på kommunens skolor. Förvaltningen fångar upp förslagen i 
andra former av aktiviteter, på ett sätt som gynnar alla kommunens elever.  
Förvaltningen bifogar en skrivelse som beskriver det arbete förvaltningen 
genomför för god fysisk och psykisk hälsa för kommunens elever.      
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 

Att inkludera och främja lärande för elever med NPF-problematik 

Medborgarförslag angående stöd och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget besvarat.    

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
anse medborgarförslaget besvarat.    

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-14 
Att inkludera och främja lärande för elever med NPF-problematik 
Medborgarförslag angående stöd och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
Protokollsutdrag 2021-10-18 § 97 Medborgarförslag angående stöd och 
kunskap om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.    
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§ 106 Dnr 2021-00241  

Förteckning över ledamöter och personliga ersättare i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-09-22 
att en förteckning över ledamöter och personliga ersättare i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott ska presenteras vid nästkommande 
möte, samt att vid framtida val av nya ledamöter ska en uppdaterad 
förteckning presenteras på nästkommande möte.  
En förteckning över ledamöter och personliga ersättare har upprättats.     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11 
Förteckning ledamöter och personliga ersättare BUN AU  
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att tacka för 
informationen.   
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

tackar för informationen.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11 
Förteckning ledamöter och personliga ersättare BUN AU  
Protokollsutdrag 2021-10-18 § 99 Initiativärende - förteckning över 
ledamöter och personliga ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.   
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§ 107 Dnr 2021-00009  

Delegationsordning 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden. Förändringar är gjorda under följande 
punkter: 
2.3.2 Överklagande, yttrande och anmälningar m.m. till domstol, 
åklagarmyndighet och andra myndigheter 
2.4.3 Individ och familjeomsorg 
2.4.4 Vård enligt LVU 
2.4.5 Föräldrabalken, FB 
2.6 Förskoleklass 
2.7 Grundskola 
2.8 Grundsärskola 
2.10 Gymnasieskola 
2.11 Gymnasiesärskola 
 
Ett tillägg har gjorts i form av punkten 2.14 Åtgärder mot kränkande 
behandling. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11  
Delegationsordning reviderad oktober 2021 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ändringar i delegationsordningen för 
barn- och utbildningsnämnden.   

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna ändringar i 
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-10-11  
Delegationsordning reviderad oktober 2021 
Protokollsutdrag 2021-10-18 § 98 Delegationsordning 2021 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner ändringar i delegationsordningen för barn- och 
utbildningsnämnden.   
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§ 108 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 skall 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 2021-10-20 
Delegationslista oktober 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet delegationslista oktober 2021.   
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§ 109 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 skall 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 2021-10-20 
Delegationsbeslut sekretess juni-sep 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumentet delegationsbeslut sekretess juni-sep 2021.   
 

 


