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Sammanträdesdatum 

2021-12-15 
 

 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, onsdagen den 15 december 2021 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Kenneth Bolinder (), Ordförande 
Patrik Söderberg (S) 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Svalö (S) 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
 
 
 
 
Irene Nilsson (SD) för Linda Helgesson Farrelly (M) 
Jörgen Johnsson (M) för Andrej Schönbäck (M) 
 
 

Nathalie Svaneborn (SD) 
Göran Palmkvist (M) 
Krister Nilsson (C) 
Pia Trollehjelm (SD) 
 

Ersättare Catarina Leo (S) 
Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
Nils-Erik Sandberg (S) 
Lena Hein (SD) 

Lars Hein (SD) 
Irene Nilsson (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Ulrik Ahlm, verksamhetschef 
Erika Blücher, kvalitetschef/skolchef  
Natalie Jansson, verksamhetsutvecklare 
Johanna Alkeberg, nämndsekreterare  
Ann-Marie Larsson, personalföreträdare 
 

 

Justerare Göran Palmkvist 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-12-16   
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Johanna Alkeberg 

Paragrafer §§ 122-132 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Göran Palmkvist 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-15 

Anslaget är uppsatt  2021-12-16–2022-01-07  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
 

 Johanna Alkeberg 
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§ 122 Dnr 2021-00006  

Upprop 

Sammanfattning 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande. 
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§ 123 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Göran Palmkvist och förslag på 
justering av protokoll är 2021-12-16 på Kommunhuset.  
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Göran Palmkvist är justerare och 
att justering av protokoll sker 2021-12-16 på Kommunhuset.  
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§ 124 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-12-15. 
Ordförande föreslår att ärendet gällande internbudget inklusive skolpeng 
2022 flyttas och avhandlas vid ett extra sammanträde med nämndens 
arbetsutskott och nämndssammanträde nästkommande vecka. Detta då det 
har inkommit ändringar i underlaget till ärendet.  
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning. 
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§ 125 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om nuläget rörande Covid-
19. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-08 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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§ 126 Dnr 2021-00314  

Information - Kvalitetsrapport för- och grundskola samt 
grundsärskola läsår 20/21 

Sammanfattning 

Bjuvs kommuns förskolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor vilket i hög 
grad bidrar till att barnen som går i Bjuvs kommuns förskolor är trygga och 
trivs. Förskolorna har även ett stort fokus på att stimulera barnen i deras 
språkutveckling. Barnen stimuleras och utmanas i sin utveckling och i sitt 
lärande genom varierade undervisningsmetoder. Det är av stor vikt att 
personalen har tillräckliga kunskaper och resurser för att kunna möta 
barnens behov av stöd.  
 
Vid analysen av kunskapsresultaten framkommer ett antal 
utvecklingsområden som är centrala för att öka elevernas måluppfyllelse. 
Det finns ett behov av att stärka elevernas kunskaper i svenska språket för 
att både öka måluppfyllelsen i ämnet svenska och svenska som andraspråk, 
men även för att eleverna lättare ska kunna tillägna sig kunskaper i övriga 
ämnen. Att stärka elevernas motivation och lust att lära utgör ett annat 
identifierat utvecklingsområde. Lärarna har här ett stort uppdrag i att skapa 
lustfyllda, intressanta och begripliga undervisningssituationer, liksom att 
utforma lärmiljöer som är tillgängliga för alla elever och därmed ger dem 
goda förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Ytterligare ett 
utvecklingsområde för att kunna skapa bättre förutsättningar för elevernas 
utveckling och lärande är att stärka relationen med vårdnadshavarna. En 
förtroendefull relation mellan skola och hem är viktig för att kunna uppnå en 
välfungerande samverkan och ett ökat föräldraengagemang i skolan. 
Föräldrars engagemang i sitt barns skolgång är betydelsefullt för att barnet 
ska lyckas.  
 
Grundsärskolans svårigheter med att rekrytera pedagoger med inriktningen 
utvecklingsstörning samt en brist på lokaler utgör en stor utmaning då 
antalet elever inskrivna i grundsärskolan årligen ökar. Detta är viktiga 
faktorer att beakta för att kunna bibehålla den goda kvaliteten inom 
grundsärskolan. 
 
Centrala delar att beakta och ha särskilt fokus på i Bjuvs kommun för att 
kunna lägga grunden till ett livslångt lärande och rusta våra barn och elever 
med en lärandeidentitet är följande målområden: Hög andel behöriga lärare 
och förskollärare, tillgängliga lärmiljöer, språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet samt bra samarbete 
och samverkan mellan förskola/skola och hem. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-08 
Kvalitetsrapport för- och grundskolor samt grundsärskolor läsåret 20/21 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 
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§ 127 Dnr 2021-00293  

Information - Lokalförsörjning förskola 

Sammanfattning 

Det har konstaterats både i Förskoleutredningen från 2017 och i 
kommunens Lokalförsörjningsprogram som antogs i juni 2021 att 
kommunens förskolor generellt är slitna och i dåligt skick. 
Befolkningsprognosen visar ett behov av ytterligare 200 förskoleplatser till 
2030, och därtill har kommunen flera nuvarande förskoleverksamheter som 
bedrivs i lokaler som inte är ändamålsenliga och där det finns svårigheter att 
arbeta efter de krav som ställs i läroplanen. I arbetet framåt behöver 
förvaltningen ta ställning till hur man ska möta det ökade behovet av platser 
i förskola, samtidigt som man som huvudman behöver säkerställa att 
verksamheten som bedrivs erbjuder en likvärdig utbildning för kommunens 
barn, i lokaler med både god lär- och arbetsmiljö 
 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-06 § 118 Lokalförsörjning förskola 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 
Inriktning förskolor  
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
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§ 128 Dnr 2021-00296  

Läsårstider 2022/2023 

Sammanfattning 

Skolans läsår ska förläggas på 178 skoldagar och beslutas av barn- och 
utbildningsnämnden. I förslaget har hänsyn tagits till de regelverk som styr 
skolverksamheten. 
 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-06 § 121 Läsårstider 2022/2023 
Tjänsteskrivelse 2021-11-29 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden 
att godkänna läsårstider för 2022/2023.  

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänner läsårstider för 2022/2023.    
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§ 129 Dnr 2021-00319  

Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) gällande uppdraget 
som ersättare i Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanfattning 

Pia Trollehjelm (SD) har 2021-12-08 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
 

 

Beslutsunderlag 

Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) gällande uppdraget som ersättare i 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott daterad 2021-12-08 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att befria Pia Trollehjelm (SD) från 
uppdraget som ersättare i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
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§ 130 Dnr 2021-00015  

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

a) BUN 2021-00313 
Beslut om delvis stängning av Brogårdaskolan och beslut om distans- och 
fjärrundervisning. 
 
b) KS 2021-00502 
Beslut att välja Christel Hedlund (SD) som ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda. 
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§ 131 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 2021-12-08 
Delegationslista december 2021, beslut 73/21–77/21 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden 
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet Delegationslista december 2021. 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut som redovisas i dokumentet Delegationslista december 
2021. 
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§ 132 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 2021-12-08  
Delegationsbeslut sekretess november 2021 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden 
att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet Delegationsbeslut sekretess november 2021. 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Föreslår Barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisats i dokumentet Delegationsbeslut sekretess 
november 2021. 


