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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Konferensrum Selleberga, onsdagen den 22 december 2021 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Svalö (S) 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
Krister Nilsson (C) 
 
 
 
Jörgen Johnsson (M) för Andrej Schönbäck (M) 
Lars Hein (SD) för Nathalie Svaneborn (SD) 
Catarina Leo (S) för Patrik Söderberg  
 
 
 

Pia Trollehjelm (SD) 
Kenneth Bolinder (), Ordförande 
Göran Palmkvist (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M) 

Ersättare Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
Lena Hein (SD) 
Irene Nilsson (SD) 

Christel Hedlund (SD) 
Patricia Brorsson (M) 
Ingegärd Berglund (KD) 
 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Johanna Alkeberg, nämndsekreterare  

 

Justerare Jörgen Johnsson 

Justeringens plats och tid Konferensrum Selleberga, 2021-12-22 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Johanna Alkeberg 

Paragrafer §§ 133-137 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Jörgen Johnsson 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-12-22 

Anslaget är uppsatt  20211223–20220114  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
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Underskrift 
 

 Johanna Alkeberg 
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§ 133 Dnr 2021-00006  

Upprop 

Sammanfattning 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att mötet har 12 tjänstgörande 
ledamöter närvarande 
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§ 134 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M), förslag till 
justering av protokoll är 2021-12-22 på Kommunhuset, Mejerigatan 3. 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslutar att Jörgen Johnsson 
(M), är justerare och att justering av protokoll sker 2021-12-22 på 
Kommunhuset, Mejerigatan 3. 
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§ 135 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-12-15. 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslutar att godkänna 
förslagen dagordning. 
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§ 136 Dnr 2021-00052  

Ekonomisk rapport november 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på -8 671 tkr efter 
perioden januari-november i vid jämförelse mot periodiserad budget. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är 462 686 tkr. 
 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna har ett överskott 
motsvarande +188 tkr. De förvaltningsövergripande kostnaderna går med 
ett sammanlagt överskott på +4 755 tkr. Huvudförklaringen till överskottet är 
lägre lönekostnader samt inköp centralt (+5 800 tkr) och lägre 
kapitalkostnader (+360 tkr) än förväntat. Däremot går den interkommunala 
ersättningen som redovisas här back med -1 440 tkr under perioden. 
 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med +4 060 
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. Förskolornas volymöverskott är +1 790 tkr och 
skolornas +2 270 tkr för verksamheter i Bjuvs regi. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-17 
Ekonomiska rapport november 2021 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå Barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk rapport för november 2021.  
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner ekonomisk rapport för november 2021.  
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§ 137 Dnr 2021-00295  

Internbudget inklusive skolpeng 2022 

Sammanfattning 

Tilldelad budget 2022, för Barn- och utbildningsnämnden, är 519 mnkr. 
Aktuell budgetram innebär att nämnden behöver reducera nuvarande 
kostnadsbild med ungefär 10 mnkr. Effektiviseringen kan genomföras på 
flera sätt såsom färre tjänster, resurseffektiva arbetssätt och lägre externa 
kostnader, både inom utbildning och socialtjänst.  
 
Förvaltningen bedömer det inte möjligt att effektivisera 10 mnkr endast med 
mer resurseffektiva arbetssätt och lägre externa kostnader. Under 2022 
krävs en reducering av antalet medarbetare inom nämndens verksamheter. 
Flera av insatserna för reducerade externa kostnader kommer ge ett positivt 
utfall först nästkommande år. Resterande effektiviseringsbehov genomförs 
med nya arbetssätt. 
 
Beslut angående bidrag till fristående verksamheter har fattats i enlighet 
med Skollagen (2010:800) 8 kap 21–22 §§ och 24 §, 9 kap 19-20 §§, 10 
kap 37-38 §§, 14 kap 15-16 §§. Bjuvs kommun har även beslutat om nivå 
för interkommunal ersättning för förskola, fritidshem, grundskola samt 
pedagogisk omsorg i enlighet med Skollagen (2010:800) 8 kap. 17 2 st., 9 
kap. 16 § 2 st. och 10 kap 34 § 2 st. 14 kap 14 § 
 
Utöver grundbeloppet kan tilläggsbelopp sökas för elev/barn i behov av 
särskilt stöd samt modersmålsundervisning efter särskild ansökan. En 
socioekonomisk budget är även avsatt och fördelas enligt beräkningsnyckel 
från Statistiska Centralbyrån. 
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-12-15  
Nämndbudget 2022 för Barn- och utbildningsnämnden 
Skolpeng 2022 
 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå Barn- och 
utbildningsnämnden att besluta att godkänns internbudget inklusive 
skolpeng 2022. 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) yrkar på följande ändringar i skrivelsen för 
internbudget 2022.  
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Under ”Verksamhetsförutsättningar 2022……” sida 18, 

- Meningen på tredje raden ”… är bedömningen att förvaltningen 

behöver effektivisera (reducera antalet) tjänster som riktar sig till 

invånaren.” 

Under ”Konsekvensbeskrivning” sida 19 

- Meningen på andra raden ” Effektiviseringen kan genomföras på 

flera sätt såsom omdisponering av (färre) …tjänster”  

- ”Förvaltningen bedömer det inte möjligt att effektivisera 10 mnkr 

endast med mer resurseffektiva arbetssätt och lägre externa 

kostnader. Under 2022 krävs en reducering av antalet medarbetare 

inom nämndens verksamheter.” 

Under ”Lokalbehov 2022 och framåt” sida 20 

- Genomlysningen kan komma att påverka framtida 
investeringsbehov, (både) beroende på hur högstadieverksamheten 
ska bedrivas. (fortsatt finnas på tre skolor eller på en 
kommungemensam) 

 

Deltar ej i beslut 

Oppositionen deltar ej i beslutet rörarende internbudget 2022. Detta 
motiveras på följande vis av oppositionen: ”Samarbetspartiernas förslag till 
budget avseende BUN har fallit i KF. Med anledning av detta samt med 
hänsyn taget till att vi har nio miljoner kr mer i vårt budgetförslag för BUN, 
så ser vi inga möjligheter att deltaga i detta beslut”. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår Barn- och utbildningsnämnden att godkänna internbudget 2022, 
med ändringsyrkandet från Jörgen Johnsson (M), inklusive skolpeng 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-22 § 126 Internbudget inklusive skolpeng 2022 
Tjänsteskrivelse 2021-12-15  
Nämndbudget 2022 för Barn- och utbildningsnämnden 
Skolpeng 2022 
 

Yrkande 

Jörgen Johnsson (M) yrkar på samma ändringar  i skrivelsen för 
internbudget 2022 som på arbetsutskottet.  
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Under ”Verksamhetsförutsättningar 2022……” sida 18, 

- Meningen på tredje raden ”… är bedömningen att förvaltningen 

behöver effektivisera (reducera antalet) tjänster som riktar sig till 

invånaren.” 

Under ”Konsekvensbeskrivning” sida 19 

- Meningen på andra raden ” Effektiviseringen kan genomföras på 

flera sätt såsom omdisponering av (färre) …tjänster”  

- ”Förvaltningen bedömer det inte möjligt att effektivisera 10 mnkr 

endast med mer resurseffektiva arbetssätt och lägre externa 

kostnader. Under 2022 krävs en reducering av antalet medarbetare 

inom nämndens verksamheter.” 

Under ”Lokalbehov 2022 och framåt” sida 20 

- Genomlysningen kan komma att påverka framtida 
investeringsbehov, (både) beroende på hur högstadieverksamheten 
ska bedrivas. (fortsatt finnas på tre skolor eller på en 
kommungemensam) 

 

Deltar ej i beslut 

Oppositionen deltar ej i beslutet rörarende internbudget 2022. Detta 
motiveras på följande vis av oppositionen: ”Samarbetspartiernas förslag till 
budget avseende BUN har fallit i KF. Med anledning av detta samt med 
hänsyn taget till att vi har nio miljoner kr mer i vårt budgetförslag för BUN, 
så ser vi inga möjligheter att deltaga i detta beslut”. 
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner internbudget 2022, med ändringsyrkandet från Jörgen Johnsson 
(M), inklusive skolpeng 2022. 
 


