
 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (11) 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, onsdagen den 23 februari 2022 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Patrik Söderberg (S) 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
3Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
Krister Nilsson (C) 
 
 
Lars Hein (SD) för Vakant (SD) 
Lena Hein (SD) för Pia Trollehjelm 
Kjell-Åke Johnsson (S) för Stefan Svalö 
 
 

Kenneth Bolinder (), 
Ordförande 
Göran Palmkvist (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M) 
Andrej Schönbäck (M), 1:e 
vice ordförande 

Ersättare Kai Christiansen (S) 
Anita Blixt () 
 

Christel Hedlund (SD) 
Irene Nilsson (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 
 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Vlatka Glumac, verksamhetschef skola, förskola 
och elevhälsa 
Johanna Alkeberg, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Patrik Söderberg  

Justeringens plats och tid Varagårdsskolans aula,  
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Johanna Alkeberg 

Paragrafer §§ 15-23 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Patrik Söderberg  

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-02-23 

Anslaget är uppsatt  2022-02-25–2022-03-19  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
 

 Johanna Alkeberg 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 
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§ 15 Dnr 2022-00001  

Upprop  

Sammanfattning 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 16 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Patrik Söderberg och förslag på 
justering av protokoll är 2022-02-24 på Kommunhuset.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Patrik Söderberg är justerare 
och att justering av protokoll sker 2022-02-24 på Kommunhuset. 
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2022-02-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 17 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-02-16 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 18 Dnr 2022-00007  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om nuläget rörande Covid-
19. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 19 Dnr 2022-00051  

Information - Kunskapsresultat och frånvaro i skolan 

Sammanfattning 

Vlatka Glumac, verksamhetschef skola, förskola och elevhälsa och 
Madeleine Peyron, förvaltningschef informerar om arbetet relaterat till 
kunskapsresultat och frånvaro i kommunens skolor.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 

Presentation daterad 2022-02-22 

Presentation AU februari 2022 Kunskapsresultat och frånvaro HT21 daterad 
2022-02-10 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen.  
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§ 20 Dnr 2022-00052  

Beslut om interkommunal ersättning  

Sammanfattning 

I skollagen (2010:800) och i förordningen (1996:1206) om fristående skolor 
och viss enskild verksamhet inom skolområdet finns bestämmelserna om 
hemkommunens ersättning till bl.a. fristående gymnasieskolor för elever 
från kommunen. Bidraget ska fastställas per kalenderår, beslutas före 
kalenderårets början och grunda sig på kommunens budget för det 
kommande budgetåret. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall 
ett tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av särskilt stöd eller 
elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.  
Bjuvs kommun betalar idag interkommunal ersättning enligt riksprislistan. 
Interkommunal ersättning är det belopp hemkommunen ska betala till den 
fristående gymnasieskolan i de fall hemkommunen inte erbjuder 
motsvarande program. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-02-14 § 17 Beslut om interkommunal ersättning 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-07 
Riksprislistan för ersättning till fristående skolor 2022 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag  

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att interkommunal 
ersättning, till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, 
internationella skolor samt ersättningar för visst stöd på 
introduktionsprogrammet, 2022 betalas ut enligt angivna belopp i 
riksprislistan för ersättning till fristående skolor 2022. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att besluta att interkommunal 
ersättning, till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, 
internationella skolor samt ersättningar för visst stöd på 
introduktionsprogrammet, 2022 betalas ut enligt angivna belopp i 
riksprislistan för ersättning till fristående skolor 2022. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Beslutar att interkommunal ersättning, till fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättningar för visst stöd på 
introduktionsprogrammet, 2022 betalas ut enligt angivna belopp i 
riksprislistan för ersättning till fristående skolor 2022. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 21 Dnr 2022-00068  

Beslut om urvalsgrunder vid skolplacering 

Sammanfattning 

I enlighet med skollagen är utgångspunkten för placering i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola att en elev ska få plats på den skola där 
vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå. Om en skola inte har plats för 
alla som sökt till skolan gör Bjuvs kommun ett urval av vilka elever som ska 
erbjudas plats på skolan. Urvalet görs enligt Bjuvs kommuns urvalsgrunder i 
den prioriteringsordning som beskrivs nedan. 

 

Urvalsgrunder vid skolplacering i Bjuvs kommun: 

1. Barn som är folkbokförda på en adress som ingår i skolans 
upptagningsområde. 

2. Barn som har syskon som går i förskoleklass eller i årskurs 1-3 på 
den aktuella skolan det läsår barnet ska börja (syskonförtur). 
Syskonen ska vara folkbokförda på samma adress. Om det finns fler 
syskon än platser tillämpas ”relativ närhet” (se nedan).  

3. Barn vars folkbokföringsadress ger högst värde vid uträkning av 
”relativ närhet”.  

4. Barn som fyller 5 år och söker till förskoleklass. 

5. Barn som inte är folkbokförda i Bjuvs kommun. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-16 

Urvalsgrunder vid skolplacering 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen förslår barn- och utbildningsnämnden att 
besluta urvalsgrunder vid skolplacering att gälla omgående. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Beslutar urvalsgrunder vid skolplacering att gälla omgående.  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 22 Dnr 2022-00031  

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

a) KS 2021-00117 

Medborgarförslag angående stöd och kunskap om barn med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 23 Dnr 2022-00032  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

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 2022-02-16  

Delegationsbeslut sekretess januari 2022 

Delegationsbeslut februari 2022 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisats i dokumenten Delegationsbeslut 
sekretess januari 2022 och Delegationsbeslut februari 2022. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumenten Delegationsbeslut sekretess januari 2022 och 
Delegationsbeslut februari 2022. 


