
 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum 

2022-10-26 
 

 

  
 

Plats och tid Varagårdsskolans aula, onsdagen den 26 oktober 2022 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Patrik Söderberg (S) 
Catarina Leo (S) 
Madeleine Landin (S) 
Krister Nilsson (C) 
Pia Trollehjelm (SD) 
 
 
Lars Hein (SD) för Göran Palmqvist (M) 
Kai Christiansen (S) för Bo Blixt (S) 
Nils-Erik Sandberg (S) för Håkan Olsson (S) 
 

Kenneth Bolinder (), 
Ordförande 
Linda Helgesson Farrelly (M) 
Andrej Schönbäck (M), 1:e vice 
ordförande 
Benny Trollehjelm (SD) 

Ersättare Kjell-Åke Johnsson (S) 
Anita Blixt () 
Ingegärd Berglund (KD) 
 

Jörgen Johnsson (M) 
Lars Paradis (S) 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef  
Darko Puljic, controller, digitalt i § 98  
Lena Fahlén, enhetschef elevhälsan, digitalt i § 99 
Ann-Marie Larsson, facklig representant 
Johanna Alkeberg, nämndsekreterare 

 

Justerare Linda Helgesson Farrelly (M) 

Justeringens plats och tid Digital signering, 2022-10-27 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Johanna Alkeberg 

Paragrafer §§ 95-104 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Linda Helgesson Farrelly 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-10-26 

Anslaget är uppsatt  2022-10-28–2022-11-21  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3  
 

Underskrift 
 

 Johanna Alkeberg 
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§ 95 Dnr 2022-00001  

Upprop  

Sammanfattning 

Nämndsekreterare 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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§ 96 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Linda Helgesson Farrelly (M) och 
förslag på justering av protokoll är 2022-10-27.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att Linda Helgesson Farrelly är justerare och att justering av protokoll sker 
2022-10-27.  
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§ 97 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-10-19.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.  
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§ 98 Dnr 2022-00012  

Ekonomisk månadsrapport september  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar ett litet överskott på 
+442 tkr efter september månad i förhållande till periodiserad budget. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är +387 654 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande intäkterna ligger på ett överskott motsvarande 
+2 209 tkr efter september jämfört mot periodiserad budget främst beroende 
på ersättning för sjuklöner (Covid-19) från staten med +2 200 tkr. 
De förvaltningsövergripande kostnaderna går med +2 605 tkr under 
perioden jan-sep. Detta beror på lägre kapitalkostnader motsvarande +1 
300 tkr samt återhållsamhet (buffert) på förvaltningen centralt motsvarande 
+1 250 tkr. IKE kostnaderna för skolverksamhet backar med -348 tkr medan 
utfallet för IKE gällande förskoleverksamhet har ett överskott motsvarande 
+397 tkr. 
 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med +2 
042 tkr bättre än periodiserad budget. Det beror i huvudsak på ett överskott 
av volymerna gällande våra grundskolor (+520 tkr) och förskolor (+2 000 tkr) 
i förhållande till befolkningsprognosen. Dock har det inkommit en faktura för 
hyror av moduler på JB skolan motsvarande -464 tkr för höstterminen 2022. 
Denna hyra har inte Bun kompenserats för i budgetramen för 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-19 Ekonomisk månadsrapport september  
Ekonomisk rapport september 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna ekonomisk rapport till och med september 2022. 
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§ 99 Dnr 2022-00382  

Information - Kvalitetsrapport elevhälsan 2021-2022 

Sammanfattning 

Lena Fahlén, enhetschef elevhälsan, svarar på frågor från nämndens 
ledamöter gällande underlaget Kvalitetsrapport Centrala elevhälsan 2021-
2022. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-19 Kvalitetsrapport elevhälsan 2021-2022 
Kvalitetsrapport Centrala elevhälsan 2021-2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen.  
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§ 100 Dnr 2022-00148  

Information - Krisberedskap  

Sammanfattning 

Madeleine Peyron, förvaltningschef, informerar om arbetet gällande 
förvaltningens krisberedskap som en följd av det rådande läget i Europa. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-10 Krisberedskap  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen.  
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§ 101 Dnr 2022-00369  

Granskning av ändring av detaljplan för Elestorp 7:86 i 
Ekeby 

Sammanfattning 

Förslag till ändring av detaljplan för Elestorp 7:86, i Ekeby, Bjuvs kommun, 
Skåne län, görs härmed tillgängligt för granskning.  

Syftet med planen är att möjliggöra för förtätning av fastigheten Elestorp 
7:86 med ett nytt bostadshus i fyra våningar. Området utgörs idag av 
flerbostadshus med tillhörande parkeringshus och öppna grönytor.  

Underliggande detaljplan: Förslag till upphävande, ändring och utvidgning 
av stadsplan för del av Ekeby Samhälle, 1260-P06 B, laga kraft 1984-02-21, 
fortsätter att gälla tillsammans med ändringen.  

Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-10 Granskning av ändring av detaljplan för 
Elestorp 7:86 i Ekeby 

Granskning – Följebrev ändring av detaljplan 

Granskning – Plankarta för ändring av detaljplan  

Granskning - Beslut-202100090-BN-§ 79 

Granskning - Samrådsredogörelse för ändring 

Granskning - Planbeskrivning ändring av detaljplan 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran då barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till 
byggnadsnämnden utan någon erinran då barnperspektivet har beaktats 
enligt barnkonventionen. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-17 § 81 Granskning av ändring av detaljplan för 
Elestorp 7:86 i Ekeby, Bjuvs kommun 

Tjänsteskrivelse 2022-10-10 Granskning av ändring av detaljplan för 
Elestorp 7:86 i Ekeby 

Granskning – Följebrev ändring av detaljplan 

Granskning – Plankarta för ändring av detaljplan  

Granskning - Beslut-202100090-BN-§ 79 

Granskning - Samrådsredogörelse för ändring 

Granskning - Planbeskrivning ändring av detaljplan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran då 
barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen. 
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§ 102 Dnr 2022-00368  

Samråd för detaljplan Valleberga 4:83 m fl i Ekeby 

Sammanfattning 

Förslag till detaljplan för Valleberga 4:83 m fl i Ekeby, Bjuvs kommun, 
Skåne län, görs härmed tillgängligt för samråd.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten 
Valleberga 4:83 med småskalig bostadsbebyggelse i 1-2 vårningar. 
Kommunen bedömer med vägledning av miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) att planförslaget inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken, MB. Det 
innebär att miljöeffekterna inte redovisas i en strategisk miljöbedömning 
enligt 6 kap. miljöbalken integreras i planbeskrivningen. Detaljplanen drivs 
med standardförfarande enligt PBL (2010:900).    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-10 Samråd för detaljplan Valleberga 4:83 m fl i 
Ekeby 

Samråd – Följebrev 

Beslut-202200029-BN-§ 81 Valleberga 

Samråd - Plankarta 220908 

Samråd - Planbeskrivning 220908 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran då barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till 
byggnadsnämnden utan någon erinran då barnperspektivet har beaktats 
enligt barnkonventionen. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-10-17 § 82 Underrättelse om samråd för detaljplan 
Valleberg 4:83 m fl i Ekeby, Bjuvs kommun, Skåne län 

Tjänsteskrivelse 2022-10-10 Samråd för detaljplan Valleberga 4:83 m fl i 
Ekeby 
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Samråd – Följebrev 

Beslut-202200029-BN-§ 81 Valleberga 

Samråd - Plankarta 220908 

Samråd - Planbeskrivning 220908 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran då 
barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen. 
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§ 103 Dnr 2022-00392  

Remissvar SOU 2022:17 

Sammanfattning 

Utbildningsdepartementet har skickat SOU 2022:17 på remiss till Bjuvs 
kommun, i remissvaret kommenteras förslaget gällande ett särskilt 
framtaget progressionstest och förslagen gällande mervärdesmodell och sfi-
peng. Remissvaret finns i beslutsunderlaget Remissvar SOU 2022:17.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-10-24 Remissvar: En modell för att mäta och belöna 
progression inom sfi (SOU 2022:17) 

Remissvar SOU 2022:17 

SOU 2022:17, En modell för att mäta och belöna progression inom sfi 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår Barn- och utbildningsnämnden besluta 
anta föreliggande yttrande i beslutsunderlaget Remissvar SOU 2022:17 
som sitt eget och översända det till Utbildningsdepartementet som svar på 
remissen SOU 2022:17 En modell för att mäta och belöna progression inom 
sfi.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anta föreliggande yttrande i beslutsunderlaget Remissvar SOU 2022:17 
som sitt eget och översända det till Utbildningsdepartementet som svar på 
remissen SOU 2022:17 En modell för att mäta och belöna progression inom 
sfi. 
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§ 104 Dnr 2022-00032  

Redovisning av delegationsbeslut 

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 2022-10-19 Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationslista oktober 
Delegationsbeslut sekr september 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumenten Delegationsbeslut sekr september och Delegationslista 
oktober. 


