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§ 24 Dnr 2022-00001  

Upprop  

Sammanfattning 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande.  
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§ 25 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-03-25.  

 

Yrkande 

Håkan Olsson (S) föreslår att ett ärende gällande stöd till förtroendevalda 
vid sekretessärenden läggs till på dagordningen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning, med 
tillägget att ärende 17 Stöd till förtroendevalda vid sekretessäreden, läggs 
till dagordningen.  
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§ 26 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Lena Hein och förslag på justering 
av protokoll är 2022-04-01 på Kommunhuset.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Lena Hein är justerare och att 
justering av protokoll sker 2022-04-01 på Kommunhuset.  
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§ 27 Dnr 2022-00130  

Årsredovisning 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningens bokslut för 2021 landar på ett överskott 
med +2 910 tkr vid jämförelse mot årsbudget 2021. Detta beror på en 
utökad ram om 10 miljoner kr efter politiska beslut under hösten 2021. De 
extra medlen betalades ut som en intäkt för att täcka underskotten i 
gymnasieskolan, grundsärskolan och en del av socialtjänstens underskott. 
Buns ursprungliga årsbudget 2021 var på 504 513 tkr. 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna landar på ett överskott 
motsvarande +2 376 tkr. Det beror på mer statsbidrag (+1 385 tkr) än 
budgeterat dels från Skolverket och statlig ersättning för sjuklöner beroende 
på Covid-19 (+826 tkr). Resterande överskott beror på högre 
interkommunala intäkter (+610) samt en större återsökning av moms för 
externa kostnader (+264 tkr). 
De förvaltningsövergripande kostnaderna går med ett sammanlagt överskott 
på +6 925 tkr. Huvudförklaringen till överskottet är lägre lönekostnader och 
inköp centralt (+7 211 tkr) samt lägre kapitalkostnader (+738 tkr) än 
budgeterat. Däremot går den interkommunala kostnaderna avseende för- 
och grundskola som redovisas här back med -1 018 tkr under året. 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) visar efter 
justerad befolkningsprognos +550 tkr i jämförelse mot årsbudget. Tidigare 
befolkningsprognos gällande barn och unga var lite för optimistisk och har 
därför justerats ned. Inom förskoleverksamheten har resursfördelningen 
gällande volymer anpassats ned med 2 200 tkr och under 
grundskoleverksamheten med 2 650 tkr. Detta överskott på sammanlagt 
4 850 tkr har landat som en intäkt under förvaltningsövergripande intäkter i 
årsredovisningen, budgeterad från början som en eventuell reservpost för 
ett eventuellt volymöverskott. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14  
Årsredovisning 2021 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna 
årsredovisning 2021.  
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna årsredovisning 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-21 § 21 Årsredovisning 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14  
Årsredovisning 2021 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2021. 
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§ 28 Dnr 2022-00012  

Ekonomisk månadsrapport 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett överskott på +2 586 tkr efter 
januari och februari månad. Budgetutrymmet för motsvarande period är 
88 047 tkr. Utfallet visar att den ekonomiska ramen är lite mer rätt nu i 
förhållande till uppdraget. 
 
De förvaltningsövergripande intäkterna ligger i balans efter jan-feb jämfört 
mot periodiserad budget. 
 
De förvaltningsövergripande kostnaderna är också i balans under perioden. 
En del av den förvaltningsövergripande kostnadsbudgeten år 2021 har 2022 
lagts på Gymnasie- respektive Grundsärskolans budget för att möta deras 
ökade kostnadsmassa. 
 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med -133 tkr 
sämre än periodiserad budget. Det beror på ett underskott av volymerna på 
förskolan som har sin beräkningsgrund i befolkningsprognosen. Dock så 
minskar antalet inskrivna barn under hösten så det är alldeles för tidigt att 
säga att det blir ett underskott på volymerna vid årets slut. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 
Ekonomisk rapport februari 2022 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna 
ekonomisk månadsrapport till och med februari 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk månadsrapport till och med 
februari 2022. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-21 § 22 Ekonomisk månadsrapport  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-16 
Ekonomisk rapport februari 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport till och 
med februari 2022. 
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§ 29 Dnr 2022-00131  

Skolmiljarden 2022 - Tillägg elevpeng 

Sammanfattning 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför har regeringen 
beslutat att förstärka det statliga stödet med 1,4 miljarder kronor 2022. För 
Bjuvs kommun innebär detta ett statligt stöd om 2 377 046 kronor. 

Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att 
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, 
trots pandemin. Pengarna fördelas till kommunerna proportionellt utifrån 
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. 

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska 
fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis 
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma 
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten av motsvarande slag. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att resurserna satsas på ett 
tillägg av elevpengen för grundskoleverksamhet. Baserat på 
befolkningsprognosen för 2022 är antalet elever i årskurserna F-9 i 
kommunen 2 274, vilket ger ett tillägg på 1 045 kronor per elev i år. Tillägget 
gäller även fristående verksamheter som utöver 1045 kronor per elev ska 
kompenseras med 6 % moms, vilket innebär ett tillägg på 1108 kronor per 
elev och helår. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att fastställa principerna för fördelning av barn- och 
utbildningsnämndens del av statsbidraget i enlighet med ovanstående 
beskrivning.  
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att fastställa principerna för fördelning av barn- och 
utbildningsnämndens del av statsbidraget i enlighet med ovanstående 
beskrivning. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-21 § 23 Statsbidrag – skolmiljarden 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer principerna för fördelning av barn- 
och utbildningsnämndens del av statsbidraget i enlighet med ovanstående 
beskrivning. 
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§ 30 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 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen.  
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§ 31 Dnr 2022-00149  

Lokalbehov Jens Billeskolan  

Sammanfattning 

Inför höstterminen 2022 kommer Jens Billeskolan att gå från 24 klasser till 
27, när skolans totala elevantal öka med 18 elever till totalt 508. Det 
kommer att innebära att skolan saknar klassrum till tre klasser.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag där två 
alternativ presenteras för hur problemet med lokalbehovet på Jens 
Billeskolan kan hanteras på kort sikt: 
 
1) Att det placeras ut ytterligare fyra klassrum i moduler i ett andra 
våningsplan ovanför det modulsystem som redan nu finns på skolan 
 
2) Att nyinflyttade elever i Billesholm placeras på Ekeby skola 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17 
Underlag Lokalbehov Jens Billeskolan  
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inget förslag till beslut.  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att det placeras ut 
ytterligare fyra klassrum i moduler på Jens Billeskolan.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-21 § 25 Lokalbehov Jens Billeskolan 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-17 
Underlag Lokalbehov Jens Billeskolan  
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Yrkande 

Ordförande föreslår att det placeras ut 6 moduler på Jens Billeskolan, då 
det i en lägesanalys av lokalbehovet på skolan från tekniska förvaltningen 
har inkommit kompletterande information i ärendet.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Beslutar att det placeras ut ytterligare 6 moduler på Jens Billeskolan.  
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§ 32 Dnr 2022-00103  

Information - Ny läroplan  

Sammanfattning 

Sammanfattning 

Kvalitets- och skolchef Erika Blücher informerar om de ändrade 
läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan som börjar att 
gälla höstterminen 2022. 

Det som är nytt är att det finns ändringar i alla kursplaner på 
grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, 
samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas 
inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip för 
betygssättning i skollagen.  

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga 
övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla 
årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. 
Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och 
fritidshemmet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 
Presentation - Information om Lgr22 i nämnden i mars 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 33 Dnr 2022-00133  

Delegationsordning 2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden. Förändringar är gjorda under följande 
punkter: 2.6 Förskoleklass, 2.7 Grundskola och 2.8 Grundsärskola. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 
 

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 

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

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-21 § 27 Delegationsordning 2022 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ändringar i delegationsordningen 
för barn- och utbildningsnämnden. 
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§ 34 Dnr 2022-00118  

Remissvar - Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Planeringsavdelningen har tagit fram ett förslag till Grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun som är tänkt att visa en viljeinriktning avseende 
grönstrukturen inom kommunen. Grönstrukturplanen innehåller ett 
planförslag samt en strategisk handlingsplan avseende grönstrukturen i 
Bjuvs kommun.  
 
Grönstrukturplanen utgör en del av Bjuvs kommuns arbete med ny 
översiktsplan samt i att nå de nationella, regionala och lokala miljö- och 
folkhälsomålen 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2022-02-16 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun, Förslagsversion (inklusive bilagor, 
kunskapsunderlag och Bjuv 2040)  
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att skicka tillbaka förslaget på grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun utan synpunkter. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att skicka tillbaka förslaget på grönstrukturplan för 
Bjuvs kommun utan synpunkter. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-21 § 28 Förslag till grönstrukturplan för Bjuvs 
kommun 
Tjänsteskrivelse, Oscar Gustavsson Ekberg, 2022-02-16 
Grönstrukturplan för Bjuvs kommun, Förslagsversion (inklusive bilagor, 
kunskapsunderlag och Bjuv 2040)  
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka förslaget på grönstrukturplan 
för Bjuvs kommun utan synpunkter. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 35 Dnr 2022-00132  

Attestlista för barn- och utbildningsförvaltningen 2022 

Sammanfattning 

Attestlistan för barn- och utbildningsförvaltningen har reviderats.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna reviderad attestlista för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna reviderad attestlista för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-21 § 29 Attestlista för barn- och 
utbildningsförvaltningen 2022 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-14 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänner reviderad attestlista för barn- och utbildningsförvaltningen. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 36 Dnr 2022-00007  

Beslut - Informationspunkt om Corona  

Sammanfattning 

Informationspunkten om Corona har varit en återkommande punkt på 
dagordningen under pandemin. Med hänsyn till det nuvarande läget, 
föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att informationspunkten om 
Corona tas bort som stående punkt på dagordningen. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta ta bort informationspunkten om Corona som 
stående punkt på dagordning.  
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att besluta ta bort informationspunkten om Corona som 
stående punkt på dagordning.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-03-21 § 30 Information – Corona  

Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-14 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ta bort informationspunkten om 
Corona som stående punkt på dagordning.  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 37 Dnr 2022-00148  

Information - Krisberedskap  

Sammanfattning 

Ulrik Ahlm, krissamordnare, informerar om arbetet gällande kommunens 
och förvaltningens krisberedskap som en följd av det rådande läget i 
Europa. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022- 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 38 Dnr 2022-00031  

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

a) BUN 2022-00151 
Val av Anna Li Ullerholm (SD) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden  
 
b) BUN 2022-00150 
Avsägelse från Christel Hedlund (SD) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
 

c) BUN 2022-00152 
Val av ledamot i barn- och utbildningsnämnden (SD) 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda. 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 39 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 2022-03-23 
Delegationsbeslut mars 2022 
Delegationsbeslut sekr februari 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisats i dokumenten Delegationsbeslut sekr 
februari 2022 och Delegationsbeslut mars 2022. 
  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 40  Dnr 2022-000169 

Stöd till förtroendevalda vid sekretessärenden  

Sammanfattning 

Stöd till förtroendevalda vid sekretessärenden har tagits upp. Tanken 
är att stödet skulle kunna innebär att förtroendevalda i barn- och 
utbildningsnämnden får stöd efter hantering av vissa typer av 
sekretessärenden.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till barn- och 
utbildningsförvaltningen att utforma en rutin för stöd till 
förtroendevalda vid sekretessärende. 


