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§ 51 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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§ 52 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Göran Palmkvist (M) och förslag på 
justering av protokoll är 2022-05-27 på Kommunhuset.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att Göran Palmkvist är justerare och att justering av protokoll sker 2022-05-
27 på Kommunhuset.  
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§ 53 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-05-18.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

Ekonomisk månadsrapport 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett överskott på +2 018 tkr efter april 
månad. Budgetutrymmet för motsvarande period är 174 883 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande intäkterna ligger med ett överskott på +1 
790 tkr efter april jämfört mot periodiserad budget beroende på ersättning 
för sjuklöner från staten med i runda slängar +2 000 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande kostnaderna är i balans under perioden. IKE 
kostnaderna är också mer eller mindre i balans efter årets fyra första 
månader (-40 tkr). 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 litet underskott av 
volymerna på förskolan som har sin beräkningsgrund i 
befolkningsprognosen. Dock så minskar antalet inskrivna barn under hösten 
så det är fortfarande för tidigt att säga att det blir ett underskott på 
volymerna vid årets slut. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-18 
Ekonomisk rapport april 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport till och 
med april 2022. 
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§ 55 Dnr 2022-00214  

Samråd för detaljplan Medborgaren 1 m fl  

Sammanfattning 

På fastigheten Medborgaren 1 ligger idag en parkeringsplats och ett 
gatukök. Tomten inhyste tidigare Folkets hus i Bjuv. Under 2020 beviljades 
ett rivningslov och byggnaden är idag riven. Fastigheten ska nu förtätas 
med ny byggnation. Byggnadsförvaltningen bedömer med vägledning av 
miljöbedömningsförordningen (2017:966) att planförslaget inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
miljöbalken, MB.  

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta fastigheten 
Medborgaren 1 och därigenom få ett helhetsgrepp i omvandlingen av 
området. Detaljplanen ska möjliggöra både bostäder, äldrevård och 
centrumverksamheter såsom t.ex. bibliotek, kontor och möteslokaler. Syftet 
är även att möjliggöra allmän platsmark i form av torg och natur.  

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

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-13 

Protokollsutdrag Beslut-202100031-BN-§ 37 

Samråd – Följebrev 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 20220323 

Samråd – Plankarta Medborgaren 1 m fl 20220413 

Samråd för detaljplan Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun Skåne län 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår att barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka ärendet till 
Byggnadsnämnden utan någon erinran då barnperspektivet har beaktats 
enligt barnkonventionen.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-05-16 § 41 Samråd för detaljplan Medborgaren 1 m fl 
i Bjuv, Bjuvs kommun Skåne län 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-13 

Protokollsutdrag Beslut-202100031-BN-§ 37 

Samråd – Följebrev 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan 20220323 

Samråd – Plankarta Medborgaren 1 m fl 20220413 

Samråd för detaljplan Medborgaren 1 m fl i Bjuv, Bjuvs kommun Skåne län 

 

Yrkande 

Bo Blixt (S) yrkar:  

- Att stryka äldrevård i tjänsteskrivelsen 

- Att lägga till kulturaktivitet 

- Att vi anser att detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten 
och att den är av stor betydelse i övrigt 

 

Madeleine Landin (S), Håkan Olsson (S), Ingegärd Berglund (KD), Kjell-Åke 
Johnsson och Lars Paradis yrkar bifall till Bo Blixts (S) yrkande.  

 

Yrkande  

Pia Trollehjelm (SD) yrkar: 

Yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut  

 

Christel Hedlund (SD) och Lars Hein (SD) yrkar bifall till Pia Trollehjelms 
(SD) yrkande.  

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras 

  

JA: bifall till förvaltningens förslag 

 NEJ: bifall till Bo Blixts yrkande 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 1 § 55 

JA: 6 röster 

NEJ: 6 röster 

 

Utfall 6 - 6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i:  
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JA: 7 röster 

NEJ: 6 röster  

 

Reservation  

Bo Blixt (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka ärendet till 
Byggnadsnämnden utan någon erinran då barnperspektivet har beaktats 
enligt barnkonventionen. 
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§ 56 Dnr 2022-00212  

Samråd för detaljplan Vrams Gunnarstorp 1:15 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för att etablera en lager- 
och logistikanläggning.  

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande då detaljplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan.  

Detaljplaneprocessen följer plan- och bygglagen SFS 2010:900. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-13 

Protokollsutdrag Beaslut_202200028_BN_38 

Följebrev samråd 

Plankarta Vrams Gunnarstorp 1_15 

Planbeskrivning Vrams Gunnarstorp 1_15 220413 

Vrams Gunnarstorp_1-15 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår att barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka ärendet till 
Byggnadsnämnden utan någon erinran då barnperspektivet har beaktats 
enligt barnkonventionen.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-05-16 § 42 Samråd för detaljplan Vrams Gunnarstorp 
1:15 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-13 

Protokollsutdrag Beaslut_202200028_BN_38 

Följebrev samråd 

Plankarta Vrams Gunnarstorp 1_15 

Planbeskrivning Vrams Gunnarstorp 1_15 220413 

Vrams Gunnarstorp_1-15 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Skickar tillbaka ärendet till Byggnadsnämnden utan någon erinran då 
barnperspektivet har beaktats enligt barnkonventionen.  

Beslutet ska skickas till 
Byggnadsnämnden  
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§ 57 Dnr 2022-00164  

Remissvar - Utredning av föreningars behov av 
sporthall 

Sammanfattning 

I kultur- och fritidsnämndens budget för 2021 fanns investeringsmedel för att 
utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Bjuvs kommun. Bakgrunden 
var att det under ett antal år förekommit signaler om svårigheterna att få 
tillräckligt många tider i kommunens idrottshallar. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har sammanställt en rapport om föreningars behov av ny 
idrottshall. Av rapporten framgår bl.a. att det finns ett stort behov att stärka 
föreningslivet, framför allt med fokus på fysiska förutsättningar och lokaler. 
Jämförelser över tid och med andra liknande kommuner ger bilden av att 
insatser behöver göras för att öka barn och ungas möjligheter att ta del av 
föreningslivet i Bjuvs kommun. Sammanfattningsvis skulle en ny idrottshall 
erbjuda föreningarna bättre möjligheter att öka utbudet både vad gäller 
spetsverksamhet och breddverksamhet. 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 2 mars 2022, § 14 att skicka 
rapporten till kommunstyrelsen för vidare handläggning. Kommunstyrelsens 
förvaltning bedömer att rapporten bör skickas på remiss till barn-och 
utbildningsnämnden med anledning av skolidrottens eventuella behov. 
 

Sammanfattningsvis visar utbildningsförvaltningens genomlysning av 
skolidrottens behov att det finns behov av mer utrymme i idrottshallarna för 
samtliga skolor i kommunen.  

- På Ekeby skola kräver platsbristen att idrottshallen delas på två 
flera gånger i veckan, trots att utrymmena inte är anpassade för det.  

- På Varagårdsskolan har bristen på plats i idrottshallen inneburit att 
idrottsteori för samtliga klasser får genomföras i andra lokaler.  

- På Brogårdaskolan innebär den begränsade kapacitet i idrottshallen 
att F-klassen får begränsad tid till idrott och att årskurs 6 inte får 
tillräckligt med tid i idrottshallen för att skolan ska följa timplanen – 
vilket kompenseras med att mer tid förläggs utomhus när det är 
möjligt.  

- På Jens Billeskolan är det största problemet att det saknas utrymme 
i idrottshallen, vilket leder till att vissa aktiviteter är svåra att 
genomföra på ett lämpligt sätt.  
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-03-15 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-02, § 14, inklusive 
beslutsunderlag 

Ärendet 

I en genomlysning av skolidrottens behov framkommer följande i svaren 
från skolorna. 

 

Ekeby skola  

På Ekeby skola finns en brist på utrymme i idrottshallen vilket kräver att 
lokalen delas vid 8 tillfällen i veckan, detta innebär en begränsad tillgång till 
material, arbetsyta och ombytesmöjligheter. Att idrottshallen delas innebär 
också en ökad bullernivå, då lokalen inte är utformad för att delas.  

Det finns även ett bristande utrymme för att förvara material, vilket innebär 
svårigheter att förvara nyanskaffat material samt utveckling av 
verksamheten. Det saknas även tillgång till andra lokaler eller biutrymmen, 
vilket innebär begränsning i undervisning gällande gruppindelning och 
specifika arbetsmoment (t.ex. rörelse till musik, dans och motorikträning). 

 

Varagårdsskolan  

På Varagårdsskolan räcker inte idrottshallen till för att täcka 
undervisningsbehovet för grundskolan och grundsärskolan. I år har skolan 
valt att lägga idrottsteori för samtliga klasser i andra lokaler, en lösning som 
inte anses vara hållbar i längden.  

För att få in lektionerna i idrottshallen är det kort ställtid mellan de olika 
passen, vilket leder till trängsel i omklädningsrum och att lektionstid behöver 
användas för att eleverna ska ha möjlighet att klä om. Om det blir fler 
grupper anser inte skolan sig ha möjlighet att hantera undervisningen inom 
befintliga lokaler.  

 

Brogårdaskolan  

På Brogårdaskolan räcker i dagsläget inte kapaciteten i idrottshallen för att 
tillgodose de behov som finns. I nuläget kan skolan inte erbjuda F-klassen 
idrott i idrottshallen mer än 60 minuter per vecka varannan vecka. Den tid 
som de övriga årskurserna får i idrottshallen anses inte vara tillräcklig och 
årskurs 6 behöver mer tid till idrott för att skolan ska följa timplanen – vilket 
kompenseras med att mer tid av undervisningen förläggs utomhus när 
årstiden tillåter det.  

Grundsärskolan växer och inför nästa läsår finns det inte plats i idrottshallen 
för det ökade antalet elever. Schemat för idrotten är redan hårt pressat, där 
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lektionerna avlöser varandra, vilket i dagsläget är möjligt tack vare att det 
finns gott om omklädningsrum. Det finns därmed ingen outnyttjad tid i 
idrottshallen på skolan i dagsläget. 

 

Jens Billeskolan  

På Jens Billeskolan är det största problemet att det saknas utrymme, vilket 
gör att de behöver ha två klasser i idrottshallen samtidigt. Detta gör att valet 
av aktiviteter för de äldsta eleverna begränsas, när det blir så få 
kvadratmeter per elev. 

Det finns även svårigheter kring de teoretiska delarna av undervisning som 
genomförs i klassrum, vilket fungerar, men tidsförlusten blir stor i samband 
med förflyttningen mellan lokaler. Projektorn som används för att visa 
filmklipp är även den tidskrävande att ta fram, vilket gör att den används 
mer sällan. Därför hade en teorisal i anslutning till idrottshallen och en 
fastmonterad projektor i salen varit önskvärt.  

Det har även lyfts ett behov av att kunna dela befintliga lokaler med 
vikväggar för att möjliggöra undervisning i mindre grupper, fler individuella 
bås för ombyte och dusch för att kunna tillgodose elevers olika stödbehov 
och med hänsyn till elevers integritet och trygghet. 

Vidare finns behov av att slitet material byts ut och en önskan om att 
materialet utökas med utrustning för grundläggande styrketräning. Samt att 
förvaringen för material är trång och orsakar i nuläget en risk för 
arbetsmiljön, vilket behöver tas med i framtida planering av var material 
förvaras för att på så sätt förbättra förvaringsmöjligheterna och arbetsmiljön 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att skicka remissvaret på utredning av föreningars 
behov av sporthall till kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-05-16- § 43 Utredning av föreningars behov av ny 
idrottshall 

Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-16 

Tjänsteskrivelse, Julia Pietrek, 2022-03-15 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-02, § 14, inklusive 
beslutsunderlag 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att skicka remissvaret på utredning av föreningars behov av sporthall till 
kommunstyrelsen. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen  
Kultur- och fritidsnämnden 
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§ 58 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 daterad 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 59 Dnr 2022-00031  

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

a) BUN 2022-00210 
Årsredovisning för Bjuvs kommun 2021 
 
b) BUN 2022-00211 
Tilläggsbudgetering av investeringsanslag 2022 för Bjuvs kommun 
c) BUN 2022-00215 
 
Avsägelse från Catarina Leo (S) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare  
 
d) BUN 2022-00216 
Avsägelse från Stefan Svalö (S) som ledamot i barn – och 
utbildningsnämnden från 2022-05-01 samt val av ny ledamot    
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda   
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§ 60 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, daterad 2022-05-18  
Delegationsbeslut sekr april 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumentet Delegationsbeslut sekr april 2022. 


