
 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (15) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-29 
 

 

  
 

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, onsdagen den 29 januari 2020 kl 18:00-18:20 

 
Beslutande 

 
Pia Trollehjelm (SD), Ordförande 
Kenneth Bolinder (S) 
Bo Blixt (S) 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin  (S) 
 
 

 
Nathalie Svaneborn (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 
Andrej Schönbäck (M) 
Krister Nilsson (C) 
 

Tjänstgörande ersättare Kjell-Åke Johnsson (S) för Stefan Svalö (S) 
Lars Hein (SD) för Lise-Lott Johansson (SD) 
Irene Nilsson (SD) för Kalle Holm (SD) 
 
 

 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Madeleine Ekvall, personalföreträdare  
Ann-Marie Larsson, personalföreträdare  
Mikael Kviding, nämndsekreterare 

 

Justerare Krister Nilsson  

Justeringens plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3,  
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Mikael Kviding 

Paragrafer §§ 1-12 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Pia Trollehjelm 

 

 

 
 
Justerare  

Krister Nilsson  

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 
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Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-29 

Anslaget är uppsatt  200207–200302 

Förvaringsplats för protokollet "[Förvaringsplats för protokollet]"  
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§ 1 Dnr 2020-00005  

Upprop  

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att mötet har 12 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.  
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§ 2 Dnr 2020-00006  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-01-22.  
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning.  
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§ 3 Dnr 2020-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Krister Nilsson (C).  
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja Krister Nilsson (C) till att 
justera dagens protokoll.  
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§ 4 Dnr 2019-00006  

Information om ekonomisk månadsuppföljning 2019 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar kring den ekonomiska månadsuppföljningen 
för november 2019.  
Rapporten var uppe i december men saknade då siffror i hela utfalls 
kolumnen.  
 

 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
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§ 5 Dnr 2019-00017  

Intern kontroll 2019 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. Bjuvs 
kommun har för att leva upp till denna lag antagit ett reglemente och 
riktlinjer för att säkerställa att intern kontroll genomförs på ett strukturerat 
och värdefullt sätt. 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
 
Diarieföring och arkivering  
GDPR 
 
Iakttagelser som framkommit i uppföljningen är följande 
Delmoment A - Kontrollmomentet är endast avstämt inom verksamhet 
socialtjänst barn och unga. Det har framkommit att det finns grundläggande 
brister rörande arkivering och diarieföring. Inom socialtjänsten finns även 
fysiska brister för diarieföring och arkivering. 
 
Delmoment B - På den fem frågor som ställs till medarbetarna så varierar 
svaren men generellt så behöver förstärkningar göras för att förvaltningen 
ska uppnå de kvalitetskrav som verksamheten bör uppfylla. 
Enkätundersökningen har genomförts för en utvald grupp inom 
förvaltningen, handläggare inom socialtjänsten.  
 

Beslutsunderlag 

Uppföljning intern kontroll 2019 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna uppföljning av intern kontroll 2019.  
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§ 6 Dnr 2020-00009  

Intern kontroll 2020 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår, efter behovsanalys, följande 
kontrollmoment för nämndens interna kontroll 2020: 
 
- Diarieföring och arkivering 
- Att följa upp arbetet avseende GDPR 
-  Kostnader externa placeringar  
- Budgetavvikelse  
 
Utöver dessa områden kommer nämnden tilldelas ytterligare två 
kontrollmoment som kommungemensamma.  
 

Beslutsunderlag 

Intern kontroll – Plan 2020 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna plan för intern kontroll 2020.  
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§ 7 Dnr 2020-00008  

Planförslag Billesholms stationsområde samråd 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har tagit del av detaljplanen för Billesholms 
stationsområde. I Detaljen beskrivs barnperspektivet enligt följande; 
Barnperspektivet 
Enligt barnkonventionen ska barns bästa beaktas vid alla beslut. 
Detaljplanen har utformats med tanke på barns hälsa och säkerhet.  
 

Beslutsunderlag 

Byggnadsnämndens protokoll 2019-12-12. 
Planbeskrivning Billesholms stationsområde samråd 2019-12-02.  
Plankarta  
Följebrev samråd 2019-12-17 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att skicka ärendet tillbaka till byggnadsnämnden utan någon erinran 
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§ 8 Dnr 2020-00015  

Avsägelse från Kenneth Bolinder (S) som ordförande i 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Kenneth Bolinder (S) har 2020-01-20 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att befria Kenneth Bolinder (S) från 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet.  
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§ 9 Dnr 2020-00018  

Avsägelse från Krister Nilsson (C) som 1:e vice 
ordförande i Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott  

Sammanfattning 

Krister Nilsson (C) har 2020-01-20 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.  
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att befria Krister Nilsson (C) från 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet.  
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§ 10 Dnr 2020-00019  

Avsägelse från Pia Trollehjelm (SD) som 2:e vice 
ordförande i Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott  

Sammanfattning 

Pia Trollehjelm (SD) har 2020-01-22 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.  
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att befria Pia Trollehjelm (SD) från 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet.  
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§ 11 Dnr 2020-00017  

Val av tillförordnade ordföranden i Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott  

Sammanfattning 

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens utskott har lämnat in sina avsägelser.  
  
Även ordförande och 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
har till kommunfullmäktige lämnat in sina avsägelser, dessa ska behandlas 
av kommunfullmäktige som även ska göra nya val. Efter dessa val har gjorts 
kan barn- och utbildningsnämnden välja ordförande och vice ordförande till 
barn- och utbildningsnämndens utskott.  
  
Enligt Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer § 26 Utskott gäller följande:  
  
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse 
en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 
dennes uppgifter.  
  
För att utskotten ska kunna kallas till sammanträde innan barn- och 
utbildningsnämnden valt nya ordföranden och vice ordföranden till utskotten 
föreslås barn- och utbildningsnämnden välja en ledamot från utskottet som 
tillförordnad ordförande fram till ny ordförande och vice ordförande valts för 
det aktuella utskottet.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Mikael Kviding, 2020-01-22 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att välja Nathalie Svaneborn som tillförordnad ordförande i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott till dess att ordinarie ordförande valts.  
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§ 12 Dnr 2020-00016  

Redovisning av delegationsbeslut 2020 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning.  
Dessa beslut ska 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 

Beslut angående ansökan om busskort 
Beslut angående ansökan om busskort 1/20 
Beslut angående ansökan om busskort 2/20 
 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 3/2 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 29 januari 2020.  
 

 

 

 


