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§ 13 Dnr 2020-00005  

Upprop  

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren 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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§ 14 Dnr 2020-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Jörgen Johnsson (M).  
      
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja Jörgen Johnsson (M) till att 
justera dagens protokoll. Justering sker 200303 på kommunhuset.   
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§ 15 Dnr 2020-00006  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

 Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-02-19.  
     
Kenneth Bolinder (S) yrkar som nytt ärende: 
Initiativärende: Fältsekreterare  
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning med 
tillägg Initiativärende: Fältsekreterare. 
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§ 16 Dnr 2020-00046  

Information om avsägelse från Mattias Lejon (M) 
gällande uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Mattias Lejon (M) har 2020-01-30 i kommunfullmäktige blivit befriad från sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter att själv ha 
inkommit med en avsägelse 2020-01-21.     
 

Beslutsunderlag 

Beslut-202000092-KS-§ 47       
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 17 Dnr 2020-00047  

Information om val av ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Mattias Lejon (M)  

Sammanfattning 

Linda Ferrelly (M) har på kommunfullmäktige 2020-01-30 blivit vald som 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.    
 

Beslutsunderlag 

Beslut-202000110-KS-§ 62      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 18 Dnr 2020-00048  

Information om val av ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

I kommunfullmäktige 2020-01-30 valdes: 
Nathalie Svaneborn (SD) till ordförande för barn- och utbildningsnämnden.  
Andrej Schönbäck (M) till 1:e vice ordförande för barn- och 
utbildningsnämnden.  
Kenneth Bolinder (S) till 2:e vice ordförande för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 

Beslutsunderlag 

Beslut-202000067-KS-§ 71       
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
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§ 19 Dnr 2020-00032  

Internbudget 2020 

Sammanfattning 

I Barn och utbildningsnämndens internbudget 2020 finns ett 
effektiviseringskrav för förvaltningen vilket budgeteras genom att bibehålla 
samma budget som 2019. För- och grundskola kompenseras för aktuella 
volymförändringar. I enlighet med pågående handlingsplan budgeteras 
kosten med 4 mnkr mindre än ram.  
Nytt för 2020 är riktade medel för resursförstärkning både inom skola och 
socialtjänst i form av intensiva insatser som budgeteras hos 
förvaltningschefen.  
I underlaget ges förslag på skolpeng för år 2020.   
  

Beslutsunderlag 

Namndsbudget 2020 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott att godkänna internbudget för 2020.   
   

Yrkande 

Kenneth Bolinder (S) yrkar följande: 

att det inrättas fyra (4) tjänster som fältsekreterare inom ramen för BUN´s 
budget till en kostnad av 2,5 MSEK. Tjänsterna sak inordnas Socialtjänsten 
för barn, unga och familjer (ÖVC). Fördelarna med att organisera dessa 
under ÖVC är att man lyder under samma lagstiftning då det gäller 
sekretess och hantering av personuppgifter som borgar för transparens och 
effektivitet i handläggning av uppkomna ärende samt kommer att utgöra en 
resursförstärkning i förvaltningens satsning TSI (tidigt samordnade 
insatser). 

 

Pia Trollehjelm (SD) bifaller förvaltningens förslag.  
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Proposition 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Kenneth 
Bolinders (S) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna Internbudget 2020.  

 
Reservation  
Kenneth Bolinder (S), Bo Blixt (S) och Krister Nilsson (C) reserverar sig till 
förmån för Kenneth Bolinders yrkande.  
 

Beslutsunderlag 

Namndsbudget 2020 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-17 § 10.  
 
 
Yrkande 
Pia Trollehjelm yrkar på att stryka följande meningar i namndsbudget 2020: 
- Sen minskad med 3/12 delar enligt preciserad justering, minskat anslag för 
nämnden 12 till 9 ledamöter (sida 28)  
- Minskat anslag för nämnden 12 till 9 ledamöter (sida 30). 
 
Yrkande 
Kenneth Bolinder (S) yrkar följande:  
- att det inrättas fyra (4) tjänster som fältsekreterare inom ramen för BUN´s 
budget till en kostnad av 2 500 tkr. Tjänsterna ska inordnas Socialtjänsten 
för barn, unga och familjer (ÖVC). Fördelarna med att organisera dessa 
under ÖVC är att man lyder under samma lagstiftning då det gäller 
sekretess och hantering av personuppgifter som borgar för transparens och 
effektivitet i handläggning av uppkomna ärende samt kommer att utgöra en 
resursförstärkning i förvaltningens satsning TSI (tidigt samordnade 
insatser), 

 
- att Barn- och utbildningsnämnden tilläggsäskar 2 500 tkr av 
kommunstyrelsen för att täcka rådande behov och att uppnå ställda 
målsättningar. 
 
Yrkande 
Stefan Svalö (S) och Håkan Olsson (S) bifaller Kenneth Bolinders yrkande. 
 
Yrkande 
Pia Trollehjelm (SD) bifaller förvaltningens förslag till beslut 
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Proposition  
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Kenneth 
Bolinders (S) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 
enligt förvaltningens förslag.   
Votering 
Votering begärs och ska genomföras.  
Ja= förvaltningens förslag 
Nej= Kenneth Bolinders yrkande. 
 
Omröstningsresultat 
JA: Nathalie Svaneborn (SD), Pia Trollehjelm (SD), Lars Hein (SD), Irene 
Nilsson (SD), Jörgen Johnsson (M), Andrej Schönbäck (M). 
Nej: Kenneth Bolinder (S), Bo Blixt (S), Stefan Svalö (S), Håkan Olsson (S), 
Madeleine Landin (S), Krister Nilsson (C).  
Utfall 6-6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i  
Ja: 7 röster  
Nej: 6 röster 
 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner internbudget för 2020 med 
förslagen förflyttning på 236 000 kronor från budgetpost för nämnd till 
förvaltningens övergripande post.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stryka följande meningar i 
namndsbudgeten:  
- Sen minskad med 3/12 delar enligt preciserad justering, minskat anslag för 
nämnden 12 till 9 ledamöter (sida 28)  
- Minskat anslag för nämnden 12 till 9 ledamöter (sida 30). 
 
Reservation 
Stefan Svalö (S), Kenneth Bolinder (S), Bo Blixt (S), Håkan Olsson (S), 
Madeleine Landin (S) och Krister Nilsson (C) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande.   
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12 (22) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 20 Dnr 2020-00033  

Skolpeng 2020 

Sammanfattning 

I enlighet med skollagen, SFS 2010:800, 8 kap 21-24 §§ samt 14 kap 15-17 
§§ beslutar Bjuvs kommun om bidrag till fristående huvudman som 
tillhandahåller förskola, grundskola och fritidshem och elever 
hemmahörande i Bjuvs kommun enligt tabell nedan. 
Utöver grundbeloppet kan tilläggsbelopp sökas för barn i behov av 
extraordinära stöd samt modersmålsundervisning enligt samma lagrum som 
angivits ovan. En socioekonomisk budget är även avsatt och fördelas enligt 
beräkningsnyckel från Statistiska Centralbyrån.   
   
 

Beslutsunderlag 

Skolpeng B20 – slutlig 2.0  
Skolpengen och bidragen 2.1 
  

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden 
att godkänna Skolpeng för 2020.    
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna skolpeng 2020 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Skolpeng för 2020.    
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§ 21 Dnr 2020-00031  

Beslut om skolchef 

Sammanfattning 

Riksdagen har beslutat att alla huvudmän inom skolväsendet måste ha en 
särskilt utsedd skolchef. Den nya bestämmelsen gäller alla skolformer och 
fritidshem. 
Skolchefens uppgift är att stötta huvudmannen när det gäller att se till att de 
föreskrifter som finns för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. 
Med föreskrifter menas bestämmelser i lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Det kan också handla om 
andra föreskrifter vid sidan om skollagen, exempelvis arbetsmiljölagen och 
diskrimineringslagen.    
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10      
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Då uppdraget som skolchef från och med 1 mars 2020 ska utföras av 
kvalitetschefen entledigar barn- och utbildningsnämnden Karolin Molén från 
uppdraget och utser kvalitetschef Erika Blücher till skolchef.  
 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

att föreslå barn- och utbildningsnämnden att utnämnda Erika Blücher till ny 
skolchef för Bjuvs kommun från och med 1 mars 2020.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden entledigar Karolin Molén från uppdraget som 
skolchef från och med 1 mars 2020 och utser kvalitetschef Erika Blücher till 
skolchef från och med 1 mars 2020.  
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§ 22 Dnr 2020-00039  

Avsägelse från Jörgen Johnsson (M) som ordinarie 
ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Jörgen Johnsson (M) har 2020-02-19 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.    
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2020-02-19      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att befria Jörgen Johnsson (M) från 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet.  
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§ 23 Dnr 2020-00040  

Avsägelse från Andrej Schönbäck (M) som ersättare i 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Andrej Schönbäck (M) har 2020-02-19 inkommit med avsägelse gällande 
uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2020-02-19      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att befria Andrej Schönbäck (M) från 
uppdraget och lägger ett tack till protokollet.  
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§ 24 Dnr 2020-00043  

Val av ledamot samt ersättare till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Jörgen Johnsson (M) och Andrej Schönbäck har avsagt sig sina uppdrag 
som ordinarie ledamot respektive ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott. Därav behöver det väljas in en ny ordinarie ledamot samt en 
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-19      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden utser följande ledamot och ersättare att ingå i 
nämndens arbetsutskott för mandatperioden 2019-2022. 
 
Ledamot:  
Andrej Schönbäck (M)       
 
Ersättare 
Jörgen Johnsson (M) 
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§ 25 Dnr 2020-00037  

Val av ordförande samt vice ordförande till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Kenneth Bolinder (S), Krister Nilsson (C) samt Pia Trollehjelm (SD) har 
avsagt sig sina uppdrag som ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Därav behöver 
det väljas en ny ordförande samt en vice ordförande till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-19 
      
Yrkande  

Stefan Svalö yrkar att Kenneth Bolinder ska väljas som 2:e vice ordförande. 

 

Ordförandes beslut 

Ordförande nekar yrkandet då det är bestämt i kommunfullmäktige att 
arbetsutskotten ska bestå av en ordförande och en andra vice ordförande.  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden utser följande ledamöter som ordförande 
respektive vice ordförande för nämndens arbetsutskott för mandatperioden 
2019-2022. 
 
Ordförande  
Nathalie Svaneborn (SD) 
 
Vice ordförande  
Andrej Schönbäck (M)      
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§ 26 Dnr 2020-00041  

Information medarbetarundersökning  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om 
medarbetarundersökningen som gjordes 2019.  
 

Beslutsunderlag 

Medarbetarundersökning 2019.       
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen  
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§ 27 Dnr 2018-00205  

Information nybyggnation förskola och skola 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om tekniska nämndens beslut 
rörande nybyggnation förskola och skola i Ekeby.  
 

Beslutsunderlag 

Beslut – 2019-00194-TN-§ 145       
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.  
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§ 28 Dnr 2020-00045  

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 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 09/20 
Beslut angående ansökan om busskort 10/20 
 
Beslut angående bokföringsmässiga avskrivningar av fodringar  
Beslut angående ansökan bokföringsmässiga avskrivningar av fodringar 
11/20 
 
Beslut om mottagande och placering i grundsärskolan  
Beslut om mottagande och placering i grundsärskolan 12/20 
Beslut om mottagande och placering i grundsärskolan 13/20 
Beslut om mottagande och placering i grundsärskolan 14/20 
Beslut om mottagande och placering i grundsärskolan 15/20 
Beslut om mottagande och placering i grundsärskolan 16/20 
Beslut om mottagande och placering i grundsärskolan 17/20 
 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 18/20 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 19/20 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 20/20 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 26 februari 2020. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (22) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 29 Dnr 16749  

Initiativärende - Fältsekreterare 

Sammanfattning 

Yrkande  

Kenneth Bolinder (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden behandlar 
Initiativärende: Fältsekreterare  
 
Håkan Olsson (S), Bo Blixt (S), Madeleine Landin (S) och Stefan Svalö (S) 
bifaller yrkandet  
 
Yrkande 
Pia Trollehjelm (SD) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ger avslag på 
Kenneth Bolinders (S) yrkande då det redan tagits beslut i frågan i 
kommunstyrelsen.  
 
Lars Hein (SD) bifaller yrkandet.  
 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på Kenneth Bolinders (S) yrkande och 
Pia Trollehjelms (S) yrkande om avslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar att ge avslag på Kenneth Bolinders 
yrkande.  

Votering 
Votering begärs och ska genomföras.  
Ja= Avslag på yrkandet   
Nej= Bifall till Kenneth Bolinders yrkande 

 

Omröstningsresultat 
JA: Nathalie Svaneborn (SD), Pia Trollehjelm (SD), Lars Hein (SD), Irene 
Nilsson (SD), Jörgen Johnsson (M), Andrej Schönbäck (M). 
Nej: Kenneth Bolinder (S), Bo Blixt (S), Stefan Svalö (S), Håkan Olsson (S), 
Madeleine Landin (S), Krister Nilsson (C).  
Utfall 6-6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i  
Ja: 7 röster  
Nej: 6 röster 
 
 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (22) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Initiativärende 20200226.      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte behandla initiativärende: 
Fältsekreterare.       
 

Reservation  

Kenneth Bolinder (S), Madeleine Landin (S), Håkan Olsson (S), Bo Blixt (S), 
Stefan Svalö (S) och Krister Nilsson (C) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande.  

 


