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§ 8 Dnr 2023-00001  

Upprop 

Sammanfattning 

Nämndsekreterare genomför upprop och finner att det är 8 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att mötet har 8 tjänstgörande ledamöter närvarande.  
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§ 9 Dnr 2023-00002  

Val av justerare  

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Jerry Karlsson och förslag på 
justering av protokoll är 2023-01-26.  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att Jerry Karlsson är justerare och att justering av protokoll sker 2023-01-
26.  
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§ 10 Dnr 2023-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger dagordning daterad 2023-01-18. 
Ordförande meddelar att ärendet  
”Informationshanteringsplan utbildningsnämnden” utgår pga fortsatt 
beredning. 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.   
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§ 11 Dnr 2023-00011  

Internbudget 2023 

Sammanfattning 

Nya Utbildningsnämndens budgetram för 2023 landar på 531 801 tkr vilket 
efter genomfört budgetarbete bör anses som en stark budget i rådande 
tider. 
Personalkostnaderna räknas upp med +6,5%, varav PO-ökningen på 12 
månader är +3,5% och löneökningen motsvarande +3% också på 
helårsperspektiv. 
 
Internhyrorna och kosten ökar med 4 365 tkr enligt Tekniska förvaltningens 
senaste underlag. Alla externa kostnader har ersatts med hela +8,5% i 
grunduppräkningen för att möta upp inflationen. 
 
Kapitalkostnaderna beräknas öka något bland annat p.g.a. den höjda 
internräntan och investeringsplanen framåt. 
 
Ersättning för ökade volymer i för-, grund- och gymnasieskola är enligt 
befolkningsprognosen totalt 10 408 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-09 Internbudget 2023 
Nämndbudget 2023 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningens föreslår utbildningsnämndens arbetsutskott att 
föreslå utbildningsnämnden att godkänna internbudget 2023.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden att godkänna internbudget 2023. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-16 § 6 Internbudget 2023 
Tjänsteskrivelse 2023-01-09 Internbudget 2023 
Nämndbudget 2023 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att godkänn internbudget 2023. 
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§ 12 Dnr 2023-00010  

Information - Ekonomisk månadsrapport november 

Sammanfattning 

Information om barn- och utbildningsnämnden ekonomiska månadsrapport 
för november.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-09 Ekonomisk månadsrapport november 
Ekonomisk rapport november 2022 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 13 Dnr 2023-00008  

Uppföljning intern kontroll 2022 

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: 
 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
 

Kontrollmomenten under 2022: 

• Avvikelsehantering: Kännedom om rutin 
• Avvikelsehantering: Avvikelser rapporteras i verksamhetssystemet 

Life Care 

• Särskilt stöd inom förskolan 
 

Iakttagelser som framkommit i uppföljningen är följande: 

Avvikelsehantering – Kontrollmomenten gällande avvikelsehantering har 
inte gjorts på grund av det inte har funnits resurser/funktioner inom barn- 
och utbildningsnämndens organisation under 2022 som har haft möjlighet 
genomföra det. 
 
Särskilt stöd inom förskolan – Granskningen visar på brister både när det 
gäller dokumentationen och i barnhälsoprocessen. Personalens 
professionella språk kopplat till särskilt stöd behöver stärkas, liksom 
kunskaperna om olika begrepp och metoder kopplade till identifiering av 
behov och insatser. Kunskaperna gällande processen kring upprättande av 
handlingsplaner behöver stärkas så att alla delar genomförs på ett korrekt 
sätt. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-09 Uppföljning intern kontroll 2022 
Uppföljning intern kontroll 2022 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämndens arbetsutskott att 
föreslå utbildningsnämnden att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 
2022. 
 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden att godkänna uppföljningen av intern kontroll 
för 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-16 § 4 Intern kontroll 2022 

Tjänsteskrivelse 2023-01-09 Uppföljning intern kontroll 2022 
Uppföljning intern kontroll 2022 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna uppföljningen av intern kontroll för 2022. 
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§ 14 Dnr 2023-00009  

Intern kontroll 2023 

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen föreslår, efter behovsanalys, följande 
kontrollmoment för nämndens intern kontroll 2023: 
 
- Åtgärdsprogram 
- Rutin för att fullgöra skolplikten    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  
Intern kontroll - Plan 2023 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämndens arbetsutskott att 
föreslå utbildningsnämnden att godkänna plan för intern kontroll 2023.  

 

Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden att godkänna plan för intern kontroll 2023. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2023-01-16 § 5 Intern kontroll 2023 
Tjänsteskrivelse  
Intern kontroll - Plan 2023 
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna plan för intern kontroll 2023 
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§ 15 Dnr 2023-00013  

Delegationsordning för utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

En ny delegationsordning har tagits fram i och med de 
organisationsförändringar som gjorts och den nya utbildningsnämnden. 
 
Delegationsordningen ska ses som ett levande dokument och ska 
uppdateras kontinuerligt samt vid behov.  
 
Delegationsordningen utgår från utbildningsnämndens reglemente och de 
principer som kommunfullmäktige slagit fast. 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden besluta att Delegationsordningen för 
utbildningsnämnden träder i kraft från och med 2023-01-25.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-18 Delegationsordning för utbildningsnämnden 
Delegationsordning för utbildningsnämnden  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att Delegationsordningen för utbildningsnämnden träder i kraft från och med 
2023-01-25. 
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§ 17 Dnr 2023-00034  

Dataskyddsombud utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område och ansvarar för att 
verksamheten följer dataskyddsförordningens regler. Den 
personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud.  
 
Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att övervaka att 
organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att 
samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter och 
att informera och ge råd inom organisationen.  
 
Efter den senaste organisationsförändringen, som innebär att en ny 
utbildningsnämnd skapats, behöver ett nytt beslut tas för dataskyddsombud.  
 
Kommunjurist Aulona Vejsa föreslås bli fortsatt dataskyddsombud.  
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden besluta att Aulona 
Vejsa har uppdraget som dataskyddsombud för utbildningsnämnden från 
2023-01-25.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-18 Dataskyddsombud för utbildningsnämnden  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Att Aulona Vejsa har uppdraget som dataskyddsombud för 
utbildningsnämnden från 2023-01-25. 
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§ 18 Dnr 2023-00035  

Information - Krisberedskap  

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-18 Krisberedskap  
 

Utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 19 Dnr 2023-00036  

Anmälningar 2023 

Sammanfattning 

a) BUN 2023-00039  
 

Förslag till val av utbildningsnämnd (10 ledamöter och 5 ersättare) samt 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande för perioden 
2023-01-01 - 2026-12-31 

 
b) BUN 2023-00038 

Förändring av nämndorganisationen 

 

Utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda. 
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§ 20 Dnr 2023-00037  

Redovisning av delegationsbeslut 2023 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän i enlighet med utbildningsnämndens delegationsordning. 
Dessa beslut skall redovisas för utbildningsnämnden. Redovisningen 
innebär inte att utbildningsnämnden omprövar eller fastställer 
delegationsbesluten. Däremot får utbildningsnämnden återta lämnad 
delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått 
beslutanderätt genom av själv ta över ärendet och fatta beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2023-01-18 Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationslista januari 

Utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumentet Delegationslista januari. 


