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§ 1 Dnr 2021-00006  

Upprop 

Sammanfattning 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

fastställer att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande. 
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§ 2 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Göran Palmkvist (M).  
Justering av protokoll sker 2021-02-01 på kommunhuset.  
 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att välja Göran Palmkvist (M) till att justera dagens protokoll samt att 
justering av protokoll sker 2021-02-01 på kommunhuset.  
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§ 3 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-01-26.  
 
 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (S):  

att ärende 9 skall utgå från dagordningen då ärendet det inte är berett i 
arbetsutskottet. 

Bo Blixt (S) och Håkan Olsson (S) yrkar bifall till Kenneth Bolinders yrkande. 

Pia Trollehjelm (SD) yrkar avslag på Kenneth Bolinders yrkande. 

 

Ajournering 18:13-18:24 

 

Ajournering 18:31-18:54 

 

Pia Trollehjelm (SD) drar tillbaka sitt avslagsyrkande på Kenneth Bolinders 
yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

dagordningen godkänns med ändring att ärende 9 Detaljplan Brogårda 8.7 
och del av 8.36 lyfts ur. 
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§ 4 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om nuläget kring Covid-19.    
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-11 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.    
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§ 5 Dnr 2021-00016  

Information - Genomförda effektiviseringar 2020 samt 
placeringar 2020 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron, Verksamhetschef Ulrik Ahlm, 
Enhetschef Lena Zetterström och Enhetschef Pia Holmgren informerar om 
de effektiviseringar som genomförts 2020 samt placeringar 2020.   
 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 
Resurseffektiviseringar 2020 
Summering 2020 
Presentation familjehem 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för information.   
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§ 6 Dnr 2020-00009  

Intern kontroll – Uppföljning 2020 

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 
 

 Kostnader externa placeringar 
 Budgetavvikelse 
 Diarieföring och arkivering  
 GDPR 

 
Iakttagelser som framkommit i uppföljningen är följande 
* Kostnader externa placeringar - Verksamheten har en omfattande negativ 
avvikelse gällande externa insatser. 
* Budgetavvikelse - En negativ budgetavvikelse finns även för 2020. 
Avvikelsen beror huvudsakligen på externa kostnader för förskola, skola, 
gymnasium och behandlande insatser. En tredjedel av avvikelsen beror på 
att leverantör av kost inte har reducerat kostnaderna på det sätt som 
köparen initierade under 2019. 
* Diarieföring och arkivering - Administratörerna på skolorna upplever att de 
har god förståelse för och kunskap om arkiv och diarieföring, och de uppger 
även att de har bra stöd av kommunens arkivarie. Under 2020 har det 
framkommit att endast ett fåtal medarbetare på förvaltningsövergripande 
nivå har kunskap inom arkiv och diarieföring. 
* GDPR - Verksamheten har identifierat vissa brister i efterlevnaden av 
gällande lagstiftning om GDPR. Bristerna har identifierats vid stickprov men 
även vid iakttagelser i aktuella ärenden. Bristerna gäller både kunskap om 
gällande lagstiftning och tillgängliga tekniska system som stödjer 
efterlevnad av gällande lagstiftning. 
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Beslutsunderlag 

Intern kontroll – Uppföljning 2020 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet att godkänna 
uppföljning för intern kontroll 2020.     
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna uppföljning för intern 
kontroll 2020.     

 

Beslutsunderlag 

Intern kontroll – Uppföljning 2020 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13 
Protokollsutdrag 2021-01-18 §5 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner uppföljning för intern kontroll 2020.     
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§ 7 Dnr 2021-00005  

Intern kontroll - Plan 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår, efter behovsanalys, följande 
kontrollmoment för nämndens interna kontroll 2021: 
 
- Åtgärdsprogram 
- Kännedom om rutin 
-  Avvikelser rapporteras i verksamhetssystemet Life Care   
 
Utöver dessa områden kommer nämnden tilldelas ytterligare två 
kontrollmoment som kommungemensamma.        
   

Beslutsunderlag 

Intern kontroll - Plan 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13 
 

Yrkande 

Kenneth Bolinder (S) yrkar: 

att ha med Budgetavvikelser som en punkt även i Intern kontroll 2021. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet att godkänna 
plan för intern kontroll 2021. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna plan för intern 
kontroll 2021, med tilläggsyrkandet från Kenneth Bolinder (S). 
 

Beslutsunderlag 

Intern kontroll - Plan 2021 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-13 
Protokollsutdrag 2021-01-18 §6 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner plan för intern kontroll 2021 med tillägget att Budgetavvikelser 
blir en fjärde punkt. 
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§ 8 Dnr 2021-00009  

Delegationsordning 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat delegationsordning för 
barn- och utbildningsnämnden. Nedanstående punkt har lagts till:  
 

2.3.3 Övriga Ärenden  

Nr  Ärende  Lagrum  Delegat  Kommentar  
1  Beslut på 

nämndens vägnar i 
ärenden som är så 
brådskande att 
nämndens beslut 
inte kan avvaktas 

6 kap. 39 KL 1. Ordförande  
2. 1:e vice         
ordförande  
 

 

Sådana beslut 
skall anmälas 
vid nämndens 
nästa 
sammanträde.  

      
 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, 2021-01-14 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14  

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna ändringar i 
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, 2021-01-14 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14  

Protokollsutdrag 2021-01-18 §7 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13 (15) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner ändringar i delegationsordningen för barn- och 
utbildningsnämnden. 
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§ 9 Dnr 2021-00015  

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

a)  BUN 2021-00015   

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket för ärende 2020/006915 

 

b)  BUN 2021-00003 

Beslut om delvis stängning av skolenheter och distans- och 
fjärrundervisning enligt förordning (2020:115) 

 

c)  BUN 2021-00010  

Beslut om måltider till högstadieelever  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att anmälningarna anses vara anmälda. 
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§ 10 Dnr 2020-00045  

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 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20 

Delegationslista januari 2021, Beslut 76/20-93/20 samt 1/21-11/21 

Delegationsbeslut sekretess november 2020 

Delegationsbeslut sekretess december 2020 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisas i dokumenten: delegationsbeslut sekretess 
november och december 2020, samt delegationslista januari 2021. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumenten: delegationsbeslut sekretess november och december 2020, 
samt delegationslista januari 2021. 
 
 


