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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Digitalt via Microsoft Teams, onsdagen den 19 maj 2021 kl 18:00

Beslutande

Pia Trollehjelm (SD), ordförande
Kenneth Bolinder (S), 2:e vice ordförande
Bo Blixt (S)
Stefan Svalö (S)
Håkan Olsson (S)
Madeleine Landin (S)

Tjänstgörande ersättare

Jörgen Johnsson (M) för Andrej Schönbäck (M)

Ersättare

Patrik Söderberg (S)
Kai Christiansen (S)
Kjell-Åke Johnsson (S)
Anita Blixt (L)

Övriga närvarande

Madeleine Peyron, förvaltningschef
Hannah Jörnestad, nämndsekreterare
Darko Puljic, controller, digitalt i § 55

Justerare

Bo Blixt

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, Mejerigatan 3, 2021-05-21

Göran Palmkvist (M)
Lise-Lott Johansson (SD)
Linda Farrelly (M)
Nathalie Svaneborn (SD)
Krister Nilsson (C)

Lars Hein (SD)
Irene Nilsson (SD)
Patricia Brorsson (M)
Ingegärd Berglund (KD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Hannah Jörnestad

Ordförande
Pia Trollehjelm

Justerare
Bo Blixt

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-19

Anslaget är uppsatt

2021-05-24 – 2021-06-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3

Underskrift
Hannah Jörnestad
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden
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Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 50

Dnr 2021-00006

Upprop
Sammanfattning
Nämndsekreteraren genomför upprop och finner att det är tolv
tjänstgörande ledamöter närvarande.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
att mötet har tolv tjänstgörande ledamöter närvarande.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 51

Dnr 2021-00007

Val av justerare
Sammanfattning
Till att justera mötets protokoll föreslås Bo Blixt (S). Förslag till justering av
protokoll är 2021-05-21 på kommunhuset, Mejerigatan 3.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
att Bo Blixt (S) är justerare och att justering av protokoll sker 2021-05-21 på
kommunhuset, Mejerigatan 3.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 52

Dnr 2021-00008

Godkännande av dagordning
Sammanfattning
Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-05-12.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
godkänner den föreslagna dagordningen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 53

Dnr 2020-00066

Information - Corona
Sammanfattning
Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar rörande nuläget kring Covid19.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Lägesbild 210430

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att tacka för
informationen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
tackar för informationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Lägesbild 210430
Protokollsutdrag 2021-05-10 § 46 Information - Corona
Lägesbild 210517

Barn- och utbildningsnämndens beslut
tackar för informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 54

Dnr 2021-00125

Information - Elevhälsan och grundsärskolan
Sammanfattning
Rektor för grundsärskolan Christel Nilsson och speciallärare Anna Bergevi
informerar kring bedömningar för mottagande i grundsärskolan. På
nämndens sammanträde var det förvaltningschef Madeleine Peyron som
föredrog ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Presentation Grundsärskolan i Bjuv

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att tacka för
informationen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
tackar för informationen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-03
Presentation Grundsärskolan i Bjuv
Protokollsutdrag 2021-05-10 § 47 Information - Elevhälsan och
grundsärskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
tackar för informationen.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 55

Dnr 2021-00052

Tertialrapport 1 2021
Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en ekonomisk årsprognos på -4
000 tkr i Tertial 1. Prognosen bygger på de i skrivande stund kända
förutsättningarna rörande Buns verksamheter. Budgetutrymmet för 2021 är
504 513 tkr. Prognosen avviker således med 0,79% i förhållande till
årsbudgeten.
De förvaltningsövergripande kostnaderna och intäkterna går mot ett
sammanlagt överskott på +7 210 tkr. Förklaringen till det är ersättning för
sjuklönekostnader från staten (Covid-19), lite högre interkommunala
intäkter, lägre kapitalkostnader, mindre driftskostnader för den övergripande
administrationen samt en övergripande prognosvärdering.
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) pekar mot ett
överskott på +2 500 tkr i jämförelse mot budget i år. Det beror på ett
prognosticerat överskott av volymerna som har sin beräkningsgrund i
befolkningsprognosen.
De förändringar som är gjorda inom socialtjänsten, med fler insatser i egen
regi, bör under året resultera i kvalitativa och ekonomiska positiva effekter.
Förvaltningen har påbörjat en översyn av grundsärskolan för att identifiera
hur förvaltningen ska möta de ökade volymerna inom grundsärskolan och
gymnasiesärskolan.
De verksamheter som bidrar till ett prognostiserat underskott vid årets slut
är köp av externa socialtjänstinsatser, förskolan i egen regi,
volymförändringar inom grundsärskolan och köp av gymnasieutbildning.
Förvaltningen fortsätter arbetet med insatser för varaktig budget i balans.
För att nå en budget i balans under innevarande år har förvaltningen tagit
fram förslag till åtgärdsplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14
Tertialrapport 1 2021
Åtgärdsplan för budget i balans

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och
utbildningsnämnden att godkänna tertialrapport 1 2021 och åtgärdsplan för
budget i balans.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna tertialrapport 1 2021
och åtgärdsplan för budget i balans.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14
Tertialrapport 1 2021
Åtgärdsplan för budget i balans
Protokollsutdrag 2021-05-17 § 52 Ekonomi 2021
Åtgärdsplan för budget i balans, reviderad

Barn- och utbildningsnämndens beslut
godkänner tertialrapport 1 2021 och åtgärdsplan för budget i balans.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

9 (17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 56

Dnr 2021-00127

Statsbidrag för att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och
elever får den utbildning de har rätt till trots pandemin
Sammanfattning
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade
regeringen under hösten att förstärka det statliga stödet till skolväsendet
med 1 miljard kronor under 2021. För Bjuvs kommun innebär detta ett
statligt stöd om 1729 tkr.
Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att
kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till,
trots pandemin. Pengarna fördelas till kommunerna proportionellt utifrån
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen.
Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska
fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis
inom förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen.
Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna
verksamheten av motsvarande slag.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en del av aktuella resurser
satsas på förskoleverksamheten, då det inom den verksamheten läggs en
viktig grund för barnens framtida lärande. En del av resurserna fördelas till
grundsärskolan då dessa elevers lärande har påverkats negativt av
pandemin. Fördelningen sker med en tilläggspeng per barn i förskolan på
1294 kr. Utbetalning av resurserna sker månadsvis från januari månad.
Grundsärskolan erhåller 500 tkr som ett tillägg till befintlig budget för år
2021.
Beslutet påverkar inte debiteringen av andra kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och
utbildningsnämnden att fastställa principerna för fördelning av barn- och
utbildningsnämndens del av statsbidraget i enlighet med ovanstående
beskrivning.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks

10 (17)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa principerna för
fördelning av barn- och utbildningsnämndens del av statsbidraget i enlighet
med ovanstående beskrivning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-06
Protokollsutdrag 2021-05-10 § 48 Statsbidrag - extra skolmiljard

Barn- och utbildningsnämndens beslut
fastställer principerna för fördelning av barn- och utbildningsnämndens del
av statsbidraget i enlighet med ovanstående beskrivning.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 57

Dnr 2021-00102

Lokaler på Varagårdsskolan
Sammanfattning
Varagårdsskolan växer under de kommande åren och det tillkommer behov
av nya lokaler.
Åk 7-9 ökar till att bli fyra klasser per årskurs under kommande läsår, detta
leder till ökat lokalbehov inom dessa årskurser
Grundsärskolans verksamhet på Varagårdsskolan växer från 18 elever till
28 elever, vilket kräver en utökning av antalet klassrum.
På sikt vill vi skapa en hållbar arbetsmiljö för elever och medarbetare med
långsiktiga och hållbara lösningar.
Skolan är den största skyddsfaktor vi kan ge våra elever.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10
Kalkyl Varagårdsskolan

Ärendet
Grundsärskolan har en lokal i hus G på Varagårdsskolan och bör om möjligt
ha den utökade ytan i anslutning till detta klassrum. Det skulle i så fall leda
till att nuvarande grundskoleklass, blivande åk 1 i detta rum flyttas till andra
lokaler som görs tillgängliga på Varagårdsområdet i anslutning till
fritidsgården. Behov finns av nya ytskikt i de nya lokalerna. Ommålning av
väggar och skåp samt att det behövs en översyn av ventilation, belysning,
nätverk och ljudmiljö så att lokalerna är anpassade för ca 40 elever.
Översyn av ljudmiljö i G-huset behöver också göras. En automatisk
dörröppnare behöver installeras.
Total årshyra för lokalen inklusive lokalvård och anpassning uppgår till 258
tkr.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och
utbildningsnämnden att hyra lokalen till den angivna kostnaden.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
föreslår barn- och utbildningsnämnden att hyra lokalen till den angivna
kostnaden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10
Kalkyl Varagårdsskolan
Protokollsutdrag 2021-05-17 § 53 Lokaler på Varagårdsskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
att hyra lokalen till den angivna kostnaden.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 58

Dnr 2021-00009

Delegationsordning 2021
Sammanfattning
Av 10 kap. 8 a § skollagen följer att huvudmannen ansvarar för att praktisk
arbetslivsorientering (prao) anordnas för alla elever under sammanlagt
minst tio dagar från och med årskurs 8. Syftet med prao är att eleverna ska
få kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.
Av andra stycket följer att prao ska i första hand anordnas på en arbetsplats
och i andra hand genom att eleven deltar i undervisning på ett
yrkesprogram i gymnasieskolan. Om det finns synnerliga skäl får andra
former av arbetslivsorienterande insatser ersätta prao för en elev.
Mot bakgrund av rådande pandemi och att elevernas prao inte kommer att
kunna genomföras på arbetsplatser under höstterminen 2021 behöver det
tydliggöras vem som kan fatta beslut om att ersätta prao med andra former
av arbetslivsorienterade insatser. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår
att barn- och utbildningsnämnden inför nedanstående tillägg till
delegationsordningen avseende beslut om att ersätta prao med andra
former av arbetslivsorienterade insatser. Barn- och utbildningsförvaltningen
föreslår att beslut på generell nivå delegeras till i första hand till
förvaltningschef och i andra hand till skolchef. Beslut på individ-, klass- och
gruppnivå föreslås delegeras till rektor.
Förslag på tillägg till delegationsordningen under avsnitt 2.7 Grundskola
Ärende: Beslut om att ersätta prao med andra former av
arbetslivsorienterade insatser om det finns synnerliga skäl.
Lagrum: 10 kap. 8 a § 2 stycket SL
Delegat: 1. Förvaltningschef, 2. Skolchef (beslut på generell nivå), rektor
(beslut på individ-, klass- och gruppnivå)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och
utbildningsnämnden att godkänna ändringar i delegationsordningen för
barn- och utbildningsnämnden.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut
föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna ändringar i
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07
Protokollsutdrag 2021-05-17 § 54 Delegationsordning 2021

Barn- och utbildningsnämndens beslut
godkänner ändringar i delegationsordningen för barn- och
utbildningsnämnden.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 59

Dnr 2021-00036

Redovisning av delegationsbeslut 2021
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 2021-05-12
Delegationslista maj 2021, beslut 24/21 – 30/21

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av de
delegationsbeslut som redovisas i dokumentet delegationslista maj 2021.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i
dokumentet delegationslista maj 2021.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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Sammanträdesdatum

2021-05-19
Barn- och utbildningsnämnden

§ 60

Dnr 2021-00037

Redovisning av delegationsbeslut socialtjänsten 2021
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 2021-05-12
Delegationsbeslut sekretess april 2021

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av de
delegationsbeslut som redovisas i dokumentet delegationsbeslut sekretess
april 2021.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i
dokumentet delegationsbeslut sekretess april 2021.

Justerarnas signaturer

Protokollsutdraget bestyrks
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