
 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (22) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

Plats och tid Skeneholmssalen, onsdagen den 22 september 2021 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Kenneth Bolinder (-), Ordförande 
Andrej Schönbäck (M), 1:e vice ordförande 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Patrik Söderberg (S) 
Stefan Svalö (S) 
Håkan Olsson (S) 
 
 
 
Lars Hein (SD) för Nathalie Svaneborn (SD) 
 
 
 

Göran Palmkvist (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M) 
Madeleine Landin (S) 
Krister Nilsson (C) 
Pia Trollehjelm (SD) 
 

Ersättare Catarina Leo (S) 
Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
Anita Blixt (-) 
Ingegärd Berglund (KD) 

Lena Hein (SD) 
Irene Nilsson (SD) 
Jörgen Johnsson (M) 
Patricia Brorsson (M) 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Matthias Gustafsson, trygghetssamordnare, i § 90 
Hannah Jörnestad, nämndsekreterare 

 

Justerare Madeleine Landin 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-09-28 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Hannah Jörnestad 

Paragrafer §§ 86-96 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Madeleine Landin 

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2021-09-22 

Anslaget är uppsatt  2021-09-29 – 2021-10-21  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
 

 Hannah Jörnestad 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2 (22) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Ärendelista 

§ 86 Dnr 2021-00006 
Upprop ............................................................................................................... 3 

§ 87 Dnr 2021-00007 
Val av justerare ................................................................................................. 4 

§ 88 Dnr 2021-00008 
Godkännande av dagordning ........................................................................... 5 

§ 89 Dnr 2020-00066 
Information - Corona ......................................................................................... 6 

§ 90 Dnr 2021-00220 
Information - trygghetsarbete .......................................................................... 7 

§ 91 Dnr 2021-00052 
Tertialrapport 2 2021 ......................................................................................... 8 

§ 92 Dnr 2021-00127 
Statsbidrag - extra skolmiljard ....................................................................... 12 

§ 93 Dnr 2021-00218 
Remiss - Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs kommun .................. 14 

§ 94 Dnr 2021-00216 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden ........................................... 18 

§ 95 Dnr 2021-00234 
Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden ................................ 20 

§ 96 Dnr 2021-00241 
Initiativärende - förteckning över ledamöter och personliga 
ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ........................... 22 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (22) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 86 Dnr 2021-00006  

Upprop 

Sammanfattning 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att mötet har tolv tjänstgörande ledamöter närvarande.      
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§ 87 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Madeleine Landin (S). Förslag till 
justering av protokoll är 2021-09-28 på kommunhuset, Mejerigatan 3.      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Madeleine Landin (S) är justerare och att justering av protokoll sker 
2021-09-28 på kommunhuset, Mejerigatan 3.       
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§ 88 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-09-15. 
 
Krister Nilsson (C) yrkar som nytt ärende:  
Initiativärende – förteckning över ledamöter och personliga ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott    
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner föreslagen dagordning med tillägg Initiativärende – förteckning 
över ledamöter och personliga ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.          
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§ 89 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar rörande nuläget kring Covid-
19.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
Lägesbild 210830 
Lägesbild 210906 
Lägesbild 210913 
 

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 2021-09-06 
Lägesbild 210830 
Lägesbild 210906 
Lägesbild 210913 
Lägesbild 210920 
Protokollsutdrag 2021-09-13 § 78 Information - Corona 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.   
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§ 90 Dnr 2021-00220  

Information - trygghetsarbete 

Sammanfattning 

Trygghetssamordnare Matthias Gustafsson informerar om trygghetsarbetet i 
Bjuv.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-15 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att tacka för informationen.   
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen.   
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§ 91 Dnr 2021-00052  

Tertialrapport 2 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar en total delårsprognos på -9 000 
tkr. Budgetutrymmet för helåret 2021 är 504 513 tkr. Den negativa 
prognosticerade avvikelsen blir således 1,8% av årets budgetutrymme. 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna pekar mot en budget i 
balans. De förvaltningsövergripande kostnaderna går mot ett sammanlagt 
överskott på +6 550 tkr i år. Huvudförklaringen till överskottet är 
återhållsamhet avseende inköp (+2 500 tkr), lägre lönekostnader (+1 500 
tkr) för den centrala administrationen, lägre kapitalkostnader än förväntat 
och övergripande prognosvärdering. En del av prognosvärderingen är 
statsbidrag på väg in i form av den utökade "Skolmiljarden". 
De interna kostnader (hyra, kost, städ, resursfördelning) går mot ett 
överskott i år på +4 550 tkr. Det beror på ett överskott av volymerna i för- 
och grundskola som har sin grund i befolknings-prognosen. Fördelningen 
mellan förskolans och skolans överskott av volymerna är 50/50.   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
Delårsrapport 2021 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för 2021. 

 

Ajournering 19:48 – 19:56 

 

Yrkande 

Stefan Svalö (S): 

Vid dagens sammanträde med Barn och Utbildningsnämndens 
arbetsutskott redovisar förvaltningen ett prognostiserat underskott för 2021 
på minus 9 miljoner kr. 
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Vi konstaterar att underskottet genereras inom socialtjänstens 
ansvarsområde, främst genom ökande behov av placeringar av barn och 
ungdomar. 

Vi konstaterar vidare att utbildningsverksamheten sammantaget håller sin 
internbudget. 

Vi konstaterar även att utbildningsverksamheten inte klarar av att bära de 
underskott som genereras inom socialtjänstens verksamhet. 
Konsekvenserna vid en besparing på 9 miljoner kr inom 
utbildningsverksamheten skulle bli oerhört hämmande för våra barn och 
ungdomar i deras lärande för livet. 

Vi föreslår därav följande: 

Barn och Utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår Barn och 
Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att besluta anslå 9 miljoner 
kr i tilläggsanslag till Barn och Utbildningsnämnden för täckande av 
prognostiserat underskott inom socialtjänsten på 9 miljoner kr. 

 

Bo Blixt (S): 

Yrkar bifall till Stefan Svalös yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för 2021. 
 
föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta anslå 9 miljoner kr i tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden 
för täckande av prognostiserat underskott inom socialtjänsten på 9 miljoner 
kr. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09 
Delårsrapport 2021 
Protokollsutdrag 2021-09-13 § 80 Ekonomi 2021 
 

Ordförandes förslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i delårsrapport 2021 ett 
prognostiserat underskott 9 miljoner kronor mot budget för 2021. 
Underskottet är fördelat både inom utbildningsverksamheten och i 
socialtjänsten. Delar av underskottet balanseras upp av effektiviseringar och 
överskott i de förvaltningsövergripande kostnaderna. 
För att komma till rätta med det prognostiserade underskottet på 9 miljoner 
kronor samt för att vidta extra insatser inom förvaltningen under hösten 
2021, inför budgetåret 2022, föreslår ordförande att Barn- och 
utbildningsnämnden godkänna delårsrapporten 2021 samt att Barn- och 
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utbildningsnämnden äskar om ett tilläggsanslag på 10 miljoner kronor hos 
kommunfullmäktige och att äskandet ska betraktas som ett engångsbelopp 
och inte påverka ramen för 2022. 
 
Ordförandes förslag till beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsrapporten 2021 samt 
beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 
att bevilja Barn- och utbildningsnämndens äskande om ett tilläggsanslag på 

10 miljoner kronor hos kommunfullmäktige och 

att äskandet ska betraktas som ett engångsbelopp som inte påverkar 

budgetramen för 2022.  

 

Ajournering 19:05– 19:11 

 

Yrkande 

Stefan Svalö (S): 
föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta anslå 10 miljoner kr i tilläggsanslag till barn- och 
utbildningsnämnden för täckande av prognostiserat underskott inom 
socialtjänsten. 
 
Pia Trollehjelm (SD), Lars Hein (SD) och Andrej Schönbäck (M): 
Yrkar bifall till ordförandes förslag. 
 
Bo Blixt (S) och Håkan Olsson (S): 
Yrkar bifall till Stefan Svalös yrkande. 
 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag och Stefan Svalös 
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 

 

Propositionsordningen godkännes. 
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Votering 

Votering begärs och ska genomföras 

JA = bifall till Stefan Svalös yrkande 

NEJ = bifall till ordförandes förslag 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 1 § 91: 

JA: 6 röster 

NEJ: 6 röster 

 

Utfall 6 - 6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i: 
JA: 6 röster 

NEJ: 7 röster 

 

Reservation 

Samtliga (S) och (C) reserverar sig till förmån för Stefan Svalös yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner delårsrapporten 2021. 
 
föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta: 
att bevilja Barn- och utbildningsnämndens äskande om ett tilläggsanslag på 

10 miljoner kronor hos kommunfullmäktige och 

att äskandet ska betraktas som ett engångsbelopp som inte påverkar 

budgetramen för 2022.  
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§ 92 Dnr 2021-00127  

Statsbidrag - extra skolmiljard 

Sammanfattning 

För att möta den utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. När regeringen ändrade Skolverkets regleringsbrev för 
budgetåret 2021 beslutade de också att tillskjuta uppdraget ytterligare 250 
miljoner kronor. För Bjuvs kommun innebär detta ett statligt stöd på 428 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 aktuella resurser satsas på 
grundsärskolan då dessa elevers lärande har påverkats negativt av 
pandemin.  
   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-03 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att fastställa fördelningen av barn- och 
utbildningsnämndens del av statsbidraget i enlighet med ovanstående 
beskrivning. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att fastställa fördelningen av barn- 
och utbildningsnämndens del av statsbidraget i enlighet med ovanstående 
beskrivning.     
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-03 
Protokollsutdrag 2021-09-13 § 81 Statsbidrag - extra skolmiljard 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

fastställer fördelningen av barn- och utbildningsnämndens del av 
statsbidraget i enlighet med ovanstående beskrivning.     
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§ 93 Dnr 2021-00218  

Remiss - Riktlinjer för måltider och livsmedel i Bjuvs 
kommun 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2021-04-26, § 28 en policy för måltider och 
livsmedel i Bjuvs kommun. Utöver en policy ska de nya styrande 
dokumenten för måltider och livsmedel också innehålla riktlinjer. Förslag på 
både policy och riktlinjer togs fram av en konsult under 2020 och som grund 
för innehållet har legat diskussioner i en styrgrupp bestående av 
förtroendevalda och tjänstepersoner. I riktlinjerna anges vilka måltidstyper 
som ska erbjudas och vilket näringsintag de ska tillgodose. Riktlinjerna tar 
även upp lokaler, måltidsmiljö, hållbarhet, maten som pedagogiskt verktyg, 
kvalitetsuppföljning, upphandling av livsmedel, förpackningar samt 
transporter. 
      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
Beslut-202100346-KS-§ 160 
Policy för måltider och livsmedel för Bjuvs kommun, antagen 210426 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för Måltider och Livsmedel 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen utan 
erinran. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen med följande förslag på ändringar.  
 
Sida 6, punkt 2.1.1: att meningen ”Lunchmåltiden ska schemaläggas och 
serveras mellan klockan 11.00–13.00, vid samma tidpunkt varje dag.” 
ändras till ”Lunchmåltiden ska schemaläggas och serveras mellan klockan 
11.00–13.00, om möjligt vid samma tidpunkt varje dag.” 
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Sida 11, punkt 5: att ”mer ekologiskt” tas bort ur meningen ”Att äta 
klimat/miljösmart handlar generellt om att äta mer grönsaker och mindre 
kött, mer när- och säsongsodlat, mer ekologiskt och att äta upp den mat vi 
köper och tar till oss på tallriken.” 
 
Sida 18, punkt 9.3.6: att meningen ”vattenhalt - i produkten ska ej tillsatt 
vattenhalt överstiga 13 procent av vikt före tillsats.” omformuleras till ” 
vattenhalt - i produkten ska tillsatt vattenhalt ej överstiga 13 procent av vikt 
före tillsats.” 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
Beslut-202100346-KS-§ 160 
Policy för måltider och livsmedel för Bjuvs kommun, antagen 210426 
Tjänsteskrivelse 
Riktlinjer för Måltider och Livsmedel 
Protokollsutdrag 2021-09-13 § 82 Remiss - Riktlinjer för måltider och 
livsmedel i Bjuvs kommun 
 

Yrkande 

Krister Nilsson (C): 

Sida 12 punkt 5: Med denna formulering måste man även redovisa hur stort 
matsvinnet är i ursprungsläget. Exempelvis kan man redovisa svinnet 2020. 

 

Pia Trollehjelm (SD): 

Yrkar avslag på Krister Nilssons yrkande 

 

Stefan Svalö (S): 

Meningen ”Ansträngningar ska göras för att minska mängden matsvinn i 
kommunens produktions-, distributions- och serveringsled. Strävan är att 
minska matsvinnet med 15 procent årligen fram till år 2023.” ändras till 
”Stora ansträngningar ska göras för att minska mängden matsvinn i 
kommunens produktions-, distributions- och serveringsled.” 

 

Krister Nilsson (C): 

Drar tillbaka sitt yrkande till förmån för Stefan Svalös yrkande. 
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Yrkande 

Krister Nilsson (C): 

Sida 18 punkt 9.3.5: ”Så långt möjligt ska ekologiskt färskt griskött 
upphandlas” ändras till ”Så långt möjligt ska färskt icke vakumpackat 
griskött upphandlas”. 

 

Håkan Olsson (S): 
Yrkar bifall till Krister Nilssons yrkande. 

 

Pia Trollehjelm (SD): 

Yrkar avslag på Krister Nilssons yrkande. 

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Krister Nilssons yrkande och 
avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutar avslå Krister Nilssons 
yrkande. 

 

Propositionsordningen godkännes. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras 

JA = bifall till Krister Nilssons yrkande 

NEJ = bifall till avslagsyrkandet 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 2 § 93: 

JA: 6 röster 

NEJ: 6 röster 

 

Utfall 6 - 6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i: 
JA: 6 röster 

NEJ: 7 röster 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen med följande förslag på 
ändringar.  
 
Sida 6, punkt 2.1.1: att meningen ”Lunchmåltiden ska schemaläggas och 
serveras mellan klockan 11.00–13.00, vid samma tidpunkt varje dag.” 
ändras till ”Lunchmåltiden ska schemaläggas och serveras mellan klockan 
11.00–13.00, om möjligt vid samma tidpunkt varje dag.” 
 
Sida 11, punkt 5: att ”mer ekologiskt” tas bort ur meningen ”Att äta 
klimat/miljösmart handlar generellt om att äta mer grönsaker och mindre 
kött, mer när- och säsongsodlat, mer ekologiskt och att äta upp den mat vi 
köper och tar till oss på tallriken.” 
 
Sida 12, punkt 5: att meningen ”Ansträngningar ska göras för att minska 
mängden matsvinn i kommunens produktions-, distributions- och 
serveringsled. Strävan är att minska matsvinnet med 15 procent årligen 
fram till år 2023.” ändras till ”Stora ansträngningar ska göras för att minska 
mängden matsvinn i kommunens produktions-, distributions- och 
serveringsled.” 
 
Sida 18, punkt 9.3.6: att meningen ”vattenhalt - i produkten ska ej tillsatt 
vattenhalt överstiga 13 procent av vikt före tillsats.” omformuleras till ” 
vattenhalt - i produkten ska tillsatt vattenhalt ej överstiga 13 procent av vikt 
före tillsats.” 
 
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 (22) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 94 Dnr 2021-00216  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Ett förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden har tagits 
fram. Reglementet är kortare än det nuvarande vilket förklaras av att 
bestämmelser för nämndens arbetsformer finns i reglemente för 
kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma bestämmelser och 
arbetsformer.     
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
Reglemente för BUN 
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta det nya 
reglementet för barn- och utbildningsnämnden.  
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
anta det nya reglementet för barn- och utbildningsnämnden.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 
Reglemente för BUN förslag 202108 
Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer 
Protokollsutdrag 2021-09-13 § 83 Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (22) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Yrkande 

Andrej Schönbäck (M): 

§ 4 punkt 4: ”Tillsyn av fristående verksamheter som kommunen enligt 
skollagen (2021:800) ska utöva tillsyn över” ändras till ”Tillsyn av fristående 
verksamheter som kommunen enligt skollagen (2021:800) ska utöva tillsyn 
över ska se på samma sätt som de kommunala skolorna” 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

återremitterar ärendet till förvaltningen för förtydligande.      
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (22) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 95 Dnr 2021-00234  

Dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) är varje nämnd i kommunen personuppgiftsansvarig för 
personuppgiftsbehandlingen inom sitt område. Den 
personuppgiftsansvariga nämnden måste enligt förordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets övergripande uppgift är att 
övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. För barn- och 
utbildningsnämnden är det kommunjurist Aulona Vejsa som är 
dataskyddsombud. Aulona Vejsa ska dock vara tjänstledig under ett år. 
Under denna tid vikarierar Melinda Höglind som kommunjurist. Melinda 
Höglind är utbildad jurist och har tidigare arbetar på bland annat Boverket 
och Länsstyrelsen i Skåne. Melinda Höglind föreslås bli dataskyddsombud.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-07 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att entlediga kommunjurist Aulona Vejsa från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Melinda 
Höglind som dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från och 
med 2021-09-22. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att entlediga kommunjurist Aulona 
Vejsa från uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist 
Melinda Höglind som dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden 
från och med 2021-09-22. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-07 
Protokollsutdrag 2021-09-13 § 84 Dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (22) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

entledigar kommunjurist Aulona Vejsa från uppdraget som 
dataskyddsombud och i stället utser kommunjurist Melinda Höglind som 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från och med  
2021-09-22.      
      
 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (22) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-22 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 96 Dnr 2021-00241  

Initiativärende - förteckning över ledamöter och 
personliga ersättare i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanfattning 

På Barn- och Utbildningsnämndens möte i juni och augusti valdes det in nya 
ledamöter i arbetsutskottet. I samband med detta framfördes önskemål om 
att det skulle presenteras en förteckning över vilka som sitter i 
arbetsutskottet och framförallt vilka som är personliga ersättare i 1:a och 2:a 
hand. Någon förteckning är inte presenterad ännu därför kommer detta 
initiativärende.   
 

Beslutsunderlag 

Initiativärende - förteckning över ledamöter och personliga ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott      
 

Yrkande 

Krister Nilsson (C): 
På nästa möte med Barn- och Utbildningsnämnden skall det presenteras en 
förteckning med ledamöter och personliga ersättare i Barn- och Utbildnings-
nämndens arbetsutskott. 
 
När nya ledamöter i framtiden blir invalda i arbetsutskottet skall det på nästa 
möte i nämnden presenteras en uppdaterad förteckning. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att på nästa möte med Barn- och Utbildningsnämnden skall det presenteras 
en förteckning med ledamöter och personliga ersättare i Barn- och 
Utbildnings-nämndens arbetsutskott. 
 
att när nya ledamöter i framtiden blir invalda i arbetsutskottet skall det på 
nästa möte i nämnden presenteras en uppdaterad förteckning. 
      
 

 


