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§ 110 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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§ 111 Dnr 2021-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Bo Blixt (S) förslag till justering av 
protokoll är 2021-11-25 på Kommunhuset. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Bo Blixt (S), är justerare och att justering av protokoll sker 2021-11-25 på 
Kommunhuset. 
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§ 112 Dnr 2021-00008  

Godkännande av dagordning 

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2021-11-22. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner förslagen dagordning. 
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§ 113 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar kring nuläget gällande Covid-
19. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 114 Dnr 2021-00280  

Information - IRT - Intensiva Resurs Teamet 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron och verksamhetschef Ulrik Ahlm 
informerar om IRT (Intensiva resurs teamet). 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17 
Presentation 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

tackar för informationen. 
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§ 115 Dnr 2021-00052  

Ekonomisk månadsrapport oktober 2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett underskott på -7 103 tkr efter 
perioden januari-oktober i vid jämförelse mot periodiserad budget. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är 419 650 tkr. 
Nämnden och de förvaltningsövergripande intäkterna har ett överskott 
motsvarande +44 tkr. De förvaltningsövergripande kostnaderna går med ett 
sammanlagt överskott på +4 162 tkr. Huvudförklaringen till överskottet är 
återhållsamhet avseende inköp (+2 000 tkr), lägre lönekostnader (+1 000 
tkr) och lägre kapitalkostnader (+1 170 tkr) än förväntat. 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med +5 
215 tkr bättre i jämförelse mot periodiserad budget. Det beror på ett 
överskott av volymerna som har sin grund i befolkningsprognosen som varit 
lite optimistisk om man med facit i hand tittar på befolkningsutvecklingen 
gällande barn och unga. Förskolornas volymöverskott är +3 115 tkr och 
skolornas +2 100 tkr för verksamheter i Bjuvs regi. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-17 
Ekonomisk rapport oktober 2021 
Presentation - Månadsrapport oktober 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk 
månadsrapport till och med oktober 2021. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner ekonomisk månadsrapport till och med oktober 2021. 
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§ 116 Dnr 2021-00242  

Remiss - En samlad socialtjänst i en socialförvaltning 

Sammanfattning 

Ansvaret för socialtjänsten i Bjuvs kommun är sedan flera år tillbaka fördelat 
mellan tre nämnder; barn- och utbildningsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen genom utskottet för arbete och 
tillväxt. Vid olika tillfällen under senare år har det framkommit brister i 
socialtjänsten som kunnat hänföras till sättet socialtjänsten är organiserad. 
Den politiska majoriteten i Bjuvs kommun har därför gett i uppdrag åt 
kommunstyrelsens förvaltning att utreda och lämna förslag på hur 
kommunens socialtjänst kan omorganiseras med målsättningen att samla 
alla eller flertalet verksamheter under en förvaltning. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen, i samsyn med vård- och 
omsorgsförvaltningen och kommunstyrelsens förvaltnings avdelning för 
arbete och tillväxt, instämmer i huvudsak med utredningens förslag på en 
samlad socialtjänst i Bjuvs kommun, men föreslår att resurserna kring de 
uppdrag som rör arbetsmarknad och vuxenutbildning får tillhörighet i en 
utbildningsförvaltning som då kan erbjuda ett långsiktigt stöd för individen 
genom alla utbildningsformer och vid inträdet på arbetsmarknaden. 
Förvaltningen anser det av vikt att man inte enbart bibehåller befintliga 
verksamheter i en annan organisationsform, utan att en omorganisation 
även skapar förutsättningar för förändringsarbete och utveckling inom 
förvaltningarnas respektive uppdragsområden. För den enskilde 
medborgare innebär det ett samlat stöd genom kommunens socialtjänst, 
men även ett långsiktigt stöd i utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor av en 
förvaltning som då även i större utsträckning kan fungera som ett stöd för 
den som tidigare varit i behov av stöd från socialtjänsten. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
Protokollsutdrag 2021-10-11 § 90 Remiss – En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning 
Tjänsteskrivelse dateras 2021-10-04 
Beslut-202100368-KS-§ 172 
Slutrapport till uppdragsgivaren 20210513 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag 

föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta att avge svar på remissen enligt förslag 
ovan. 
 

Yrkande 

Bo Blixt (S) yrkar: 

- Organisationsförändringen ”En samlad socialtjänst” för 
  förvaltningsorganisationerna skall, om den skall genomföras, ske samtidigt 
  med organisationsförändring och anpassning av berörda nämnder. 
- Tidpunkten för ev. organisationsförändring skall inte vara tidigare än  
  2023- 01-01. 
- Kontinuerlig uppföljning skall ske under året och schemaläggas. 
 
Stefan Svalö (S) och Krister Nilsson (C) yrkar bifall till Bo Blixt (S) yrkande. 

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
och Bo Blixt yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar enligt barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag. 

 

Propositionsordningen godkännes. 

 

Reservation 

Samtliga i (S) och (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att avge svar på remissen 
enligt förslag ovan. 
 

Beslutsunderlag 

Presentation - Remiss En samlad socialtjänst 
Protokollsutdrag 2021-11-08 § 103 Remiss - En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
Protokollsutdrag 2021-10-11 § 90 Remiss – En samlad socialtjänst i en 
socialförvaltning 
Tjänsteskrivelse dateras 2021-10-04 
Beslut-202100368-KS-§ 172 
Slutrapport till uppdragsgivaren 20210513 
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Yrkande 

Pia Trollehjelm (SD) yrkar: 

Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

 

Stefan Svalö (S) yrkar: 

Att svaret på remissen till Kommunstyrelsen skall vara att bibehålla 
nuvarande organisation. 

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag och Stefan Svalö yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag. 

 

Propositionsordningen godkännes. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras 

JA = bifall till arbetsutskottets förslag 

NEJ = bifall till Stefan Svalös yrkande 

 

Omröstningsresultat 

./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 1 § 116: 

JA: 7 röster 

NEJ: 5 röster 

 

Yrkande 

Bo Blixt (S) yrkar: 

- Organisationsförändringen ”En samlad socialtjänst” för 
  förvaltningsorganisationerna skall, om den skall genomföras, ske samtidigt 
  med organisationsförändring och anpassning av berörda nämnder. 
- Tidpunkten för ev. organisationsförändring skall inte vara tidigare än  
  2023- 01-01. 
- Kontinuerlig uppföljning skall ske under året och schemaläggas. 
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Pia Trollehjelm (SD), Jörgen Johnsson (M), Lars Hein (SD) och Göran 
Palmkvist (M) yrkar avslag på Bo Blixts yrkande. 

 

Samtliga i (S) och (C) yrkar bifall till Bo Blixts yrkande. 

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag och Bo Blixt avslagsyrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag. 

 

Propositionsordningen godkännes. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras 

JA = bifall till Bo Blixts avslagsyrkande  

NEJ = bifall till arbetsutskottets förslag 

 

Omröstningsresultat 

./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 1 § 116: 

JA: 6 röster 

NEJ: 6 röster 

 

Utfall 6 - 6 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i: 

JA: 6 röster 

NEJ: 7 röster 

 

Reservation 

S och C reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

avger svar på remissen enligt förslag ovan. 
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§ 117 Dnr 2021-00265  

Barn och utbildningsnämndens sammanträden 2022 

Sammanfattning 

Inför 2022 skall nya sammanträdestider för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott och nämnd beslutas.  
 
Förslag till mötestider för barn och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
nämnd 2022. Förslaget är framtaget med hänsyn till ekonomiårets 
beslutsprocesser 2022. 
 

Arbetsutskott  Barn-och utbildningsnämnden 

Måndag  16.00 17/1 Onsdag 18.00 26/1 

Måndag  16.00 14/2 Onsdag  18.00 23/2 

Måndag  16.00 21/3 Onsdag  18.00 30/3 

Måndag  16.00 11/4 Onsdag 18.00 27/4 

Måndag  16.00 16/5 Onsdag  18.00 25/5 

Måndag 16.00 13/6 Onsdag  18.00 22/6 

Måndag  16.00 18/7   Ev sekretess 

Måndag 16.00 22/8 Onsdag 18.00 31/8 

Måndag  16.00 19/9 Onsdag  18.00 28/9 

Måndag 16.00 17/10 Onsdag  18.00 26/10 

Måndag 16.00 21/11 Onsdag  18.00 30/11 

Måndag 16.00 5/12 Onsdag  18.00 14/12 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att godkänna sammanträdestider för 2022. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 
sammanträdestider för 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-15 § 109 Barn och utbildningsnämndens 
sammanträden 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08 
 

Yrkande 

Krister Nilsson (C) yrkar: 
Att arbetsutskottet 11/4 och 19/9 ändras till kl 15.00. 
 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag och Krister Nilssons yrkande och finner att nämnden 
beslutar enligt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag. 

 

Propositionsordningen godkännes. 

 

Votering 

Votering begärs och ska genomföras 

JA = bifall till arbetsutskottets förslag 

NEJ = bifall till Krister Nilssons yrkande 

 

Omröstningsresultat 

./. Omröstningen gav följande resultat vilket framgår av voteringslista 1 § 117: 

JA: 5 röster 

NEJ: 3 röster 

AVSTÅR: 4 röster 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

beslutar att godkänna sammanträdestider för 2022. 
 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15 (19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 118 Dnr 2021-00015  

Anmälningar 2021 

Sammanfattning 

a) KS Beslut-202100420-KS-§ 143  

Begäran om förstärkning av barn- och utbildningsnämndens budgetram 

för 2021 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att anmälningarna anses vara anmälda. 
 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16 (19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-24 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 119 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 skall 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 2021-11-17 
Delegationslista november 2021, beslut 50/21 - 72/21 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisas i dokumentet delegationslista november 
2021. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisas i 
dokumentet delegationslista november 2021. 
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§ 120 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 skall 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 2021-11-17 

Delegationsbeslut sekretess oktober 2021 

 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisats i dokumentet delegationsbeslut sekretess 
oktober 2021. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumentet delegationsbeslut sekretess oktober 2021. 
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§ 121 Dnr 2021-00281  

Svar till kommunrevisionen gällande granskning av 
målstyrning  

Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bjuvs kommun 
granskat kommunstyrelsen och nämnderna i syfta att bedöma om de har 
säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till 
måluppfyllelsen. Utifrån granskningsresultatet som presenterades i augusti 
2021 rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att: 

- Se över valet av indikatorer så att de möjliggör uppföljning i enlighet 
med styrmodellen.  

Utifrån ovanstående önskar revisionen svar på vilka åtgärder som kommer 
vidtas. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22 
Revisionsrapport målstyrning 
Massiv målstyrning 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna och lämna över svaret till 
kommunrevisionen. 

 

Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskotts beslut 

föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna och lämna över svaret 
till kommunrevisionen 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-11-24 § 113 Svar till kommunrevision gällande 
granskning av målstyrning 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-22 
Revisionsrapport målstyrning 
Massiv målstyrning 
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Yrkande 

Bo Blixt tilläggsyrkar: 

Vi delar revisionens synpunkter att det finns betydlig förbättringspotential 
gällande uppföljning, måluppfyllelse samt styrning på indikatorer. 
Nämnden avser att arbeta in revisionens synpunkter i arbetet med 
internbudget för 2022. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

godkänner och lämnar över svaret till kommunrevisionen med tillägget:  
Vi delar revisionens synpunkter att det finns betydlig förbättringspotential 
gällande uppföljning, måluppfyllelse samt styrning på indikatorer. 
Nämnden avser att arbeta in revisionens synpunkter i arbetet med 
internbudget för 2022. 

 


