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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Varagårdsskolans aula, onsdagen den 14 december 2022 kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Patrik Söderberg (S) 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Catarina Leo (S) 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
 
 
Jörgen Johnsson (M) för Andrej Schönbäck (M)  
Lars Hein (SD) för Göran Palmqvist (M) § 119-125 
Anita Blixt (-) för Göran Palmqvist (M) § 126-128 

Benny Trollehjelm (SD) 
Kenneth Bolinder (SD), 
Ordförande 
Linda Helgesson 
Farrelly (M) 
Krister Nilsson (C) 
Pia Trollehjelm (SD) 
 

Ersättare Lars Paradis (S) 
Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
 

Ingegärd Berglund (KD) 
Lena Hein (SD) 
Nils-Erik Sandberg (S) 
Anita Blixt () 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Natalie Jansson, verksamhetsutvecklare § 123 
Erika Blücher, kvalitetschef/skolchef § 125 
Vlatka Glumac, verksamhetschef elevhälsa, förskola och 
skola § 125 
Ann-Marie Larsson, personalföreträdare 
Johanna Alkeberg, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Pia Trollehjelm (SD) 

Justeringens plats och tid Digital signering, 2022-12-15  
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Johanna Alkeberg 

Paragrafer §§ 119-128 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Pia Trollehjelm  

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-14 

Anslaget är uppsatt  2022-12-16–2023-01-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
 

 Johanna Alkeberg 
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§ 119 Dnr 2022-00001  

Upprop  

Sammanfattning 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande.  
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§ 120 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Pia Trollehjelm (SD) och förslag på 
justering av protokoll är 2022-12-15.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att Pia Trollehjelm (SD) är justerare och att justering av protokoll sker 2022-
12-15.  
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§ 121 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-12-07. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.  
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§ 122 Dnr 2022-00338  

Remiss angående Bostadsförsörjningsprogram för 
Bjuvs kommun 2022-2026 

Sammanfattning 

Bostadsförsörjning är ett kommunalt grunduppdrag. Alla kommuner ska 
enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ha 
antagna riktlinjer som visar hur kommunen planerar för bostadsförsörjning. 
Planeringen ska syfta till att skapa förutsättningar för goda bostäder för de 
som lever i kommunen samtidigt som ändamålsenliga åtgärder för 
bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  
 
Riktlinjerna för bostadsförsörjning är tänkt att utgöra ett underlag för 
planläggning enligt plan- och bygglag (2010:900) avseende det allmänna 
intresset bostadsbyggande. Bjuvs kommun håller på att ta fram en 
kommunövergripande översiktsplan och som i ett led i detta arbete är 
ambitionen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram. Genom parallellt 
framtagande av de, för kommunen, strategiskt viktiga dokumenten ökar 
möjligheterna för samstämmighet och samtidigt en tydlig riktning för 
bostadsutvecklingen i Bjuvs kommun.  
 
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska enligt lag innehålla kommunens mål för 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet, planerade insatser 
för att nå målen samt hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för 
bostadsförsörjningen. Riktlinjerna ska grunda sig på en analys av 
bostadsbeståndet, behoven och bostadsmarknaden i kommunen. Vidare 
föreskriver lagen att kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas 
av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Vid framtagandet ska 
samråd ske med länsstyrelsen, berörda kommuner, samt andra regionala 
organ. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-28 Remiss angående bostadsförsörjningsprogram 
för Bjuvs kommun 2022-2026 

Följebrev remiss Bostadsförsörjningsprogram 

PM – Analys & förutsättningar 

Bostadsförsörjningsprogram – Remissvaren  
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att förslå barn- och utbildningsnämnden att skicka tillbaka ärendet till 
kommunstyrelsen utan någon erinran.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-12-05 § 96 Remiss angående 
Bostadsförsörjningsprogram för Bjuvs kommun 2022-2026 

Tjänsteskrivelse 2022-11-28 Remiss angående bostadsförsörjningsprogram 
för Bjuvs kommun 2022-2026 

Följebrev remiss Bostadsförsörjningsprogram 

PM – Analys & förutsättningar 

Bostadsförsörjningsprogram – Remissvaren  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att skicka tillbaka ärendet till kommunstyrelsen utan någon erinran. 
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§ 123 Dnr 2022-00441  

Lokalrevision 2022-2032 för Barn- och 
utbildningsnämnden i Bjuvs kommun  

Sammanfattning 

Lokalrevisionens syfte är att samla barn- och utbildningsnämndens 
verksamheters nuvarande och framtida behov av lokaler. Detta sker genom 
ett helhetsperspektiv på lokalernas kapacitet och tekniska status, dvs vilket 
byggnadstekniskt skick som lokalerna existerar i. Utifrån det sammanställda 
behovet presenteras ett förslag till möjliga åtgärder för att balansera ut 
behovet av lokaler mot tillgången på lokaler. 
 
Lokalrevisionen bör fortsättningsvis uppdateras en gång om året och 
fungera dels som ett planeringsverktyg för nämnden, dels som underlag till 
Bjuvs kommuns lokalförsörjningsplan. Nämndens uppdrag och mål ligger till 
grund för behov av lokaler och lokalrevisionen är av särskild vikt för 
nämndens måluppfyllnad. 
 
Målet med lokalrevisionen är att samla behoven i en helhet med 
utgångspunkt i: 

• Utveckling av antalet barn och elever utefter befolkningsprognosen. 

• Utveckling av lokalerna baserat på skick och ändamålsenlighet. 

• Utveckling av verksamheterna. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-28 Lokalrevision 2022-2032 Barn- och 
utbildningsnämnden 
Lokalrevision 2022-2032 Barn- och utbildningsnämnden i Bjuvs kommun 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna Lokalrevision 2022-2032 för barn- och 
utbildningsnämnden i Bjuvs kommun och överlämna den till 
kommunstyrelsen.  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna Lokalrevision 2022-
2032 för barn- och utbildningsnämnden i Bjuvs kommun och överlämna den 
till kommunstyrelsen. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-12-05 § 97 Lokalrevision 2022-2032 för Barn- och 
utbildningsnämnden i Bjuvs kommun 
Tjänsteskrivelse 2022-11-28 Lokalrevision 2022-2032 Barn- och 
utbildningsnämnden 
Lokalrevision 2022-2032 Barn- och utbildningsnämnden i Bjuvs kommun 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna Lokalrevision 2022-2032 för barn- och utbildningsnämnden i 
Bjuvs kommun och överlämna den till kommunstyrelsen. 
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§ 124 Dnr 2022-00450  

Grundbelopp 2023 förskola och skola 

Sammanfattning 

I enlighet med skollagen, SFS 2010:800, 8 kap 21-24 §§ samt 14 kap 15-17 
§§ beslutar Bjuvs kommun om bidrag till fristående huvudman som 
tillhandahåller förskola, grundskola och fritidshem och elever 
hemmahörande i Bjuvs kommun enligt tabell nedan. 
 
Utöver grundbeloppet kan tilläggsbelopp sökas för barn i behov av 
extraordinära stöd samt modersmålsundervisning enligt samma lagrum som 
angivits ovan. En socioekonomisk budget är även avsatt och fördelas enligt 
beräkningsnyckel från Statistiska Centralbyrån. 
 

Beslutsunderlag 

Skolpeng (grundbelopp) externa 2023 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
godkänna Grundbelopp för 2023 
  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna Grundbelopp för 2023 
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§ 125 Dnr 2022-00434  

Information - Kvalitetsrapport för-, grund- och 
grundsärskola 21/22 

Sammanfattning 

Andelen förskollärare fortsätter att öka vilket är mycket positivt då det är 
förskollärarna som ansvarar för det pedagogiska innehållet i 
undervisningen. Förskolorna har ett stort fokus på att stimulera barnen i 
deras språkutveckling då en relativt hög andel av barnen har ett annat 
modersmål än svenska. Användningen av ett språkutvecklande arbetssätt 
är särskilt viktigt för att kunna stötta de barn som har ett annat modersmål 
än svenska, samtidigt som ett språkutvecklande arbetssätt riktar sig till alla 
barn. En utmaning som förskolorna har identifierat är den ökade andelen 
barn med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 
Utmaningen består dels i att säkerställa att personalen har tillräckliga 
kunskaper för att kunna möta barnens stödbehov, och dels i att ha tillräckligt 
med resurser i form av personal för att vid behov kunna dela in barnen i 
mindre barngrupper. För att kunna möta barnens olika behov är det 
nödvändigt av att arbeta vidare med att utveckla tillgängliga lärmiljöer i 
kommunens förskolor. Förskolorna arbetar även aktivt med att öka 
vårdnadshavarnas kunskaper om förskolans uppdrag, och förmedla 
budskapet att en förskola av hög kvalitet utgör en viktig förutsättning för 
deras barns utveckling och det livslånga lärandet.  
 
Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne har 
fortsatt att öka, vilket är av stor vikt då behöriga lärare är en central faktor 
för att kunna säkerställa en undervisning av god kvalitet. På skolorna 
arbetar pedagogerna mycket aktivt med att stärka elevernas 
språkutveckling, både för att öka måluppfyllelsen i ämnet svenska och 
svenska som andraspråk, men även för att eleverna lättare ska kunna 
tillägna sig kunskaper i övriga ämnen. Satsningen på språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) har lett till förändrade arbetssätt 
hos pedagogerna. Effekter som går att identifiera på elevnivå är ökad 
elevdelaktigheten i klassrummen och att eleverna skriver bättre och mer 
omfångsrika texter. Det går även att se ökade kunskapsresultaten i 
elevgrupper som undervisas i svenska som andraspråk. Skolorna beskriver 
det som en stor utmaning att kunna möta alla elevers behov av stöd då det 
är relativt stora elevgrupper på respektive skola som kräver omfattande stöd 
för att de ska kunna nå kunskapskraven. Skolorna har därför ett stort fokus 
på att utforma lärmiljöer som är tillgängliga och därmed ger eleverna bättre 
förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Det finns ett fortsatt behov av att 
utveckla och stärka relationen och samverkan mellan skolorna och 
vårdnadshavarna för att skapa en samsyn kring förväntningarna på 
varandra och öka föräldrarnas engagemang i skolan, då detta i sin tur ger 
goda förutsättningar för eleverna att utvecklas och lära. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-28 
Kvalitetsrapport för- och grundskolor samt grundsärskola läsåret 21/22 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 126 Dnr 2022-00012  

Information - Ekonomisk månadsrapport november 

Sammanfattning 

Den ekonomiska månadsrapporten för november kommer att vara 
färdigställd efter barn- och utbildningsnämndens sammanträde i december. 
Månadsrapporten kommer därmed att skickas ut till barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter när den är färdigställd. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-28 Ekonomisk månadsrapport november 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 127 Dnr 2022-00148  

Information - Krisberedskap  

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-28 Krisberedskap   
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen.   
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§ 128 Dnr 2022-00032  

Redovisning av delegationsbeslut  

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 2022-12-07 Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationsbeslut sekr november 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumentet Delegationsbeslut sekr november.  


