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§ 76 Dnr 2020-00005  

Upprop  

Sammanfattning 

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

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer att mötet har 12 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.  
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§ 77 Dnr 2020-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Bo Blixt (S).  
Justering av protokoll sker 2020-10-01 på kommunhuset.  
      
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att välja Bo Blixt (S) till att justera 
dagens protokoll samt att justering av protokoll sker 2020-10-01 på 
kommunhuset.  
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§ 78 Dnr 2020-00006  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-09-30.  
      
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagen dagordning      
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§ 79 Dnr 2020-00107  

Information angående överenskommelse till följd av 
Covid -19 

Sammanfattning 

Utifrån rådande situation och nationella rekommendationer har presidiet i 
barn- och utbildningsnämnden varje månad diskuterat hur sammanträdena 
ska genomföras. För att minimera risken för smittspridning samt minska 
risken för riskgrupper har presidiet tidigare kommit fram till en 
överenskommelse som ska prövas varje månad. Presidiet har varit enigt 
rörande överenskommelsen som inneburit att antalet tjänstgörande 
ledamöter minskats till fyra i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
och åtta i barn- och utbildningsnämnden. Förhållandet mellan majoritet och 
minoritet har förblivit oförändrat.  
Överenskommelsen ska nu prövas i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott för att se om den ska kvarstå.  
   
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2020-09-10 § 48  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 80 Dnr 2020-00205  

Information - Språkutvecklande arbetssätt  

Sammanfattning 

Utbildning av handledare inom området språkutvecklande arbetssätt är en 
del av utvecklingsarbetet ”samverkan för bästa skola”. Handledarna 
kommer att arbeta med kompetensförsörjning inom området på samtliga av 
kommunens skolor.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15, verksamhetschef Karolin Molén  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 81 Dnr 2020-00216  

Information - Medicinsk redogörelse  

Sammanfattning 

Elevhälsochef Vlatka Glumac presenterar den medicinska redogörelsen.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-23  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 82 Dnr 2020-00197  

Information - Resultat skola  

Sammanfattning 

Karolin Molén och Erika Blücher informerar om kunskapsresultaten för 
elever i årskurs nio gällande meritvärden, behörighet till yrkesprogram, 
betygspoäng per ämne samt ett antal bakgrundsfaktorer som kan påverka 
elevers resultat.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15, Karolin Molén och Erika Blücher.  
Powerpointpresentation   
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 83 Dnr 2020-00067  

Information - Förskolekö  

Sammanfattning 

Kvalitetschef Erika Blücher informerar om förskolekön.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-23  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 84 Dnr 2020-00070  

Tertialrapport 2  

Sammanfattning 

Förvaltningen har under flera år dragits med budgetunderskott. Kritiska 
faktorer är externt köpta tjänster både inom skola och socialtjänst. De 
faktiska kostnaderna för vissa av de externa tjänsterna har ökat i en takt 
som inte motsvarar den kompensation som ges i budgetramarna för 
respektive budgetår. Under året har förvaltningen implementerat det 
Intensiva resursteamet vars arbete har hindrat planerade externa insatser 
och möjliggjort tidigare och förstärkt hemgång för placerade barn och unga. 
Inom förskola och skola identifierar förvaltningen faktorer som kan öka 
behovet av resurser över tid. Dessa är omställning från obehörig personal 
till behörig, ett ökat behov av särskilt stöd bland kommunens barn och unga 
och fler elever inom särskolan både i grundskolan och på gymnasiet. För att 
få full effekt vid resurseffektivisering behöver förvaltningen arbeta för mer 
långsiktiga insatser för att minska nyttjandet av externa tjänster. Detta görs 
bäst genom att arbeta för ökad kvalitet och ökat utbud inom den egna 
verksamheten. Inom socialtjänsten krävs även att i större utsträckning 
arbeta stödjande och förebyggande. Förvaltningen har under sommaren 
påbörjat arbetet med de insatser för ökad kostnadseffektivitet som nämnden 
har fattat beslut om. Detta innebär bland annat att genomlysa 
resurstilldelningen till förskola och skola.    
 

Beslutsunderlag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18 
Delårsrapport 2020   
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för 2020.  
 
 
Yrkande 
Kenneth Bolinder (S) tilläggsyrkar:   
att det i redovisning tydligt ska framgår vilken budget som har beslutats av 
kommunfullmäktige för Barn- och utbildningsnämnden 2020 och att 
välfärdspengarna redovisas på en egen rad i redovisningen för att 
tillsammans ange disponibla medel som står till nämndens förfogande. 
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Pia Trollehjelm (SD) yrkar avslag på Kenneth Bolinders (S) yrkande.   
 
 
Mötet ajourneras 17:18 – 17:25 
 
Proposition  
Ordförande ställer proposition på Kenneth Bolinders (S) yrkande och 
avslagsyrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar att godkänna 
Kenneth Bolinders (S) yrkande.     
 
Votering  
Votering begärs och ska genomföras. 
Ja: Bifall till Kenneth Bolinders (S) tilläggsyrkande.  
Nej: Avslag på Kenneth Bolinders (S) tilläggsyrkande.   
 
Omröstning 
Omröstningen gav följande resultat, vilket framgår av voteringslistan  

3 JA-röster  
3 NEJ-röster  

Utfall 3-3 ger ordförande utslagsröst vilket resulterar i:  

Ja: 3 
Nej: 4 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna delårsrapport för 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-09-21 § 57 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna delårsrapport för 2020.     
 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige  

Ekonomiavdelningen   
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§ 85 Dnr 2020-00203  

Välfärdspengar  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har den 22 april 2020 fattat beslut om att Barn- och 
utbildningsnämnden ska tilläggbudgeteras med 5,3 mnkr av de extra, 
generella statsbidrag som kommunen erhåller i samband med statens 
vårändringsbudget för 2020. Den 27 maj 2020 fattar Barn- och 
utbildningsnämnden beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram 
konkreta förslag på vad de extra, generella statsbidragen ska användas till. 
Förslagen ska vara med inriktning på förebyggande socialtjänstinsatser för 
kommunens barn och unga. 
Barn- och utbildningsförvaltningens öppenvård arbetar förebyggande och 
med flera olika kontakt- och samverkansytor, till exempel fritidsgårdar, 
förskolor, skolor och Polisen. Som komplement till öppenvården finns flera 
mobila insatser i Bjuvs kommun, så som sommarvärdar, mobila fritidsgårdar 
och ideella insatser. Kommunens familjecentraler har även de fokus på 
tidiga och förebyggande insatser som utförs i samarbete med Region 
Skåne.  
Förvaltningen har under 2019 påbörjat arbetet med ett intensivt resursteam 
vars arbetssätt bygger på flexibilitet i mötet med kommuninvånarna.  En av 
teamets styrkor är möjligheten att arbeta förebyggande i olika miljöer utifrån 
respektive invånares behov. Tidiga och förebyggande insatser är positiva 
för individen som kan få stöd och hjälp med sina svårigheter innan de får 
mer omfattande negativ påverkan för individen. Tidiga och förebyggande 
insatser är även mindre resurskrävande än sena, kostsamma insatser. 
Med stöd av de statsbidrag som avses här har förvaltningen möjlighet att 
bibehålla befintliga tidiga och förebyggande insatser, trots det 
prognostiserade underskott som nämnden har. Förvaltningens förslag är att 
en del av de generella statsbidragen tillförs socialtjänstens budget för 2020, 
med 1,5 mnkr.  
De generella statsbidrag som har tilldelats Barn- och utbildningsnämnden 
på grund av ökade volymer inom vissa åldersgrupper används för att 
förstärka budgeten för gymnasial utbildning. Förstärkningen innebär 3,83 
mnkr.  
   
 

Beslutsunderlag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14, Förvaltningschef Madeleine Peyron    
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att besluta om fördelningen av välfärdspengarna enligt 
förvaltningens förslag som innebär 3,83 mnkr till gymnasial utbildning och 
1,5 mnkr till socialtjänsten.     
 
 
Yrkande 
Pia Trollehjelm (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.   
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att besluta om fördelningen av välfärdspengarna enligt 
förvaltningens förslag som innebär 3,83 mnkr till gymnasial utbildning och 
1,5 mnkr till socialtjänsten. 
 
   

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-09-21 § 58 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att besluta om fördelningen av välfärdspengarna enligt förvaltningens 
förslag som innebär 3,83 mnkr till gymnasial utbildning och 1,5 mnkr till 
socialtjänsten.     
 

 

Beslutet skickas till: 

Ekonomiavdelningen  
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§ 86 Dnr 2020-00202  

Samråd detaljplan Elestorp 7:97 och del av 7:21 

Sammanfattning 

Fastighetsavdelningen har tagit fram ett förslag på en ny förskola i Ekeby 
som ska ersätta befintliga moduler på Ekeby skola samt skapa utrymme för 
framtida barnkullar utifrån Ekebys befolkningsutveckling. Enligt förslaget ska 
en ny förskola lokaliseras till Lärkgatan i Ekeby där det tidigare har legat en 
förskola. För att genomföra nuvarande förslag krävs en ny detaljplan. 
Detaljplanen innefattar därför en yta för förskola, infartsväg samt befintlig 
parkyta.   
 

Beslutsunderlag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Tjänsteskrivelse 2020-06-11  
Plankarta Elestorp 7:97 och del av 7:21 Samråd 2020-06-11 
Planbeskrivning Elestorp 7:97 och del av 7:21 Samråd 2020-06-11  
Trafik -och bullerutredning Elestorp 7.97 och 7.21 Ekeby 2020-01-20 
Projekteringsunderlag Geoteknik Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 
2020-02-28 
MUR Geoteknik Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 2020-02-28 inkl. 
bilagor  
Tekniskt PM Geofysik inkl. bilaga Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 
2020-02-28  
VA-utredning Elestorp 7.97 och del av Elestorp 7.21 2020-06-10  
Fasader Lärkgatans Förskola Elestorp 7.97 20-01-21  
Rambeskrivning mark, landskap och VA Elestorp 7.97 20-04-01 
Fastighetsförteckning Elestorp 7.97 med flera 20-05-18   
 
 
Jäv  
Pia Trollehjelm (SD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att skicka ärendet tillbaka till byggnadsnämnden utan 
någon erinran. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att skicka ärendet tillbaka till byggnadsnämnden utan 
någon erinran. 
 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-09-21 § 53 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att skicka ärendet tillbaka till byggnadsnämnden utan någon erinran. 

 

Beslutet skickas till: 

Byggnadsnämnden  
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§ 87 Dnr 2020-00199  

Ekeby Förskola  

Sammanfattning 

I samband med nedläggning av Valleberga förskola i Ekeby samt utifrån 
den ansträngande arbetsmiljön och platsbristen på övriga förskolor i Ekeby 
har ny förskola projekterats på Lärkgatan i Ekeby. Den projekterade 
förskolan uppfyller behovet utifrån senaste befolkningsprognos för orten.   
Utöver rådande behov har framtida utbyggnadsmöjligheter beaktats för en 
hållbar utveckling av barnomsorgen i Ekeby över tid.  
  
Behov: 7 avdelningar till ca 140 barn med framtida utbyggnadsmöjligheter.  
Kostnad för förskolan bedöms till ca 50 miljoner kronor, föreslagen plats i 
anslutning till Lärkgatan i Ekeby. Infartsväg samt parkering ligger inte 
inkluderat i kalkylerad budget samt hyra.    
 

Beslutsunderlag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Tjänsteskrivelse 2020-08-13, Damir Ibrahimovic, fastighetschef 
Investeringsbudget för 2020, Diarienr 2020-00020 200121  
Fasader Lärkgatans förskola  
A003 Fasader  
A004 Fasader  
A-40-0-1100  
Utesov A-40-0-1200  
Soprum o förråd A-40-1-1100  
Plan 1 A-40-1-1200  
Illustration interiör  
Kalkyl projekt 121 Lärkgatans förskola  
Preliminär hyresberäkning för Lärkgatans förskola  
Vy 1  
Vy 2  
Vy 3  
Översiktsplan utemiljö  
 
Jäv 
Pia Trollehjelm (SD) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.  
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att anta aktuellt förslag och skicka beställning om ny 
förskola i Ekeby till tekniska nämnden.     
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att anta aktuellt förslag och skicka beställning om ny 
förskola i Ekeby till tekniska nämnden.     
 
 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-09-21 § 54 

 

Mötet ajourneras 20:28-20:39 
 

 

Yrkande 

Kenneth Bolinder tilläggsyrkar: 

Barn- och utbildningsnämnden förutsätter att parkeringsplatser och väg till 
och från förskolan inte skall bekostas av barn- och utbildning.  

 

Bo Blixt (S), Kjell-Åke Johnsson (S), Håkan Olsson (S), Madeleine Landin 
(S) och Krister Nilsson (C) bifaller Kenneth Bolinders yrkande.   

 

Pia Trollehjelm yrkar avslag.  

 

Proposition 

Ordförande ställer proposition på Kenneth Bolinders (S) tilläggsyrkande och 
avslagsyrkandet och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
avslå tilläggsyrkandet.     
 

Kenneth Bolinder (S), Bo Blixt (S), Kjell-Åke Johnsson (S), Håkan Olsson 
(S), Madeleine Landin (S) och Krister Nilsson (C) reserverar sig till förmån 
för eget yrkande.   



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att anta aktuellt förslag och skicka beställning om ny förskola i Ekeby till 
tekniska nämnden.     
 

Beslutet skickas till: 

Tekniska nämnden  



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 88 Dnr 2020-00200  

Investeringsbudget för nya inventarier till Lärkgatans 
förskola i Ekeby 

Sammanfattning 

I samband med en byggnation av ny förskola i Ekeby finns behov av inköp 
av nya inventarier så som möbler, textilier och läromedel. Detta innebär 
kostnader som inte finns i befintlig budget för verksamheten.     
 

 

Beslutsunderlag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-14, Förvaltningschef Madeleine Peyron.   
 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att hos kommunfullmäktige begära investeringsbudget 
motsvarande 1,1 mnkr gällande inventarier för Lärkgatans förskola i Ekeby i 
budget 2021.       
 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att hos kommunfullmäktige begära investeringsbudget 
motsvarande 1,1 mnkr gällande inventarier för Lärkgatans förskola i Ekeby i 
budget 2021.       
 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-09-21 § 55 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att hos kommunfullmäktige begära investeringsbudget motsvarande 1,1 
mnkr gällande inventarier för Lärkgatans förskola i Ekeby i budget 2021.  
 
Beslutet skickas till:        
Kommunstyrelsen  

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 89 Dnr 2020-00201  

Näringslivsprogram  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ta del av förslag till nytt 
näringslivsprogram för Bjuvs kommun. Programmet ska utifrån kommunens 
vision förtydliga riktning och prioriteringar i kommunens näringslivsarbete. 
Programmet är framtaget i dialog med företag, näringslivsorganisationer, 
förvaltningar och politiker och är planerat att gälla för perioden            2020-
2023. Näringslivsprogrammet ska bli ett av Bjuvs kommuns gemensamma 
och strategiska styrdokument. Programmet ska kopplas till övriga 
styrdokument och bidra till en innovativ, långsiktig och hållbar utveckling av 
näringslivet i kommunen. Det finns i programmet fyra prioriterade områden 
och barn- och utbildningsförvaltningen är framförallt berörd av ett av 
områdena samverkan skola – näringsliv. 
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till att samverkan 
mellan skola och näringsliv lyfts fram som ett prioriterat område och 
bedömer att denna fråga är mycket betydelsefull både för kommunens barn 
och unga men även för att ge möjlighet till en, över tid, fungerande 
kompetensförsörjning för kommunens arbetsgivare. 
Barn- och utbildningsförvaltningen samverkar med kommunens 
arbetsgivare, både gällande praktisk arbetslivsorientering men även som 
stöd i studie- och yrkesvägledningen för kommunens barn och unga. I 
dessa sammanhang är det av betydelse att kommunen har ett omfattande 
och brett näringsliv. Förvaltningen tycker att det vore fördelaktigt att i 
näringslivsprogrammet vända sig till nuvarande och framtida arbetsgivare 
för att uppmuntra till företagande i Bjuvs kommun. Programmet bör enligt 
förvaltningens bedömning beskriva kommunens arbete för att uppmuntra 
nya arbetsgivare att starta och etablera sin verksamhet i kommunen. 
Förvaltningen bedömer även att näringslivsprogrammet ska ha som 
målsättning att underlätta för kommunens företagare att driva och utveckla 
sin verksamhet i Bjuvs kommun.  
Att arbeta för en kvalitativ studie- och yrkesvägledning genom hela livet och 
en god valkompetens för kommunens elever är och kommer att bli en viktig 
utvecklingsfråga för Bjuvs kommun. För att lyckas med uppdraget krävs ett 
gott samarbete med kommunens arbetsgivare, både privata och offentliga. 
En viktig faktor är att det finns en bredd bland de branscher som verkar i 
kommunen för att kunna erbjuda kommunens barn och unga en rättvisande 
bild av nuvarande och framtida arbetsmarknad för att stärkas i de studie- 
och yrkesval de behöver göra. Utvecklingen bör bland annat fokusera på 
vägledningssamtal även i låga åldrar och en systematik i kontakten mellan 
utbildning och arbetsliv. Kommunen bör ta fram tydliga mål och strategier 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

för att öka elevens möjlighet till snabbare väg till studier och yrkesliv. En 
viktig faktor är samarbetet mellan skola och arbetsliv.  
Barn- och utbildningsförvaltningen tycker att förslaget till näringslivsprogram 
bör kompletteras med övergripande, politiskt förankrade, målsättningar för 
kommunens näringslivsarbete. Programmet lyfter fram samverkan och 
samarbete på ett tydligt sätt men det lokala kommunperspektivet skulle med 
fördel tydliggöras.  Förvaltningen tycker även att näringslivsfrågorna som är 
en av de viktigaste framtidsfrågorna för att bli en konkurrenskraftig 
boendekommun bör genomsyra alla beslut som fattas i kommunens 
nämnder och i kommunfullmäktige. 
 
Sammanfattningsvis bedömer Barn- och utbildningsförvaltningen att 
förslaget på näringslivsprogram bör revideras och kompletteras med 
följande perspektiv: 
ett tydligare kommunfokus 
ett tydligare arbetsgivarfokus med nuvarande och framtida arbetsgivare som 
mottagare 
tydliga målsättningar som kan ge riktning för alla kommunens verksamheter 
   
 

Beslutsunderlag barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott  

Näringslivsprogram 2020-2023 
Näringslivsprogram 2020-2023, statistik och mätetal 
Tjänsteskrivelse, Bengt Fellbe, 200610 
Sammanträdesprotokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott, 200617 
Tjänsteskrivelse, Madeleine Peyron, 200914 
 
Yrkande 
Pia Trollehjelm (SD) och Kenneth Bolinder (S) yrkar bifaller förvaltningens 
förslag till beslut.  
  
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå Barn- och 
utbildningsnämnden att skicka vidare svaret till Kommunstyrelsen. 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå Barn- och 
utbildningsnämnden att skicka vidare svaret till Kommunstyrelsen.   
 
 
 
 
 
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-09-21 § 56 

 
  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att skicka vidare svaret till Kommunstyrelsen. 
   
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen  

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25 (25) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 90 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 

Delegationsbeslut socialtjänsten augusti  
Delegationslista september  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisas i dokumenten delegationsbeslut 
socialtjänsten augusti samt delegationslista september.       
   
 

 

 

 


