
 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1 (13) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-31 
 

 

  
 

Plats och tid Skeneholmssalen Billesholm, onsdagen den 31 augusti 2022 kl 18:00 

Beslutande Patrik Söderberg (S) 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Håkan Olsson (S) 
Madeleine Landin (S) 
Krister Nilsson (C) 
Pia Trollehjelm (SD) 
 
 
 
 
 

Kenneth Bolinder (), 
Ordförande 
Andrej Schönbäck (M), 
1:e vice ordförande 
Benny Trollehjelm (SD)  
Catarina Leo (S) 
 

Tjänstgörande ersättare 

 

 

Ersättare 

Ingegärd Berglund (KD) för Göran Palmqvist (M) 
Jörgen Johnsson (M) för Linda Helgesson Farrelly (M) 
 
 
Kai Christiansen (S)  
Nils-Erik Sandberg (S) 
 
 

 
 
 
 
Lars Paradis (S) 

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Johan Elvin, arbetsmiljöingenjör på Feelgood/Dekra § 77 
Johanna Alkeberg, nämndsekreterare  

 

Justerare Benny Trollehjelm (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2022-09-01 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Johanna Alkeberg 

Paragrafer §§ 74-84 
 

 
 
Ordförande 

 
 
 
Kenneth Bolinder 

 

 

 
 
Justerare  

Benny Trollehjelm  

 

 

    

 

 ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-08-31 

Anslaget är uppsatt  2022-09-02–2022-09-24  

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3  
 

Underskrift 
 

 Johanna Alkeberg 
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Ärendelista 

§ 74 Dnr 2022-00001 
Upprop .............................................................................................. 3 

§ 75 Dnr 2022-00002 
Val av justerare ................................................................................ 4 

§ 76 Dnr 2022-00003 
Godkännande av dagordning .......................................................... 5 

§ 77 Dnr 2022-00300 
Information - Angående Solvallens förskola .................................. 6 

§ 78 Dnr 2022-00148 
Information - Krisberedskap ........................................................... 7 

§ 79 Dnr 2022-00012 
Ekonomisk månadsrapport ............................................................. 8 

§ 80 Dnr 2022-00277 
Samråd inför ändring av detaljplan Elestorp 7:86, Ekeby ............. 9 

§ 81 Dnr 2022-00289 
Val av nytt dataskyddsombud ....................................................... 10 

§ 82 Dnr 2022-00290 
Information - Förändringar i organisationen elevhälsan ............. 11 

§ 83 Dnr 2022-00031 
Anmälningar ................................................................................... 12 

§ 84 Dnr 2022-00032 
Redovisning av delegationsbeslut ............................................... 13 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3 (13) 

Sammanträdesdatum 

2022-08-31 
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§ 74 Dnr 2022-00001  

Upprop  

Sammanfattning 

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att mötet har 12 tjänstgörande ledamöter närvarande.  
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 75 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Benny Trollehjelm och förslag på 
justering av protokoll är 2022-09-01 på Kommunhuset.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att Benny Trollehjelm är justerare och att justering av protokoll sker 2022-
09-01 på Kommunhuset.  
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§ 76 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-08-24. 

Barn- och utbildningsnämnden har innan sammanträdet meddelats att 

ärendet ”Ersättningslokal Solvallens förskola” utgår.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.  
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§ 77 Dnr 2022-00300  

Information - Angående Solvallens förskola 

Sammanfattning 

Madeleine Peyron, förvaltningschef och Johan Elvin, arbetsmiljöingenjör för 
Feelgood/Dekra informerar kring Solvallens förskola. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 61 Solvallens förskola  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 78 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 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 59 Krisberedskap  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 79 Dnr 2022-00012  

Ekonomisk månadsrapport  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar ett överskott på lite 
drygt 1 400 tkr efter juli månad i förhållande till periodiserad budget månad. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är 301 591 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande intäkterna ligger på ett överskott motsvarande 
+2 050 tkr efter juli jämfört mot periodiserad budget främst beroende på 
ersättning för sjuklöner (Covid-19) från staten med +2 236 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande kostnaderna går med +1 709 tkr. Detta beror 
främst på lägre kapitalkostnader motsvarande +1 580 tkr samt 
återhållsamhet på förvaltningen centralt motsvarande lite drygt +1 000 tkr. 
Dock har IKE kostnaderna för skolverksamhet stuckit iväg lite i slutet av 
förra terminen när alla externa motparter nu debiterat vår förvaltning 
slutgiltigt för läsåret 2021/2022. Underskottet i denna del är totalt -911 tkr 
och kan alltså helt härledas till skolverksamheten. 
 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med +1 
234 tkr bättre än periodiserad budget. Det beror i huvudsak på ett överskott 
av volymerna i våra grundskolor (+426 tkr) och i våra förskolor (+895 tkr) i 
förhållande till befolkningsprognosen. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 58 Ekonomisk månadsrapport 2022 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
Ekonomisk rapport juli 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport till och 
med juli 2022. 
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§ 80 Dnr 2022-00277  

Samråd inför ändring av detaljplan Elestorp 7:86, Ekeby 

Sammanfattning 

Planförslagets syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom 
fastigheten Elestorp 7:86. Dagens befintliga markanvändning består av två 
flerbostadshus från 1960-talet placerade i vinkel. På fastigheten finns även 
två komplementbyggnader samt parkeringsplatser. Ändringen av 
detaljplanen möjliggör en förtätning av fastigheten med ett nytt 
flerbostadshus om fyra våningar vilken ramar in gårdsrummet. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 63 Samråd inför ändring av detaljplan 
Elestorp 7:86, Ekeby, Bjuvs kommun  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-15 
Planbeskrivning Elestorp 7:86 
Plankarta Elestorp 7:86 
Protokollsutdrag Beslut-202100090-BN-§ 60 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Följebrev samråd 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden skickar tillbaka ärendet till 
Byggnadsnämnden utan någon erinran då barnperspektivet har beaktats 
enligt barnkonventionen. 
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§ 81 Dnr 2022-00289  

Val av nytt dataskyddsombud  

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.  
 
Kommunjurist Aulona Vejsa har tidigare varit kommunens 
dataskyddsombud. Hon återgår i arbete den 1 september 2022 efter 
avslutad tjänstledighet. Under tjänstledigheten har vikarierande 
kommunjurist Melinda Höglind tillfälligt fungerat som dataskyddsombud för 
kommunens nämnder. Aulona Vejsa föreslås nu åter som 
dataskyddsombud. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-08-22 § 62 Val av nytt dataskyddsombud  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-11 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att entlediga Melinda Höglind från 
uppdraget som dataskyddsombud och i stället utse kommunjurist Aulona 
Vejsa att vara dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från och 
med 2022-09-01. 
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§ 82 Dnr 2022-00290  

Information - Förändringar i organisationen elevhälsan  

Sammanfattning 

Madeleine Peyron, förvaltningschef, informerar om förändringar i 
organisationen gällande elevhälsan. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-08-24 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 83 Dnr 2022-00031  

Anmälningar  

Sammanfattning 

a) BUN 2022-00274 
Avsägelse från Patricia Brorsson (M) gällande uppdragen som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden samt nya val 
 

b) BUN 2022-00275 
Avsägelse från Christel Hedlund (SD) från uppdraget som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden samt val av ny ledamot 
 

c) BUN 2022-00272 
Införande av elektronisk signering av protokoll från styrelse-, nämnds och 
fullmäktiges sammanträden i Bjuvs kommun 
 

d) BUN 2022-00276 
Avsägelse från Irene Nilsson (SD) som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ersättare 
 

e)  BUN 2022-00312 
Budgetskrivelser nämnder 2023 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda.  
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§ 84 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, daterad 2022-08-23 
Delegationslista juli-augusti  
Delegationsbeslut sekr juni-juli 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumenten Delegationsbeslut sekr juni-juli och Delegationslista juli-
augusti. 


