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§ 105 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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§ 106 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Patrik Söderberg (S) och förslag på 
justering av protokoll är 2022-12-01.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att Patrik Söderberg (S) är justerare och att justering av protokoll sker 2022-
12-01.  
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§ 107 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-11-28.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslagen dagordning.  
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§ 108 Dnr 2022-00012  

Ekonomisk månadsrapport 2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter visar ett överskott på 
+423 tkr efter oktober månad i förhållande till periodiserad budget. 
Budgetutrymmet för motsvarande period är +432 404 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande intäkterna ligger på ett överskott motsvarande 
+1 945 tkr efter oktober jämfört mot periodiserad budget främst beroende på 
ersättning för sjuklöner (Covid-19) från staten med +2 200 tkr. 
 
De förvaltningsövergripande kostnaderna går med +3 294 tkr under 
perioden jan-okt. Detta beror på lägre kapitalkostnader motsvarande +1 
500 tkr samt en buffert på förvaltningen centralt motsvarande +2 244 tkr. 
IKE kostnaderna för skolverksamhet backar med -1 050 tkr medan utfallet 
för IKE gällande förskoleverksamhet har ett överskott motsvarande 
+600 tkr. 
 
De interna kostnaderna (hyra, kost, städ, resursfördelning) går med +2 
276 tkr bättre än periodiserad budget. Det beror huvudsakligen på ett 
överskott av volymerna gällande våra grundskolor (+648 tkr) och förskolor 
(+2 200 tkr) i förhållande till befolkningsprognosen. Dock har det inkommit 
en faktura för hyror av moduler på JB skolan motsvarande -464 tkr för 
höstterminen 2022. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-16 Ekonomisk månadsrapport oktober 
Ekonomisk rapport oktober 2022 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- 
och utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk rapport till och med 
oktober 2022.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna ekonomisk rapport 
till och med oktober 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-21 § 86 Ekonomisk månadsrapport 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 Ekonomisk månadsrapport oktober 
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Ekonomisk rapport oktober 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna ekonomisk rapport till och med oktober 2022. 
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§ 109 Dnr 2022-00415  

Introduktionsprogram i Bjuvs kommun  

Sammanfattning 

Introduktionsprogrammen syftar till att ge obehöriga elever möjlighet att 
komma in på ett nationellt gymnasieprogram, eller leda till att de kan få ett 
arbete. De fyra introduktionsprogrammen har olika inriktningar, med olika 
behörighetskrav. 
 
Bjuvs kommun har tidigare erbjudit utbildning på introduktionsprogrammen 
individuellt alternativ och språkintroduktion på dåvarande Futurum, genom 
en överenskommelse mellan barn- och utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt. När 
introduktionsprogrammen i Bjuv lades ned för ett par år sedan skrevs 
samverkansavtal med andra kommuner för att tillgodose behovet av 
utbildning på introduktionsprogrammen för kommunens elever, i enlighet 
med skollagen 17 kap. 16 §.  
Utifrån nuvarande elevunderlag beräknas Bjuvs kommun betala över 14 
miljoner kronor i interkommunal ersättning och reseersättning för elevers 
utbildning på introduktionsprogram i andra kommuner och i fristående 
verksamheter det här läsåret. Drygt åtta miljoner avser elever på individuellt 
alternativ och språkintroduktion, vilka flera även har tilläggsbelopp som ett 
resultat av deras stora stödbehov. 
 
Sammanfattningsvis ser utbildningsförvaltningen att den kostnad som 
kommunen idag har för elever som läser individuellt alternativ och 
språkintroduktion kan brukas på ett effektivare sätt inom den egna 
organisationen, där det i större mån finns möjlighet att arbeta nära eleverna 
och med de anpassningar som behövs för att eleverna ska lyckas med sina 
studier och få goda framtidsutsikter. Förvaltningen föreslår därför att Bjuvs 
kommun från och med läsåret 2023/24 erbjuder de två utbildningarna i egen 
regi på Lärcentrum i Bjuv. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Introduktionsprogram Bjuvs kommun   

Introduktionsprogram Bjuvs kommun, 2022-11-14 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta att Bjuvs kommun från och med läsåret 
2023/24 erbjuder de två utbildningarna individuellt alternativ och 
språkintroduktion i egen regi.  
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att Bjuvs kommun från 
och med läsåret 2023/24 erbjuder de två utbildningarna individuellt 
alternativ och språkintroduktion i egen regi.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-21 § 87 Introduktionsprogram i Bjuvs kommun 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Introduktionsprogram Bjuvs kommun   

Introduktionsprogram Bjuvs kommun, 2022-11-14 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att besluta att Bjuvs kommun från och med läsåret 2023/24 erbjuder de två 
utbildningarna individuellt alternativ och språkintroduktion i egen regi. 
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§ 110 Dnr 2022-00416  

Läsårstider 2023/2024 

Sammanfattning 

Skolans läsår ska förläggas 178 skoldagar och beslutas av barn- och 
utbildningsnämnden. I förslaget har hänsyn tagits till de regelverk som styr 
skolverksamheten. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Läsårstider 2023/2024 

Läsårstider 2023-2024, 2022-11-14 

 

Ärendet 

Föreslaget innebär följande läsårstider för elever i förskolskass, grund- och 
grundsärskola. 
 
Höstterminen: 2023 -08-16 – 2023-12-20 
Vårterminen: 2024-01-10 – 2024-06-14  
 

Ht 2023 84 

Vt 2024 94 

 178 

 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna läsårstider för 2023/2024.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna läsårstider för 
2023/2024 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-21 § 88 Läsårstider 2023/2024 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Läsårstider 2023/2024 

Läsårstider 2023-2024, 2022-11-14 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna läsårstider för 2023/2024. 
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§ 111 Dnr 2022-00417  

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 
2023 

Sammanfattning 

Inför 2023 ska nya sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden 
och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutas.  
 
Nedan presenteras ett förslag till sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
under 2023.  

Barn- och 
utbildningsnämndens 
arbetsutskott  
 

Barn- och 
utbildningsnämnden  

Måndag 16/1 kl. 16.00 Onsdag 25/1 kl. 18.00 

Måndag 13/2 kl. 16.00 Onsdag 22/2 kl. 18.00  

Måndag 20/3 kl. 16.00 Onsdag 29/3 kl. 18.00 

Måndag 17/4 kl. 16.00 Onsdag 26/4 kl. 18.00 

Måndag 22/5 kl. 16.00 Onsdag 31/5 kl. 18.00  

Måndag 12/6 kl. 16.00 Onsdag 21/6 kl. 18.00 

Måndag 21/8 kl. 16.00 Onsdag 30/8 kl. 18.00 

Måndag 18/9 kl. 16.00 Onsdag 27/9 kl. 18.00 

Måndag 16/10 kl. 16.00 Onsdag 25/10 kl. 18.00 

Måndag 20/11 kl. 16.00 Onsdag 29/11 kl. 18.00 

Måndag 4/12 kl. 16.00 Onsdag 13/12 kl. 18.00 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Sammanträdestider 2023 
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Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Att barn – och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden besluta att godkänna sammanträdestider för 2023. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna 
sammanträdestider för 2023. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022.11.21 § 89 Sammanträdestider för barn- och 
utbildningsnämnden 2023 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Sammanträdestider 2023 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna sammanträdestider för 2023. 
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§ 112 Dnr 2022-00133  

Reviderad delegationsordning  

Sammanfattning 

Delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden har reviderats. 
Förändringarna som gjorts är under rubriken 2.2 Personalärenden där punkt 
3: Utse tillfälliga ersättare för förvaltningschef under semester och annan 
kortare ledighet/frånvaro har lagts till. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Reviderad delegationsordning   
Delegationsordning reviderad november 2022 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna ändringar i delegationsordningen för 
barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna ändringar i 
delegationsordningen för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-21 § 90 Delegationsordning 2022 
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Reviderad delegationsordning   
Delegationsordning reviderad november 2022 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna ändringar i delegationsordningen för barn- och 
utbildningsnämnden. 
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§ 113 Dnr 2022-00418  

Verksamhetschef för elevhälsans medicinska, 
psykologiska och logopediska insatser  

Sammanfattning 

Utbildningsförvaltningen är i behov av att utse en ny verksamhetschef för 
elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insats.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska, 
psykologiska och logopediska insatser  

 

Ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att det finns en 
verksamhetschef som har det övergripande ansvaret för elevhälsans hälso- 
och sjukvårdsverksamhet samt att utse en eller flera befattningshavare som 
ska svara för anmälningsskyldigheten enligt 3 kap. § patientsäkerhetslagen. 
Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, representerar 
vårdgivaren (Barn- och utbildningsnämnden) och är ansvarig för anmälan 
enligt Lex Maria.  
 
Verksamhetschefen ansvarar för att fortlöpande styra, följa upp, utveckla 
och dokumentera kvaliteten i verksamheten och se till att insatserna håller 
hög kvalitet. Verksamhetschefen ser till att det finns direktiv, rutiner och 
instruktioner för att säkerställa att hälso- och sjukvården bedrivs så att den 
uppfyller kraven på en god vård. 
 
Verksamhetschefen är registrerad i Socialstyrelsens vårdgivarregister. 
Verksamhetschefen ansvarar för att dokumentera hur det organisatoriska 
ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten samt att 
det finns ett ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2011:9). Verksamhetschefen ansvarar även för att 
personalen har den kompetens som krävs för att fullgöra arbetsuppgifterna, 
att kompetensen upprätthålls genom adekvata fortbildningsinsatser samt att 
årligen ta fram en patientsäkerhetsberättelse. 
 

Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår att Anette Rosell, medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska, tar över uppdraget som verksamhetschef 
för elevhälsans medicinska, psykologiska och logopediska insats. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden beslut att Anette Rosell, 
medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, tar över uppdraget som 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska, psykologiska och 
logopediska insats från och med 2022-12-01. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-11-21 § 91 Verksamhetschef för elevhälsans 
medicinska, psykologiska och logopediska insatser  
Tjänsteskrivelse 2022-11-14 Verksamhetschef för elevhälsans medicinska, 
psykologiska och logopediska insatser  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Beslutar att Anette Rosell, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, tar 
över uppdraget som Verksamhetschef för elevhälsans medicinska, 
psykologiska och logopediska insats från och med 2022-12-01. 
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§ 114 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 2022-11-14 Krisberedskap   
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 115 Dnr 2022-00435  

Information - Ordförandebeslut gällande avtal för 
medverkan i FoU-programmet Språkutvecklande 
förskola 

Sammanfattning 

Då det var brådskande och barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
inte kunde avvaktas har ordförande i barn- och utbildningsnämnden med 
stöd i 6 kap. 39 § kommunallagen (2017:725) och gällande 
delegationsordning avsnitt 2.3.3 punkt 1 beslutat att ingå ett avtal för 
medverkan i FoU-programmet Språkutvecklande förskola. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-25 Ordförandebeslut gällande avtal för medverkan 
i FoU-programmet Språkutvecklande förskola 
Avtal för medverkan i FoU-programmet Språkutvecklande förskola  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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§ 116 Dnr 2022-00433  

Information - Ordförandebeslut gällande 
tilldelningsbeslut skolskjuts  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har skrivit under ett 
tilldelningsbeslut gällande leverantör för särskild skolskjuts. Detta då det var 
brådskande och barn- och utbildningsnämndens sammanträde inte kunde 
avvaktas beslutade ordförande att med stöd i 6 kap. 39 § kommunallagen 
(2017:725) och gällande delegationsordning avsnitt 2.3.3 anta den 
leverantör som lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet enligt 
upphandlingsprotokoll daterad 2022-11-09.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-11-24 Redovisning av ordförandebeslut 
Upphandlingsprotokoll 
Tilldelningsbeslut  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 117 Dnr 2022-00031  

Anmälningar 

Sammanfattning 

a) BUN 2022-00407 
Uppförandekod för förtroendevalda i Bjuvs kommun  
 
b) BUN 2022-00423  
Sammanträdeslista 2023 
 
c) BUN 2022-00422 
Avsägelse från Anne Li Ullerholm (SD) som ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden och ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt nya val 
 
BUN 2022-00408  
Delårsrapport för Bjuvs kommun 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda.    
 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (21) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-30 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 118 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 2022-11-23 Redovisning av delegationsbeslut 
Delegationslista november 
Delegationsbeslut sekr oktober 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumenten Delegationsbeslut sekr oktober och delegationslista november.  


