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§ 54 Dnr 2020-00005  

Upprop  

Sammanfattning 

Nämndsekreterare genomför upprop och finner åtta ledamöter närvarande. 
 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer att mötet har åtta 
tjänstgörande ledamöter. 
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§ 55 Dnr 2020-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Förslag till justerare är Madeleine Landin.  
Förslag till justering av protokoll är 2006-06-26, Kommunhuset, Bjuv. 
 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Madeleine Landin (S) är justerare och att justering av protokoll sker 
2020-06-26, Kommunhuset, Bjuv.  
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§ 56 Dnr 2020-00006  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

föreligger förslag till dagordning daterad 200624 
 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna föreslagna dagordningen med ändring av tillagd punkt: 
Punkt 11 information namn på ny förskola  
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§ 57 Dnr 2020-00107  

Information angående överenskommelse till följd av 
Covid -19 

Sammanfattning 

Utifrån rådande situation och nationella rekommendationer har presidiet i 
barn- och utbildningsnämnden diskuterat hur sammanträdena ska 
genomföras. För att minimera risken för smittspridning samt minska risken 
för riskgrupper har presidiet kommit fram till en överenskommelse. Presidiet 
är enigt rörande överenskommelsen som innebär att antalet tjänstgörande 
ledamöter minskas till fyra i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
och åtta i barn- och utbildningsnämnden. Förhållandet mellan majoritet och 
minoritet förblir oförändrat. Överenskommelsen ska prövas utifrån 
myndigheternas anvisningar och rekommendationer varje månad inför 
arbetsutskottets sammanträde. 
       
   
 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar tacka för informationen.  
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§ 58 Dnr 2019-00220  

Skolpliktsanmälan – Intern grundskola sekretess 
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§ 59 Dnr 2020-00135  

Omfördelning investeringsbudget  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inventerat behovet av 2020 års 
investeringsbudget. I detta har det framkommit att förvaltningen har ett stort 
investeringsbehov av nya inventarier till verksamheten samtidigt som 
investeringskostnaderna för IT förväntas bli lägre än budgeterat. I och med 
detta ser förvaltningen det möjligt att omfördela investeringsbudgeten för IT 
till att även täcka en del av kostnaderna för nya inventarier till förvaltningens 
verksamheter. 
   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-05 
 Protokollsutdrag daterat 2020-06-15 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att godkänna omfördelningen och skicka vidare beslutet till 
Kommunstyrelsen.    
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§ 60 Dnr 2020-00070  

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 

Sammanfattning 

Förvaltningen har under flera år dragits med budgetunderskott. Kritiska 
faktorer är externt köpta tjänster både inom skola och socialtjänst. De 
faktiska kostnaderna för externa tjänster har ökat i en takt som inte 
motsvarar den kompensation som ges i budgetramarna för respektive 
budgetår. 
För att få full effekt i resurseffektiviseringar 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 kommer under 
sommaren att påbörja arbetet med de insatser för ökad kostnadseffektivitet 
som nämnden har fattat beslut om. Detta innebär bland annat att genomlysa 
resurstilldelningen till förskola och skola. 
 
Årsprognosen för BUN blir totalt – 14.969 tkr, lägger man till 
tilläggsbudgeten, volymer och välfärdsmiljarderna på +5.330 tkr så landar 
det på – 9.639 tkr. 
 
 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport maj 2020 daterad 2020-06-16 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-17 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska 
månadsrapporten till och med maj månad.    
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§ 61 Dnr 2020-00143  

Information - Avsägelse från Kalle Holm (SD) gällande 
uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden samt val av ny ledamot 

Sammanfattning 

Kalle Holm (SD) har 2020-05-28 i kommunfullmäktige blivit befriad från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter att själv ha 
inkommit med en avsägelse 2020-04-08. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att utse Göran Palmkvist (M) till ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden     
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2020-05-28 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
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§ 62 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

 Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om nuläget kring corona.    
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-17 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen   
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§ 63 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 

Beslut om anställning av obehörig  
Beslut om anställning av obehörig 34/20 
Beslut om anställning av obehörig 35/20 
Beslut om anställning av obehörig 36/20 
Beslut om anställning av obehörig 37/20 
 
 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola  
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 38/20 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 39/20 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 40/20 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 41/20  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 24 juni2020.      
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§ 64 Dnr 2020-00141  

Information namn på ny förskola  

Sammanfattning 

I kommundel Bjuv byggs en ny förskola.  
Nämndens ordförande önskar hög delaktighet bland kommunens barn och 
unga vid namngivning av den förskolan.  
Nämndens ordförande har i samråd med förvaltningschefen tagit fram en 
modell för delaktighet. De förskolebarn som kommer att flytta in på den nya 
förskolan har tagit fram namnförslag. Eleverna på Brogårdaskolan har 
gemensamt beslutat om vilket namnförslag som blir förskolans nya namn. 
Förskolans namn blir Kullerbyttans förskola.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-12 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen.    
   
 

 

 

 


