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Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 

Plats och tid 
Blosset Almgatan 2 och Digitalt vid Microsoft Teams, onsdagen den 26 januari 2022 
kl 18:00 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Patrik Söderberg (S) 
Bo Blixt (S), 2:e vice ordförande 
Stefan Svalö (S) 
Håkan Olsson (S) 
Krister Nilsson (C) 
Pia Trollehjelm (SD) 
 
Catarina Leo (S) för Madeleine Landin (S) 
Lars Hein (SD) för Nathalie Svaneborn (SD) 
 

Kenneth Bolinder (), Ordförande 
Göran Palmkvist (M) 
Linda Helgesson Farrelly (M) 
Andrej Schönbäck (M), 1:e vice 
ordförande 

Ersättare Kai Christiansen (S) 
Kjell-Åke Johnsson (S) 
Anita Blixt () 
Ingegärd Berglund (KD) 
Lena Hein (SD) 

Christel Hedlund (SD) 
Irene Nilsson (SD) 
Patricia Brorsson (M) 
Jörgen Johnsson (M) §§ 1-8  

Övriga närvarande Madeleine Peyron, förvaltningschef 
Vlatka Glumac, verksamhetschef för elevhälsa, 
förskola och skola 
Malin Jönsson, utredare §§ 8 och 9  
Matthias Gustafsson, trygghetssamordnare § 4 
Johanna Alkeberg, nämndsekreterare 
 

 

Justerare Håkan Olsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2022-01-27 
 

Underskrifter 

Sekreterare 
  Johanna Alkeberg 

Paragrafer §§ 1-14 
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Organ Barn- och utbildningsnämnden 
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Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Mejerigatan 3 
 

Underskrift 
 

 Johanna Alkeberg 
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§ 1 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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§ 2 Dnr 2022-00002  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Håkan Olsson (S) och förslag på 
justering av protokoll är 2022-01-27 på Kommunhuset.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar av Håkan Olsson (S) är justerare 
och att justering och protokoll sker 2022-01-27 på Kommunhuset.  
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§ 3 Dnr 2022-00003  

Godkännande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2022-01-19 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens godkänner förslagen dagordning. 
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§ 4 Dnr 2022-00034  

Information från trygghetssamordnare Matthias 
Gustafsson  

Sammanfattning 

Trygghetssamordnare Matthias Gustafsson ger information gällande 
säkerhet kring kommunens skolor.  
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-19 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen.  
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§ 5 Dnr 2022-00007  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Madeleine Peyron informerar om nuläget rörande Covid-
19. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-25 

Veckorapport 220122 daterad 2022-01-24 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen.  
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§ 6 Dnr 2022-00008  

Information - Kvalitetsrapport elevhälsa 

Sammanfattning 

Vlatka Glumac, verksamhetschef för elevhälsa, förskola och skola finns 
närvarande för att svara på frågor gällande underlaget Kvalitetsrapport CE 
2020-2021. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-17 § 6 Information – Kvalitetsrapport elevhälsa 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-11 

Kvalitetsrapport CE 2020-2021 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen. 
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Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 7 Dnr 2022-00033  

Avsägelse från Nathalie Svaneborn (SD) gällande 
uppdraget som ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanfattning 

Nathalie Svaneborn (SD) har 2022-01-17 inkommit med avsägelse från 
uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.  
 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2022-01-17 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att befria Nathalie Svaneborn (SD) 
från uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
och tackar för hennes tid som ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 8 Dnr 2022-00009  

Regelverk för skolskjuts för elever i förskoleklass, 
grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt stöd 
till inackordering och ersättning för elevresor för elever 
i gymnasieskola 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har reviderat kommunens regelverk för 
skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grund- och 
gymnasiesärskola samt stöd till inackordering och ersättning för elevresor 
för elever i gymnasieskola.  
 
Regelverk utgår från bestämmelserna om skolskjuts och stöd till 
inackordering i skollagen (2010:800) och bestämmelser om elevresor i 
lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 

Regelverk för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grund- och 
gymnasiesärskola samt stöd till inackordering och ersättning för elevresor 
för elever i gymnasieskola 
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag  

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att besluta att det reviderade regelverket för skolskjuts 
för elever i förskoleklass, grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt 
stöd till inackordering och ersättning för elevresor för elever i gymnasieskola 
att gälla från och med 2022-03-01. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att besluta att det reviderade 
regelverket för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grund- och 
gymnasiesärskola samt stöd till inackordering och ersättning för elevresor 
för elever i gymnasieskola att gälla från och med 2022-03-01. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-17 § 7 Regelverk för skolskjuts för elever i 
förskoleklass, grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt stöd till 
inackordering och ersättning för elevresor för elever i gymnasieskola 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 
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Regelverk för skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grund- och 
gymnasiesärskola samt stöd till inackordering och ersättning för elevresor 
för elever i gymnasieskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att det reviderade regelverket för 
skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola, grund- och 
gymnasiesärskola samt stöd till inackordering och ersättning för elevresor 
för elever i gymnasieskola att gälla från och med 2022-03-01. 
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§ 9 Dnr 2021-00216  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Ett förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden har tagits 
fram och varit uppe i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott och 
barn- och utbildningsnämnden i september 2021. Vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-22 återremitterades ärendet till 
förvaltningen för förtydligande efter följande yrkande i nämnden: 
 
Andrej Schönbäck (M): 
§ 4 punkt 4: ”Tillsyn av fristående verksamheter som kommunen enligt 
skollagen (2021:800) ska utöva tillsyn över” ändras till ”Tillsyn av fristående 
verksamheter som kommunen enligt skollagen (2021:800) ska utöva tillsyn 
över ska se på samma sätt som de kommunala skolorna” 
 
Förvaltningen har nu ytterligare utrett ärendet och kommit fram till att de 
ändringar som yrkats vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde inte 
kan genomföras. En kommun har enligt skollagen tillsynsansvar över 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola 
eller fritidshem. En kommun har även tillsyn över att enskilda som godkänts 
av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§ skollagen 
(ägar- och ledningsprövning). Skolinspektionen har tillsynsansvaret över 
kommunala förskolor och skolor. Både den kommunala och statliga tillsynen 
utgår från skollagen men det är upp till varje kommun att bestämma hur 
tillsynen ska ske. 
 
Reglementet som nu tas upp för beslut har i enlighet med förvaltningens 
förslag samma innehåll som det som vara uppe för beslut i september. Det 
nya reglementet som har tagits fram är kortare än det reglemente som var 
gällande tidigare. Det förklaras av att bestämmelser för nämndens 
arbetsformer finns i reglementet för kommunstyrelsens och nämndernas 
gemensamma bestämmelser och arbetsformer. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 

Protokollsutdrag daterat 2021-09-22 § 83 Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag daterat 2021-09-13 § 83 Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 

Reglemente för BUN förslag 202108 
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Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag 

Att föreslå barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- 
och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att anta det 
reviderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att 
anta det reviderade reglementet för barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-17 § Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 

Protokollsutdrag daterat 2021-09-22 § 83 Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

Protokollsutdrag daterat 2021-09-13 § 83 Reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse daterad 2021-09-06 

Reglemente för BUN förslag 202108 

Reglemente för kommunstyrelsens och nämndernas gemensamma 
bestämmelser och arbetsformer 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att föreslå kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet för barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 10 Dnr 2022-00013  

Granskning detaljplan för Orren 2 m.fl.  

Sammanfattning 

Bjuvs kommun har förvärvat ett antal fastigheter inom kvarteret Orren i Bjuv 
och har utlyst en markanvisningstävling med syfte att utveckla platsen med 
bostäder. Detaljplan för Orren 2 m fl i Bjuv utgår från det vinnande 
markanvisningsförslaget och föreslår en varierande bebyggelse med 
bostäder i olika utformning, storlek och höjd, ett torg med 
centrumverksamheter i bottenvåningarna och en förstärkt koppling till 
Folketshusparken. 
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta och bebygga 
fastigheterna Orren 2 m fl i Bjuv med bostäder, centrumverksamheter, torg 
och gata. Detaljplanen har varit ute på samråd mellan den 25 augusti-30 
september 2021. 
 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, ÖP 2006, och antas inte 
medföra betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap 5-8 §§ 
miljöbalken, MB. 
 
Detaljplanen drivs med standardförfarande enligt PBL (2010:900).   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 

Följebrev granskning 

Protokollsutdrag 2021-12-16 § 111, Detaljplan för Orren 2 m fl 

Samrådsredogörelse Orren 2 m fl 2021-12-08 

Planbeskrivning Orren 2 m fl granskning 2021-12-08 

Plankarta Orren 2 m fl granskning 2021-12-08 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag 

Föreslår barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan 
någon erinran. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden skicka tillbaka ärendet till 
byggnadsnämnden utan någon erinran. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-17 § 11 Granskning detaljplan för Orren 2 m.fl 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-10 

Följebrev granskning 

Protokollsutdrag 2021-12-16 § 111, Detaljplan för Orren 2 m fl 

Samrådsredogörelse Orren 2 m fl 2021-12-08 

Planbeskrivning Orren 2 m fl granskning 2021-12-08 

Plankarta Orren 2 m fl granskning 2021-12-08 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att skicka tillbaka ärendet till byggnadsnämnden utan någon erinran. 

 

Beslut skickas till 

Byggnadsnämnden 
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§ 11 Dnr 2022-00010  

Uppföljning intern kontroll 2021 

Sammanfattning 

Kommunen är enligt lag skyldig att genomföra intern kontroll varje år. Bjuvs 
kommun har för att leva upp till denna lag antagit ett reglemente och 
riktlinjer för att säkerställa att intern kontroll genomförs på ett strukturerat 
och värdefullt sätt. 
 
Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att Bjuvs kommun har 
en: 
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- god efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 
 
Kontrollmomenten under 2021: 
• Åtgärdsprogram 
• Avvikelsehantering: Kännedom om rutin 
• Avvikelsehantering: Avvikelser rapporteras i verksamhetssystemet Life 
Care 
 
Iakttagelser som framkommit i uppföljningen är följande: 
Åtgärdsprogram – Alla skolor följer kommunens mall och använder sig av 
rätt blanketter. Skolorna fångar på ett bra sätt upp elevens behov utifrån de 
kartläggningar som ligger till grund för åtgärdsprogrammen. De insatser 
som skrivs in i åtgärdsprogrammen är nästan uteslutande av karaktären 
”särskilt stöd”, vilket innebär att det är rätt typ av insatser som ingår i 
åtgärdsprogrammen. Ett flertal åtgärdsprogram saknar numrering och 
datum. I ett åtgärdsprogram ska enbart elevens behov beskrivas, dock finns 
det åtgärdsprogram där både elevens behov och elevens person och 
förutsättningar beskrivs. Insatserna tenderar att vara otydliga och svåra att 
utvärdera.  
 
Avvikelsehantering – Det finns i stor utsträckning kännedom om rutin och 
rapporteringssätt, samtidigt som 20–30 procent av personalen inte vet hur 
de ska rapportera eller hantera en eventuell avvikelse. Undersökningen 
visar också att personalen upplever att informationen om 
avvikelsehanteringen inte är helt tillfredsställande samt att det finns 
personal som efterfrågar mer återkoppling på de avvikelser som 
rapporterats. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-11 

Intern kontroll – Uppföljning 2021 
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Barn- och utbildningsförvaltningens förslag 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår arbetsutskottet att godkänna 
uppföljning för intern kontroll 2021. 
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna uppföljning för intern 
kontroll 2021.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-17 § 9 Uppföljning intern kontroll 2021 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-11 

Intern kontroll – Uppföljning 2021 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna uppföljning för intern kontroll 2021.  
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Sida 

19 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 12 Dnr 2022-00011  

Intern kontroll 2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår, efter behovsanalys, följande 
kontrollmoment för nämndens intern kontroll 2022: 
 
- Avvikelsehantering: Kännedom om rutin 
- Avvikelsehantering: Avvikelser rapporteras i verksamhetssystemet Life 
Care 
- Särskilt stöd inom förskolan   
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-11  

Intern kontroll - Plan 2022 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag 

Föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- och 
utbildningsnämnden att godkänna plan för intern kontroll 2022. 
 

Yrkande  

Kennet Bolinder (-) yrkar:  
Att barn- och utbildningsförvaltningen ska presentera en uppföljningsrapport 
i augusti 2022, för att följa upp de valda kontrollmomenten för nämndens 
intern kontroll 2022.  
 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Att föreslå barn- och utbildningsnämnden att godkänna plan för intern 
kontroll 2022, med tillägget att barn- och utbildningsförvaltningen ska 
presentera en uppföljningsrapport i augusti 2022, för att följa upp de valda 
kontrollmomenten för nämndens intern kontroll 2022.  
 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2022-01-17 § 10 Intern kontroll 2022 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-11  

Intern kontroll - Plan 2022 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna plan för intern kontroll 2022, med tillägget att barn- och 
utbildningsförvaltningen ska presentera en uppföljningsrapport i augusti 
2022, för att följa upp de valda kontrollmomenten för nämndens intern 
kontroll 2022. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 13 Dnr 2022-00031  

Anmälningar 2022 

Sammanfattning 

a) KS 2021-00346 
Beslut om att anta reviderat förslag till riktlinjer för måltider och livsmedel. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att anmälningarna anses vara anmälda. 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22 (22) 

Sammanträdesdatum 

2022-01-26 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 14 Dnr 2022-00032  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

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 2022-01-19 

Delegationsbeslut sekretess december 2021 

Delegationsbeslut januari 2022 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag  

Föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna redovisningen av de 
delegationsbeslut som redovisats i dokumenten Delegationsbeslut 
sekretess december 2021 och Delegationsbeslut januari 2022. 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som redovisats i 
dokumenten Delegationsbeslut sekretess december 2021 och 
Delegationsbeslut januari 2022. 


