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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 20 
 
Skolskjutsreglemente 
2022/33 
 
Sammanfattning 
Förslag till revidering av reglementet för rätt till skolskjuts som beslutades av 
kommunfullmäktige 2012-11-28 har gjorts enligt framtaget underlag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att förorda kommunfullmäktige att besluta om skolskjutsreglementet enligt förslag, 
samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att delegera framtida beslut angående 
skolskjutsreglementet till barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 21 
 
Ombyggnad/renovering Centralskolan 4-6 
2021/115 
 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en 
fördjupad utredning gällande en eventuell ombyggnad/renovering av Centralskolan 4-6. 
 
Utredningen har tagit sin utgångspunkt i frågeställningen ”Hur skapar vi en god 
lärmiljö på Centralskolan 4-6?”. 
God lärmiljö definieras i bilaga till tjänsteskrivelsen, här beskrivs också förslag på 
omfattningen av en eventuell om- och tillbyggnad, dessa får ses som omfattande. 
Utredningen är gjord tillsammans med rektor och personal, där har även beaktats såväl 
elevunderlag som befintlig byggnads möjligheter. Samverkan har sedan skett med 
teknik- och serviceförvaltningen. 
 
Teknik- och serviceförvaltningen har med utgångspunkt från underlaget genomfört en 
kostnadsberäkning utifrån de schablonkostnader som normalt gäller vid om- och 
tillbyggnader av skolmiljöer. Beräkningar av en mer noggrann art kan enbart ske genom 
anlitande av professionell entreprenör, vilket beräknas kosta 0,5 – 1,0 mnkr. Utifrån 
schablonerna görs en preliminär beräkning att kostnaden, utifrån det förslag som tagits 
fram, blir 60 mnkr. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att hos kommunstyrelsen äska medel för en professionell entreprenör, som får i uppdrag 
att ta fram ritningar och en mer exakt kostnadsberäkning, kostnaden för utredningen 
beräknas till 0,5-1,0 mnkr 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 22 
 
Förvaltningschefen informerar 
2022/4 
 
Sammanfattning 
Förvaltningschefen informerar om bland annat: Perstorps skola och barnomsorg påverkas 
i dagsläget inte av kriget i Ukraina.  
Det finns nu ett påskrivet avtal med Helsingborgs IF angående fotbollsakademin.  
En utredning pågår på Pärlans förskola där utomstående konsult är anlitad.  
Samtliga politiker i nämnden är välkomna på slutseminariet gällande Samverkan för bästa 
skola. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 23 
 
Ordförande informerar 
2022/23 
 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om bland annat: Användningen av AV-medias utbud och att det 
diskuteras om en annan avgiftsmodell.  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera informationen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 24 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
2022/7 
 
Sammanfattning 
Föreligger tagna delegeringsbeslut enligt nedan: 
a) Anställningsavtal, listor föreligger för månad 2022-03 
b) Delegeringsbeslut enligt framtagna rapporter föreligger för perioden 2022-03-16 – 

2022-04-14. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att godkänna redovisningen av delegerade beslut 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 25 
 
Delgivningar 
2022/8 
 
Sammanfattning 
Inga delgivningar föreligger. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2022-04-19 

Barn- och utbildningsnämnden  

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 
 

§ 26 
 
Arbetsmiljöärende KIA 
2022/25 
 
Sammanfattning 
Föreligger arbetsmiljörapport ur KIA- Kommunernas informationssystem om 
arbetsmiljö ärendenummer 2022-47,48,57 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, 
 
att notera rapporten 
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