
  
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
1 (1) 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29 

 
Plats och tid  
 

Rådhus Skåne rum 101 08:30 

 
Beslutande Daniél Tejera, (L) 

ordförande 
Ulrica Tollgren (S), vice 
ordförande Christina Silverbern (M) 

 
Annelie Fälth Simonsson, 
(SD) Andreas Nilsson, (C)       

                   

                   

                   

                   

                   
Ersättare                   
                   
                   
                   

Övriga närvarande 
Kenth Olsson, 
förvaltningschef Cecilia Nilsson, sekreterare Annika Sandegren, 

sekreterare 

 Hans Thorsson, 
ekonomichef             

                   

 Utses att justera Ulrica Tollgren          

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-10-01 

 
Sekreterare  ............................................................................................................................... Paragrafer 
 Cecilia Nilsson 

Paragrafer  

 

 
Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Daniél Tejera             

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 
 Ulrica Tollgren          

ANSLAG/BEVIS 
            Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 
 

Styrelse/Nämnd Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2020-09-29 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-10-01 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-10-25 

Förvaringsplats 
för protokollet Förvaringsplats 

Underskrift  .............................................................................................................. 

        
Cecilia Nilsson 

 
Utdragsbestyrkande

1



 

 

 

KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA 

 
1 (1) 

Nämnd/Styrelse: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
  
Sekreterare: Cecilia Nilsson  
Tfn: 044-134541 
E-post: SekreterareEpost 

 

  
Tid och plats Tisdagen den 29 september 2020 kl. 08:30 

Rådhus Skåne rum 101 
 
 

Ärenden  

Nr   

1 Fastställande av dagordning  

2 Val av justerare  

3 Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare 

2020/4608 

4 Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och 
dess arbetsutskott samt tidpunkter för nämndens 
utvärderingsdagar 2021 

2020/4609 

5 Information 2020/4683 

 

Daniél Tejera 
Ordförande



 
                                                                      
  

 
 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Ärenden                    Sid     
 
 
 
Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 
Föredragare: Hans Thorsson Tid: 10 min 
 

2 

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden och dess 
arbetsutskott samt tidpunkter för nämndens utvärderingsdagar 2021 
Föredragare: Kenth Olsson. Tid: 5 min 
 
Information 
 

4 

  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Till barn- och utbildningsnämndens sammanträde tillkommer följande ärenden:  
 
Information  
- Uppföljning av bl a verksamhetsmål på BUN:s utvärderingsdag i september ( Kenth Olsson, 

Tid: 5 min) 
- Verksamhetens hantering av coronapandemin ( Kenth Olsson, Tid: 10 min) 
- Gymnasieantagning ( Eva Åberg Tid: 10 min) 
- Resultat från lovskola ( Anna Karlsdotter Tid: 10 min) 
- Arbetet med fokusskolor. (Anna Karlsdotter Tid: 10 min) 
- IM-verksamheten samt ISPEC ( Mattias Olsson Tid: 10 min) 
 
Beläggning i förskola  
Föredragare: Håkan Nilsson. Tid: 10 min.  
 
Budgetuppföljning efter september 2020 
Föredragare: Hans Thorsson. Tid: 10 min. 
 

 



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 38 

Plan för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare 
Änr BUN 2020/4608 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa plan för upp-

följning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare 2021. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling 
Ekonomichef Hans Thorsson redovisar ärendet. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden, BUN, skall på uppdrag från kommun-
fullmäktige enligt kommunallagen årligen fastställa en plan för kommu-
nala angelägenheter som utförs av privata utförare. Plan med uppföljning 
skall årligen presenteras för BUN senast i oktober året före aktuellt verk-
samhetsår. Planen berör inte fristående skolverksamhet som styrs av 
skollagen. 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa plan för upp-

följning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från Barn och utbildningsförvaltningen, 2020-09-11 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Plan för privata utförare 2021, 2020-09-11 

Barnkonsekvensanalys, 2020-09-11 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 39 

Sammanträdestider för barn- och utbildningsnämn-
den och dess arbetsutskott samt tidpunkter för 
nämndens utvärderingsdagar 2021 
Änr BUN 2020/4609 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till barn- 
och utbildningsnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka sammanträ-
destider och tidpunkter för utvärderingsdagar för barn- och ut-
bildningsnämnden och dess arbetsutskott för 2021 i enlighet med 
föreliggande förslag. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts behandling 
Förvaltningschef Kenth Olsson informerar i ärendet. 

 

Sammanfattning 
Föreligger förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskott (BUNAU) och barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
samt förslag på tidpunkter för nämndens utvärderingsdagar för år 2021. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till barn- och utbild-
ningsnämnden 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka sammanträ-
destider och tidpunkter för utvärderingsdagar för barn- och ut-
bildningsnämnden och dess arbetsutskott för 2021 i enlighet med 
föreliggande förslag. 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29  

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-09-04 
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Sammanträdesdatum 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-09-29  

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

BUNAU § 40 

Beslut BUNAU 2020-09-29 Information 
Änr BUN 2020/4683 

Beslut 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger informationen 

till handlingarna.  

 

Sammanfattning 
Information om nuläget för hantering av corona-pandemin 

Förvaltningschef Kenth Olsson ger en nulägesrapport gällande covid 19. 
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