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§ 30 Dnr 2020-00005  

Upprop  

Sammanfattning 

Nämndsekreteraren genomför upprop och finner att det är 8 tjänstgörande 
ledamöter närvarande.  
 
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att mötet har 8 tjänstgörande ledamöter närvarande      
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§ 31 Dnr 2020-00007  

Val av justerare 

Sammanfattning 

Till att justera mötets protokoll föreslås Kenneth Bolinder (S), förslag till 
justering av protokoll är 200420, Blosset Almliden, Bjuv.  
     
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

att Kenneth Bolinder (S) är justerare och att justering av protokoll sker 
200420, Blosset Almliden, Bjuv.  
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§ 32 Dnr 2020-00006  

Fastställande av dagordning  

Sammanfattning 

Föreligger förslag på dagordning daterad 2020-04-09.  
      
 

Beslutsunderlag 

Kallelse daterad 2020-04-09.      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Att godkänna föreslagen dagordning med ett tillkommande ärende, 
information rörande Corona.        
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§ 33 Dnr 2020-00071  

Årsredovisning 2019 

Sammanfattning 

I årsredovisningen presenteras 2019 års ekonomiska resultat samt 
verksamheternas måluppfyllelse.  
Betygsättningen för läsåret 2018/2019 visar att meritvärdet för kommunens 
ungdomar i årskurs 9 höjts från 211 till 214. Jens Billeskolan stack ut genom 
att höja sitt meritvärde från 205 till 219. Den totala måluppfyllelsen har 
minskat, lika så behörigheten till gymnasiet i jämförelse med föregående år. 
 
Det är stor skillnad mellan flickor och pojkars resultat i årskurs 9. Medan 
flickornas meritvärde ökat från 227 år 2018 till 232 år 2019 har pojkarnas 
värde minskat från 196 till 193 för samma tidsspann. Likaså visar resultaten 
för gymnasiebehörighet att andelen flickor ökat från 82% år 2018 till 84% år 
2019. Pojkarnas resultat visar en minskning från 82% år 2018 till 79% år 
2019. Skillnaderna mellan flickor och pojkars resultat är märkbart vilket gör 
att detta är ett område förvaltningen kommer att arbeta med under läsåret 
2019/2020. 
Kommunen ingår i samverkan för bästa skola, ett stöd från skolverket för 
skolor och förskolor med låga kunskapsresultat och som har särskilt svåra 
förutsättningar att förbättra elevernas resultat på egen hand. Under tre år 
erbjuder skolverket personlig kontakt och hjälp i att t.ex. hitta olika metoder, 
arbetssätt m.m.  
Under april 2019 gjordes den stora kvalitetsundersökningen i förskola och 
skola, den visar att elevernas nöjdhet och upplevelse av delaktighet har 
ökat. Vårdnadshavarnas nöjdhet har sjunkit något men upplevelsen av 
delaktighet har ökat. Andelen svarande vårdnadshavare i skolan är väldigt 
låg, endast 25 procent besvarade enkäten.  
En betydande del av eleverna i Bjuvs skolor har hög skolfrånvaro som är 
mer än 20%. 2018-2020 pågår det ett utvecklingsprojekt, tidiga och 
samordnade insatser, för att främja närvaro i skolan. Syftet har varit att 
utreda befintliga rutiner och ta fram förslag på hur skola, elevhälsa, 
socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrins första linje tillsammans 
kan ge rätt insatser i ett tidigt skede.  
   
 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019  
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att 
godkänna årsredovisning 2019.    
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2019.    
 
   
 

Skickas till: 

Kommunstyrelsen  
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§ 34 Dnr 2020-00070  

Ekonomisk månadsuppföljning 2020 

Sammanfattning 

Ekonomen Per Sandell informerar om ekonomisk månadsrapport för mars 
månad.  
Eftersom vissa budgetansvar och verksamheter ändrats till 2020 så är 
utfallet inte helt jämförbart med 2019. Istället bör man jämföra med den 
ackumulerade budgeten. 

Sammanfattningsvis kan man se att ökade volymer på köpta tjänster såsom 
interkommunal ersättning (IKE) och extern vård (socialtjänsten) står för det 
största underskottet. Även HVB verksamheten har inte kunnat anpassa sina 
kostnader mot sina intäkter. Årsprognosen efter ett kvartal visar minst 
samma underskott som i bokslutet 2019. 

Förvaltningen behöver fortsätta att på ett strukturerat sätt förflytta befintliga 
resurser från externa kostsamma insatser till kostnadseffektiva insatser i 
egen regi, både inom utbildning och socialtjänst. 

 

 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport mars 2020    
 

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna 
ekonomisk månadsuppföljning till och med mars 2020.  
   
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk månadsuppföljning till 
och med mars 2020.  
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§ 35 Dnr 2019-00027  

Val av ersättare till Barn och utbildningsnämndens 
ordförande i det lokala brottsförebyggande rådet 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande ska ingå i det lokala 
brottsförebyggande rådet. Ersättare för ordförande ska kallas in vid 
frånvaro. 
   
Nathalie Svaneborn (SD) föreslår Kenneth Bolinder (S) som ersättare.       
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Kenneth Bolinder (S) som ersättare i 
det lokala brottsförebyggande rådet.  
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§ 36 Dnr 2019-00010  

Förslag till ledamot och ersättare i kommunala 
handikapprådet 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden ska utse en ledamot och en ersättare i 
kommunala handikapprådet.  
 
Följande personer ges som förslag till representanter 

Ledamot 

Irene Nilsson (SD) 

Ersättare 

Håkan Olsson 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser följande representant och ersättare i 
kommunala handikapprådet: 

 

Ordinarie   Ersättare 

Irene Nilsson (SD)  Håkan Olsson (S)  
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§ 37 Dnr 2020-00092  

Information kommunrevisionen  

Sammanfattning 

Kommunrevisionen påpekar att ekonomisk månadsrapport för BUN i 
februari saknas helt i februari månads protokoll, samt att det i januari 
månads protokoll endast kortfattat redogörs om saknade siffror i föregående 
månads ekonomiska uppföljning. Revisionen ser bekymmersamt på att 
ekonomisk månadsuppföljning ej följs upp och dokumenteras löpande i 
nämndens protokoll.     
 

Beslutsunderlag 

Skrivelse till BUN från revisionen 2020-03-26. 
Svar till kommunrevisionen 2020-03-31 
 

Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott föreslå nämnden att skicka svaret till kommunrevisionen.  
 

Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att skicka 
svaret till kommunrevisionen.  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att skicka svaret till 
kommunrevisionen.  

 

 

Skickas till  

Kommunrevisionen  
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§ 38 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 angående ansökan om busskort 
Beslut angående ansökan om busskort 21/20 
 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola  
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 22/20 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 23/20 
Beslut om tillhörighet till målgrupp för gymnasiesärskola 24/20 
 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 
Beslut angående ansökan om tilläggsbelopp 25/20 
 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 
delegationsbeslut som förtecknats i protokoll 16 april 2020.       
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§ 39 Dnr 2020-00066  

Information - Corona 

Sammanfattning 

Förvaltningschefen informerar om nuläget och förvaltningens plan vid ett 
eventuellt större sjukdomsutbrott.  
Möten kring Corona hålls regelbundet i verksamheterna och på 
förvaltningsnivå.  
Förvaltningen är både arbetsgivare och bedriver verksamheter som kan 
klassas som samhällsviktiga tjänster. Förvaltningen förbereder därför en 
plan vid en eventuell stängning av skolor och förskolor.  
 
Det har varit vissa sammanslagningar av förskolor utifrån att barngrupperna 
inte ska vara för små. 
På gymnasiet är det digital undervisning och vad man kunnat se har 
närvaron blivit bättre med den digitala undervisningen.  
Elevhälsa och socialtjänsten arbetar proaktivt och träffar barn och 
ungdomar i så stor utsträckning som möjligt.   
 

Beslutsunderlag 

      
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen och beslutar att 
lägga informationen till handlingarna.    
 

 

 

 


