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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2019-01-21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Malin Henriksson (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
Stefan Arias Hoff, förvaltningsekonom, § 3
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 1 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Christer Grankvist (S) påminner om beslut BUN 2016-02-11 § 9 genom vilket nämnden 
uppdrar åt förvaltningen att lämna redovisning vid varje nämndmöte och föreslår att barn- 
och utbildningsnämndens ärendelista kompletteras med Redovisning av anmälningar till 
huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen. 

 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner komplettering.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner dagens ärendelista med komplet-
tering till barn- och utbildningsnämndens ärendelista enligt ovan.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 2 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningschef informerar om pågående ärenden hos förvaltningsdomstolarna. 

Barn- och utbildningschef informerar om att budgetprocessen för budget 2019–2021 even-
tuellt kommer att fördröjas.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Informationsärende, föranleder inget beslut.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 3 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 - Nämndplan 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har för 2019 tilldelats en ram på 392,2 miljoner kronor. 
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag på intern fördelning av tillgängliga me-
del. 

Barn- och utbildningsnämndens har för perioden 2019–2021 tilldelats en investeringsram 
om 10,6 miljoner kronor. Förvaltningen planerar investeringar för perioden enligt följande:

IT-utrustning ”en-till-en” 4,5 miljoner kronor
Inventarier 6,1 miljoner kronor

Beslutsunderlag

Utkast till Nämndplan 2019

Information

Förvaltningsekonom informerar om budgetprocessen och förutsättningarna för Nämndplan 
2019. Utgångspunkten i barn- och utbildningsnämndens budgetprocess är varje skolenhet i 
kombination med den demografiska prognosen. Förvaltningsekonom diskuterar förhållan-
det mellan Simrishamns kommuns övergripande förhållningssätt och speciallagstiftning. 
Vidare konstateras att från och med 2019, och det preliminärt tilldelade ramanslaget, kom-
mer strukturella prioriteringar eventuellt bli nödvändiga. 

Avstå från att delta i beslutet

Christer Grankvist (S) och Gun Lidman Nilsson (F!) avstår från att delta i beslut med hän-
visning till det budgetförslag som gemensamt framlades vid kommunfullmäktiges budget-
sammanträde 2018-11-26 av (S), (F!), (ÖP), (V), och (MP) och som innebär en högre till-
delad budgetram för barn- och utbildningsnämnden med 6,3 miljoner, vilket avslogs av 
Alliansen och Sverigedemokraterna.

Förslag

Malin Henriksson (L) föreslår att nämnden går öppet upp till barn- och utbildningsnämn-
den.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 3 forts Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden Malin Henriksson (L) ställer sitt förslag mot barn- och utbildningsförvalt-
ningens förslag och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlig-
het med Malin Henrikssons förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att låta ärendet gå öppet upp till 
barn- och utbildningsnämnden.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 4 Dnr 2018/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2019 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Taxor och avgifter för 2019 beslutades i barn- och utbildningsnämnden 
2018-10-04 § 88. I beslutet erinrar man om att indexuppräkningen avseende barnomsorg 
ännu inte inkommit från Skolverket.

Skolverkets avgiftsnivåer inför 2019 är nu fastslagna. Barn- och utbildningsförvaltningen 
överlämnar förslag på avgifter för barnomsorg justerade utifrån Skolverkets avgiftsnivåer 
inför beslut i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-04 § 88
Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2018-12-05

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår att nämnden 
 antar förslaget om höjda taxor och avgifter 2019 för förskola, pedagogisk omsorg 

och fritidshem 
 föreslår kommunfullmäktige att fastställa dessa.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 5 Dnr 2016/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

"Sankt Olofs skola ska växa" 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 27 februari 2018 § 27 på initiativ av Föräldraför-
eningen Offensiv i Sankt Olof att låta elever hemmahörande i Sankt Olof stanna i årskurs 4 
på Sankt Olofs skola med start höstterminen 2018. Föräldraföreningen har 7 augusti 2018 
inkommit med en ny skrivelse där de framför önskemål om att Sankt Olofs skola från höst-
terminen 2019 till höstterminen 2020 stegvis utökas med årskurserna 5 och 6.

Föräldraföreningen menar bland annat att elevunderlaget i Sankt Olof är och fortsatt kom-
mer att vara starkt samt att inflyttningen av barnfamiljer är stor.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till hanteringen av ärendet.

Beslutsunderlag

Skrivelse Sankt Olofs skola ska växa 2018-08-07
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2019-01-11

Förslag

Christer Grankvist (S) föreslår att ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Christer Grankvists (S) förslag mot barn- och utbildningsförvaltning-
ens förslag och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet 
med Christer Grankvists förslag. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 
 att ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 6 Dnr 2018/87

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om att få disponera grundbelopp för utlandsstudier 

Ärendebeskrivning

Vårdnadshavare ansöker om att få disponera grundbeloppet för att finansiera Emma Jacob-
sens grundskolestudier i årskurs 3 och 4 vid Svenska skolan på Palma de Mallorca, under 
läsåren 2018/2019–2019/2020.

Beslutsunderlag

Svar Sveriges Kommuner och Landsting 2016-10-06
Antagningsbesked 2018-05-02
Ansökan om att disponera grundbeloppet för utlandsstudier 2018-07-19
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-08-30

Yrkanden
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden 
 att avslå ansökan om att kommunen finansierar Emma Jacobsens utlandsstudier 

med grundbelopp med hänvisning till förvaltningens yttrande och SKL:s bedöm-
ning. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 7 Dnr 2018/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontroll 2018 Uppföljning 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp den av barn- och utbildningsnämnden 
beslutade interna kontrollplanen för 2018. Förvaltningen lämnar en redogörelse för upp-
följningen, resultat av uppföljningen samt förslag på fortsatt hantering.

Beslutsunderlag

Intern kontroll 2018, uppföljning 2018-12-06

Information

Nämndsekreteraren informerar om uppföljning av intern kontroll 2018 vilken bland annat 
innebär att kontrollpunkterna Delegationsordning och Extens utgår inför 2019.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår nämnden
 att godkänna uppföljning av Intern kontroll 2018.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 8 Dnr 2018/124

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontroll 2019 

Ärendebeskrivning

Intern kontroll är en metod för Simrishamns kommun, barn- och utbildningsnämnden och 
förvaltningen att följa och bedöma om uppsatta mål förverkligas och uppnås på ett ända-
målsenligt och kostnadseffektivt sätt. Planen underlättar också för anställda och politiker 
att säkerställa att lagar, policys och regler som styr vår verksamhet följs. Barn- och utbild-
ningsnämnden har att besluta om plan för hur den interna kontrollen ska genomföras under 
2019.

Beslutsunderlag

Plan för Intern kontroll 2019, 2018-12-06
Intern kontrollplan 2019 – tabell
Riskmatris Intern kontroll 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
 att anta Plan för Intern kontroll 2019.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 9 Dnr 2018/125

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Skåne - val av politisk re-
presentation till styrgruppen. 

Ärendebeskrivning

Sedan 2007 finns en styrgrupp för gymnasiesamverkan i Skåne och västra Bleking och 
sedan 2009 finns en styrgrupp för vuxenutbildningssamverkan i Skåne. Kommunerna sam-
verkar på ett flertal områden där styrgruppen kan ge vägledning och stöd åt verksamheter-
na och ge utrymme för diskussioner i utvecklingsfrågor.

Barn- och utbildningsnämnden har att välja ledamot till styrgruppen under perioden 2019–
2022.

Beslutsunderlag

Underlag val av representation, Kommunförbundet Skåne 2018-11-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden
 att utse Malin Henriksson (L) att representera Simrishamns kommun i styrgruppen 

för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Skåne under perioden 2019–2022.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 10 Dnr 2018/25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Synpunkter och klagomål 2018 

Ärendebeskrivning

Huvudmannen ska ha rutiner för klagomålshantering. Inkomna klagomål kan peka på bris-
ter i verksamheten. Huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder för att i så fall åtgärda 
dessa. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som hanterar klagomål och som återkopp-
lar till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen redovisar inkomna klagomål 2018 
och lämnar förslag på beslut.

Beslutsunderlag

Kommentar synpunkter och klagomål 2019-01-17
Sammanställning synpunkter och klagomål 2018

Information

Nämndsekreteraren informerar om hanteringen av synpunkter och klagomål 2018. Ärende-
na är varierande, bland annat har två ärenden också anmälts till Skolinspektionen. Ett av 
dessa har avskrivits av Skolinspektionen medan det andra är pågående. Överlag har hand-
läggningen fungerat på ett tillfredsställande sätt och förvaltningen bedömer att inga vidare 
åtgärder behöver vidtas.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av förvaltningens redovisning av 
klagomålshantering för 2018.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-01-21

§ 11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt

Inga punkter under övrigt.

_______
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