
Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00, ajournerat 14.40–14.50
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Christer Grankvist, Irene Hansson § 55
Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrifter Paragrafer 45-57
Sekreterare Oskar Eklund

Ordförande Malin Henriksson, Christer Grankvist § 55

Justerande Christer Grankvist, Irene Hansson § 55

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2019-08-13

Datum för
anslags uppsättande

2019-08-15 Datum för
anslags nedtagande

2019-09-05

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv

Underskrift

Oskar Eklund

1



         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2019-08-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Malin Henriksson (L), jäv § 55
Irene Hansson (C) tjänstgör för Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Ewa Kristensson, förvaltningschef tillika skolchef
Gunilla Persson, administrativ handläggare, § 51
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 45 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 46 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar om förskolornas situation vad gäller rektorer.
 
Förvaltningschef informerar om att Föräldrakooperativet Solbacken och Mats & AnneLie 
Alberts pedagogiska barnomsorgsverksamhet avslutat sina verksamheter under sommaren 
2019.
 
Förvaltningschef ger lägesbeskrivning angående rekrytering av ny förvaltningschef.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott delges ett meddelande från Föräldraförening-
en Offensiv i Sankt Olof och Vitaby avseende utökningen av Sankt Olofs skola med års-
kurs 5.

_______
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2019-08-13

§ 47 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 - Budgetberedning 

Ärendebeskrivning

Budgetdialog inför budget 2020, där respektive nämnds budgetskrivelse presenteras, äger 
rum 15 augusti 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till budget-
skrivelse innehållande äskanden om utökning av budget samt besparingar. Vidare presente-
ras nämndmål och investeringsäskanden. I underlaget till beslut redovisas motiv till äskan-
den och besparingar, inklusive konsekvenser, samt nämndmål och investeringsäskanden.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse 2020–2022
Bilaga Bokslut och aktuell budget
Bilaga Driftbudget; verksamhetsförändringar 2020–2022, inkl. Demografiska effekter
Bilaga Investeringsbudget 2020–2022

Avstå från att delta i beslut

Christer Grankvist (S) och Gun Lidman Nilsson (F!) avstår från att delta i beslut.

Förslag

Malin Henriksson (L) föreslår att beslut förtydligas med innebörden att politiskt ställnings-
tagande sker i nämnden. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 ställer sig bakom förslag till skrivelse avseende Budget 2020 och översänder detta 
till budgetberedningen.

 att politiskt ställningstagande sker i nämnden. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 48 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 - ekonomisk uppföljning (HP2) 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 11 juni 2019 § 63 att ekonomisk uppföljning ska 
ske vid varje sammanträde. Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar kontinuerligt 
rapporter som beskriver det ekonomiska läget. Rapport för perioden januari–juni 2019 re-
dovisas.

Redovisningen består av Helårsprognos 2 som färdigställdes under juni månad samt en 
åtgärdsplan med förslag till det fortsatta arbetet mot en budget i balans. Åtgärdsplanen ska 
i samband med delårsrapport för augusti månad vara kommunstyrelsen tillhanda. 

Beslutsunderlag

Helårsprognos 2, inklusive kommentarer
Åtgärdsplan för en budget i balans 2019-06-25
Bilaga Åtgärdsplan för en budget i balans

Förslag

Malin Henriksson (L) föreslår att arbetsutskottet inför nämnden beslutar uppdra åt förvalt-
ningen att

 inleda dialog med socialförvaltningen angående vikariestopp
 en översyn görs av Helgavdelning och att därmed åtgärden utgår
 en plan för grundskolans organisation i syfte att skapa en ekonomiskt, socialt och 

pedagogiskt hållbar organisation med utgångspunkt i barnets perspektiv och förut-
sättningar för en utbildning av god kvalitet, och att därmed åtgärd Skolområde 
Nord utgår

 tjänstegrad vad avser förvaltningschef läggs till i åtgärdslistan
 åtgärd Pedagogiska måltider tas bort
 En hållbar gymnasieorganisation går ut på remiss till elevråd, fackorganisationer, 

politiska partier och berörda kommuner
 möjligheter till kostnadseffektivisering inom fritidshem utreds
 möjligheter till kostnadseffektivisering inom Kulturpedagogiska enheten utreds
 de ekonomiska konsekvenserna av och förutsättningarna för en nedläggning av för-

skolan Lyckoklövern klargörs
 en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen inleds avseende skolmåltider
 omvärldsbevaka om det finns digitalisering att dra nytta av avseende administrativa 

uppgifter
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Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
2019-08-13

§ 48 forts Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 att medlemskapet i AV-Media Skåne undersöks ur ett effektiviseringsperspektiv.

 att ärendet i övrigt hanteras i barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång

Ordförande Malin Henriksson (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
beslutar enligt förslag ovan och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att
 inleda dialog med socialförvaltningen angående vikariestopp
 en översyn görs av Helgavdelning och att därmed åtgärden utgår
 en plan för grundskolans organisation i syfte att skapa en ekonomiskt, socialt och 

pedagogiskt hållbar organisation med utgångspunkt i barnets perspektiv och förut-
sättningar för en utbildning av god kvalitet, och att därmed åtgärd Skolområde 
Nord utgår

 tjänstegrad vad avser förvaltningschef läggs till i åtgärdslistan
 åtgärd Pedagogiska måltider tas bort
 En hållbar gymnasieorganisation går ut på remiss till elevråd, fackorganisationer, 

politiska partier och berörda kommuner
 möjligheter till kostnadseffektivisering inom fritidshem utreds
 möjligheter till kostnadseffektivisering inom Kulturpedagogiska enheten utreds
 de ekonomiska konsekvenserna av och förutsättningarna för en nedläggning av för-

skolan Lyckoklövern klargörs
 en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen inleds avseende skolmåltider
 omvärldsbevaka om det finns digitalisering att dra nytta av avseende administrativa 

uppgifter
 att medlemskapet i AV-Media Skåne undersöks ur ett effektiviseringsperspektiv.

 att ärendet i övrigt hanteras i barn- och utbildningsnämnden. 

Reservationer

Christer Grankvist (S) reserver sig mot beslut i den del det rör åtgärdspaketet.

Tomas Assarsson (SD) reserver sig mot beslut i den del det rör åtgärdspaketet.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 49 Dnr 2019/69

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2020 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Förslag till barn- och utbildningsnämndens taxor och avgifter för 2020 ska 
presenteras i budgetdialogen 15 augusti 2019. Barn- och utbildningsförvaltningen har sam-
manställt förslag på taxor och avgifter för kalenderåret 2019. Avgifterna för barnomsorg är 
preliminära då Skolverket ännu inte fastställt inkomsttaket för maxtaxan.

Beslutsunderlag

Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-07-05

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 föreslår kommunfullmäktige att fastställa barn- och utbildningsnämndens förslag 
till taxor och avgifter 2020

 uppmärksammar kommunfullmäktige om att Skolverket ännu inte fastställt in-
komsttaket för maxtaxan efter vilket taxor och avgifter 2020 kommer att justeras.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 50 Dnr 2018/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2019 - Campus Österlen och Kommunal vuxenutbild-
ning, Storgatan 25 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Sedan 1 april 2019 kommer barn- och utbildningsnämnden bland annat att 
erbjuda hyra av lokal och tentamenservice på Storgatan 25 i Simrishamn. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har berett ärendet genom att i samråd med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen utarbeta förslag till taxor och avgifter.  

Beslutsunderlag

Förslag på taxor 2019 för Campus Österlen och Kommunal vuxenutbildning på Storgatan 
25 2019-07-05

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för hyra av lokal, kaffe/varma dryc-
ker, tentamensservice samt avgift för särskild prövning på Campus Österlen och 
Kommunal vuxenutbildning 2019.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 51 Dnr 2019/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återrapportering av skolskjutsorganisationen – Tillköp busslinje 578 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 6 maj 2019 § 57 att organisera skolskjutsen på det 
mest ändamålsenliga sättet för de elever som berörs av att Skånetrafikens beslut att av-
veckling av linje 578 med sträckningen Borrby–Simrishamn. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen verkställer beslutet utifrån rådande förutsättningar.

I samma beslut uppdrog nämnden åt barn- och utbildningsförvaltningen att återkomma 
med en redovisning av skolskjutsorganisationen. 

Beslutsunderlag

Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-06-25

Information

Administrativ handläggare informerar om skolskjutsorganisationen för berörda elever un-
der läsåret 2019/2020.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 har tagit del av återrapporteringen av skolskjutsorganisationen. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 52 Dnr 2019/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Verksamhetsbesök för nämnden under en dag eller företrädesvis två 

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Österlenpartiet föreslår i en skrivelse 
att barn- och utbildningsnämnden gemensamt genomför verksamhetsbesök i kommunens 
utbildningsverksamheter under två dagar. 

Författarna påpekar vikten av att beslutande politiker har en god inblick i den verksamhet 
man företräder. Barn- och utbildningsförvaltningen förslås planera för verksamhetsbesö-
ken.

Beslutsunderlag

Skrivelse Verksamhetsbesök för nämnden under en dag eller företrädesvis två 2019-05-09

Förslag

Tomas Assarsson (SD) föreslår att formuleringen inte äger rum under kalenderåret 2019 
ändras till sker under våren 2020. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner 
förslaget.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 uppdrar åt förvaltningen att planera för verksamhetsbesök
 att verksamhetsbesök sker under våren 2020. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 53 Dnr 2019/31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstängning 2019 

Ärendebeskrivning

I de obligatoriska skolformerna får rektor besluta att helt eller delvis stänga av en elev om 
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero om syftet med utvis-
ning ur undervisningssalen, kvarsittning och skriftlig varning inte uppnåtts och eleven er-
bjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om. 

Huvudman får besluta om avstängning i de frivilliga skolformerna om en elev använder 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens 
måluppfyllelse eller kunskaper, stör eller hindrar undervisningen, utsätter elev eller annan 
för kränkande behandling eller om uppförandet inverkar negativt på övriga elevers trygg-
het och studiero. Rektor får dock beslut om omedelbar avstängning om det är nödvändigt 
för övriga elevers trygghet och studiero.

Rektorns beslut om avstängning ska enligt 5 kap. 16 och 21 §§ anmälas till huvudman. 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar avstängningar under 2019.

Beslutsunderlag

Information om avstängningar 2019, 2019-06-19

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 har tagit del av information om avstängningar. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 54 Dnr 2019/70

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Mobilfri skola 

Ärendebeskrivning

Ordförande Malin Henriksson (L) har uppdragit åt barn- och utbildningsförvaltningen att 
utreda förutsättningarna och möjligheterna till införandet av en mobilfri skola. Förslaget 
om en mobilfri skola omfattar hela skoldagen. Barn- och utbildningsförvaltningen har be-
rett ärendet genom att kartlägga de juridiska förutsättningarna och överlämnar ärendet för 
politiskt ställningstagande. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-07

Förslag

Malin Henriksson (L) föreslår följande beslutstext: att mobilfri skola är normen, med rätt 
för rektor eller lärare att bestämma att mobiltelefoner kan/ska användas vid olika tillfällen 
med bestämda syften.

Christer Grankvist (S) föreslår dels att barn- och utbildningsnämnden med hänvisning till 
utbildningsministerns uttalande och regeringens förklaring i januari 2019 avvaktar den 
nationella utvecklingen, dels som tilläggsförslag att beslutsunderlaget i ärende BUN 
2017/18 Motion – Förbud mot mobiltelefonanvändning under lektionstid biläggs handling-
arna inför nämndens beslut.   

Beslutsgång

Ordföranden Malin Henriksson (L) ställer sitt förslag mot Christer Grankvists (S) huvud-
förslag och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
Malin Henrikssons förslag.

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) tilläggsförslag och finner att 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 att mobilfri skola är normen, med rätt för rektor lärare att bestämma att mobiltelefo-
ner kan/ska användas vid olika tillfällen med bestämda syften.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 54 forts Dnr 2019/70

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 att beslutsunderlaget i ärende BUN 2017/18 Motion – Förbud mot mobiltelefonan-
vändning under lektionstid biläggs handlingarna inför nämndens beslut.   

_______

14



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 55 Dnr 2019/68

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förskolan Läris – anhållan om att utöka antalet platser 

Ärendebeskrivning

Förskolan Läris anhåller genom ansökan inkommen 7 juni 2019 om att utöka antalet plat-
ser. Förskolan har sedan tidigare ett godkännandebevis för 24 barn i åldrarna 1–6 år. Hu-
vudmannen önskar nu utöka antalet platser till 34.

I Simrishamns kommun beslutar barn- och utbildningsnämnden om godkännande av en-
skilda huvudmän.  

Beslutsunderlag

Ansökan om utökning av verksamheten, 2019-06-07
Bilagor – Ansökan om utökning av verksamheten, 2019-06-07
Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2019-06-19

Jäv

Malin Henriksson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. Christer 
Grankvist (S) övertar ordförandeskapet i ärendet.

Förslag

Ordförande Christer Grankvist (S) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen, i tillägg 
till föreliggande beslutsförslag, får i uppdrag att inför nämndens beslut komplettera med 
lämpligt datum för ikraftträdande av nytt godkännandebevis.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 beviljar Förskolan Läris anhållan om att utöka antalet platser från 24 platser till 34 
platser

 nytt godkännandebevis kan utfärdas när intyg om godkända lokaler för att bedriva 
förskoleverksamhet ingivits.

 att barn- och utbildningsförvaltningen kompletterar med lämpligt datum för ikraft-
trädande av nytt godkännandebevis.

_______

15



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 56 Dnr 2019/73

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning och uppföljning av kösituationen till förskolan 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 11 juni 2019 § 66 att uppdra åt förvaltningen att åter-
komma med en redovisning av kösituationen i förskolan. Barn- och utbildningsförvaltning-
en har sammanställt statistik och kommentar utifrån nuläget samt en prognos över den när-
maste framtiden.

Beslutsunderlag

Redovisning av kösituationen i förskolan, Simrishamns kommun
Muntlig information

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 har tagit del av redovisningen
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen initierar samtal med kommunens en-

skilda huvudmän som bedriver förskola för att undersöka möjligheten att samordna 
förskoleplaceringar. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-08-13

§ 57 Dnr 2017/9

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen 

Ärendebeskrivning

Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar 6 kap. 10 § skol-
lagen till och med 28 juni 2019.

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 28 juni 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämnden har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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