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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2019-11-27

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Agneta Berliner (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Gun Lidman Nilsson (MF!)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Roger Larsson, tf. förvaltningschef tillika skolchef
Lena Hjelmström, administrativ chef, § 86
Maria Tegnér, rektor, § 86
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 81 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 godkänner dagens ärendelista.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 82 Dnr 2019/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information Medborgarsförslag – Simrishamns kommun startar ett gym-
nasieprogram med fotbollsinriktning med start höstterminen 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt 28 oktober 2019 § 229 att överlämna medborgarförslag om att 
starta ett gymnasieprogram med fotbolssinriktning till barn- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut.

Barn- och utbildningsnämnden tar del av medborgarförslaget och informeras om ärendets 
beredningsprocess. Förslagsställaren kommer att bjudas in för att presentera sitt förslag 
under fem minuter.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 83 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Information om pågående utredning med anledning av anmälan mot Österlengymnasiet 
som lämnats till Skolinspektionen. Skolinspektionen har överlämnat ärendet till huvud-
mannens klagomålshantering. Svar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast 10 decem-
ber. Barn- och utbildningsnämnden kommer att ta del av resultatet av utredningen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 84 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 - Nämndplan 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställer Simrishamns kommuns budget för 2020, inklusive nämn-
dernas budgetramar, 25 november 2019. Barn- och utbildningsnämnden utarbetar Nämnd-
plan 2020 utifrån den av kommunfullmäktige tilldelade ramen. 

På grund av det senarelagda budgetbeslutet redovisar barn- och utbildningsförvaltningen 
förutsättningarna för Nämndplan 2020 efter kommunfullmäktiges beslut 25 november och 
föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta behandla Nämndplan 
2020 vid särskilt insatta sammanträden.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Information

Förvaltningschef ger en lägesbeskrivning av det pågående budgetarbetet och redovisar pre-
liminärt underlag till beslut. Kommunfullmäktiges senarelagda budgetbeslut innebär en för 
barn- och utbildningsnämnden förkortad tidplan. Utgångspunkter för budgetarbetet inklusi-
ve erforderliga omfördelningar och neddragningar/intäktsökningar samt tillskott i bud-
getramen presenteras i relation till kommunfullmäktiges tilldelade ram om drygt 413,8 
miljoner kronor.

Förslag till budget kommer att kräva god budgetdisciplin, aktiv uppföljning och effektiv 
verkställighet av eventuella åtgärder. Att så långt som möjligt undvika inskränkningar i 
kärnverksamheten bör eftersträvas.  

Föreslag till strukturella beslut i syfte att de kommande åren skapa större ekonomiskt hand-
lingsutrymme, inklusive exempel på risk- och konsekvensanalys, redovisas.

Särskilt uttalande

Christer Grankvist (S) påpekar vikten av att innebörden av föreslagna åtgärder och anpass-
ningar klarläggs i det färdiga budgetunderlaget.

Agneta Berliner (L) påpekar vikten av att vinnlägger sig om att även spara avseende kost-
nader för den politiska verksamheten.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 84 forts Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 har tagit del av redovisning av förutsättningarna i budgetarbetet

och beslutar 
 att behandla Nämndplan 2020 vid extra sammanträden

o barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 december 2019 kl. 09.00
o barn- och utbildningsnämnd 19 december 2019 kl. 09.00

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 85 Dnr 2019/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Grundläggande granskning av rollfördelning mellan politiker och tjäns-
tepersoner 

Ärendebeskrivning

Ernst & Young har å kommunrevisionens vägnar genomfört en grundläggande granskning 
av rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän. Som ett resultat av granskningen läm-
nar revisionen ett antal rekommendationer och önskar genom skrivelse ett svar från barn- 
och utbildningsnämnden på vilka åtgärder nämnden ämnar vidta. Ärendet har beretts ge-
nom att barn- och utbildningsförvaltningen i samråd med nämndens presidium utarbetat 
förslag till svar.

Beslutsunderlag

 Rapport – Grundläggande granskning av rollfördelningen mellan politiker och 
tjänstepersoner, oktober 2019

 Skrivelse Grundläggande granskning av rollfördelning mellan politiker och tjänste-
personer, 2019-10-29

 Förslag till svar Grundläggande granskning av rollfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner, 2019-11-06

Information

Ordföranden informerar om presidiets möte med revisionen angående förslag till svar 22 
november 2019.

Ordförande anser att svaret till revisionen bör kompletteras med att nämndens ledamöter 
särskilt tar del av dokumenten för Simrishamn kommun; Politikerhandbok, Etiska regler 
för förtroendevalda, Allmänt nämndreglemente och Reglemente för barn- och utbildnings-
nämnden, liksom Sveriges Kommuner och Regioners skrift Ansvaret som ledamot i 
nämnd.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) föreslår dels att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott med 
anledning av presidiets möte med revisionen beslutar komplettera svar med förtydligande 
att barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att utarbeta egen uppförandekod, samt att 
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 85 forts Dnr 2019/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

ordföranden och nämndsekreteraren ges i uppdrag att komplettera svar, dels att svaret ju-
steras kring deltagande vid utbildning 13 november 2019 från presidiet till ordföranden och 
andre vice ordförande.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 komplettera svar med dels förtydligande att barn- och utbildningsnämnden har för 

avsikt att utarbeta egen uppförandekod, dels justera uppgifter om deltagande vid ut-
bildning 13 november 2019

 uppdrar åt ordföranden och nämndsekreteraren att komplettera svar.

Anteckning till protokollet

Christer Grankvist (S) meddelar att Oppositionspartier i samverkan (S, F!, V, MP och ÖP) 
avser avge eget yttrande till kommunrevisionen. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 86 Dnr 2019/73

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning och uppföljning av kösituationen till förskolan och förslag 
till åtgärder 

Ärendebeskrivning

Barn- och förvaltningen redovisar kösituationen i förskolan genom att sammanställa sta-
tistik och kommentera kösituationen, samt ge en prognos över den närmaste framtiden.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 27 augusti 2019 § 74 att uppdra åt förvaltningen att 
fortsätta sitt arbete med att finna lokal i centralorten. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har arbetat med förslag för att avhjälpa kön till förskolan och presenterar sina förslag. Utö-
ver det har Oppositionspartier i samverkan (S, F!, V, ÖP, MP) 6 november 2019 inkommit 
med förslag på åtgärder med anledning av att kön till förskolan växer. Skrivelsen har beak-
tats i det övergripande arbetet med lokaler för förskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag till beslut avseende åtgärder för att av-
hjälpa kön till förskolan vid sammanträdet. Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av 
redovisning och föreslås besluta om den vidare inriktningen på arbetet med lokaler för för-
skolan.

Beslutsunderlag

Redovisning av kösituationen till förskolan, 2019-11-14
Skrivelse Förslag på åtgärder med anledning av att kön till förskolan växer 2019-11-06
Förslag på åtgärder för att avhjälpa kön till förskolan

Information

Administrativ chef och rektor informerar om utarbetat förslag till åtgärder för att dels på 
kort sikt, dels på lång sikt, avhjälpa kön till förskolan i Simrishamns kommun. 

Yrkanden

Agneta Berliner (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i tillägg till 
barn- och utbildningsförvaltningens förslag uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med 
alternativ 1 a och b samt 2.1.

Jaennine Olesen (M) påpekar vikten av ett fortsatt arbete med att utöka antalet platser i 
Simrishamns tätort och föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen i tillägg ges i upp-
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 86 forts Dnr 2019/73

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

drag initiera ett samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende en förskola i 
Simrishamns tätort.

Christer Grankvist (S) föreslår, med anledning av det redovisade alternativet rörande Skil-
linge förskola (1 a och b samt 2.1), att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott före-
slår nämnden att därmed anse skrivelse Förslag på åtgärder med anledning av att kön till 
förskolan växer besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut, 
Agneta Berliners (L) tilläggsförslag, Jaennine Olesens (M) tilläggsförslag och Christer 
Grankvists (S) tilläggsförslag och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med dessa.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
 har tagit del av redovisning av kösituationen till förskolan 
 anser skrivelse Förslag på åtgärder med anledning av att kön till förskolan växer 

besvarad
 har tagit del av barn- och utbildningsförvaltningens redovisning av åtgärder för att 

avhjälpa kön till förskolan i Simrishamns kommun

och vidare beslutar att
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att arbeta vidare med förslag 1 a och 

b samt 2.1 vilket innebär anpassningar av Skillinge förskola
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att initiera samarbete med samhälls-

byggnadsförvaltningen avseende en förskola i Simrishamns tätort.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 87 Dnr 2019/108

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdestider 2020 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas sammanträdestider 2020. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har tagit fram förslag på mötestider för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott, kvalitetsdialog, utbildningar och andra sammankomster för 2020.

Beslutsunderlag

Sammanträdestider BUN 2020

Yrkanden

Agneta Berliner (L) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämn-
den att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta en årlig översikt och pla-
nering av nämndens arbete under 2020. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott god-
känner tilläggsförslaget.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden 
 antar förvaltningens förslag till sammanträdestider 2020 med följande ändringar

o barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 14 april 2020 flyttas till 7 april 
2020

o barn- och utbildningsnämnden 27 oktober 2020 flyttas till 22 oktober 2020.
 att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta en årlig översikt och 

planering av nämndens arbete under 2020.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 88 Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En hållbar gymnasieorganisation – Sammanställning av remissvar 

Ärendebeskrivning

En hållbar gymnasieorganisation har efter barn- och utbildningsnämnden 15 oktober 2019 
skickats ut på remiss till elevråd, fackorganisationer, politiska partier och berörda kommu-
ner. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt de remissvar som inkommit vilka 
presenteras för nämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av remissvar och besluta om ärendets vidare 
hantering. Underlag för beslut utgörs av en sammanfattning av En hållbar gymnasieorga-
nisation samt de remissvar som inkommit.

Beslutsunderlag

Sammanfattning av En hållbar gymnasieorganisation, 2019-10-23
Remissvar Socialdemokraterna
Remissvar ink. bilaga Feministiskt initiativ
Remissvar Centerpartiet
Remissvar Lärarnas riksförbund
Remissvar Moderaterna
Remissvar Liberalerna
Remissvar Vänsterpartiet

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att sammanställa remissvar samt i 

sammanställningen beakta regeringens utredning av gymnasieskolans styrning.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 89 Dnr 2018/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi 

Ärendebeskrivning

Centerpartiet inkom med en skrivelse 17 mars 2018 i vilken barn- och utbildningsnämnden 
uppmanas ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att starta en montessorisskola i 
Skillinge. Nämnden föreslås att omedelbart starta denna process i syfte att en skola ska 
kunna starta höstterminen 2019.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 1 april 2019 § 43 att uppdra åt barn- och utbildnings-
förvaltningen att arbeta vidare med frågan om en montessoriskola i Skillinge och återkom-
ma med en lägesbeskrivning vad avser möjlig start hösten 2020. Barn- och utbildningsför-
valtningen presenterar en kommentar avseende möjligheterna att starta en montessoriskola 
i Skillinge hösten 2020.

Beslutsunderlag

Skrivelse Centerpartiet 2018-03-17
Utredning om förutsättningarna för en montessoriskola i kommunal regi i Skillinge 2018-
11-20
Beslut kommunfullmäktige 2019-03-25 § 68
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2019-04-01 § 43
Redovisning av möjligheten att starta en montessoriskola i kommunal regi i Skillinge höst-
terminen 2020, 2019-11-12

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar att arbetsutskottet hänskjuter beslut till barn- och utbildnings-
nämnden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 hänskjuter beslut till barn- och utbildningsnämnden. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 90 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 19 november 2019.

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 19 november 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämnden har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______

15



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 91 Dnr 2018/111

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skolchef Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Huvudman ska enligt 2 kap. 8a § skollagen (2010:800) utse en skolchef för sin verksamhet 
inom skolväsendet. Skolchefen ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom utbildningsväsendet. 
Barn- och utbildningsnämnden utsåg 15 oktober 2019 § 94 Roger Larsson till skolchef 
enligt 2 kap. 8a § skollagen.

Från och med 2 januari 2020 har Anders Wedin tillsatts som ny förvaltningschef och Roger 
Larssons tjänstgöring avslutas. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att 
utse Anders Wedin till ny skolchef enligt 2 kap. 8a § skollagen (2010:800) från och med 2 
januari 2020.

Beslutsunderlag

Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2019-11-20

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
 utse förvaltningschef Anders Wedin till skolchef enligt 2 kap. 8 a § skollagen 

(2010:800) från och med 2 januari 2020.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-11-27

§ 92 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt

Barn- och utbildningsnämnden informeras om planerat verksamhetsbesök vid sammanträ-
de i februari 2019.

Jaennine Olesen (M) önskar information om familjecentralen.

Jaennine Olesen (M) önskar information om hur barn- och utbildningsnämndens verksam-
heter arbetar förebyggande mot narkotika och andra droger.
_______
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