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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2019-06-03

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, förvaltningschef tillika skolchef
Clara Lindberg, utvecklingsledare, § 35
Stefan Arias Hoff, förvaltningsekonom, § 37 
Gunilla Persson, administrativ handläggare, §§ 42–43
Oskar Eklund, sekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 33 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 2019-06-03

§ 34 Dnr 2019/60

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information – Utredning om gymnasiets organisation och utbud 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har i Verksamhetsberättelse 2018 beslutat att en översyn av 
gymnasieskolans utbud och organisation är ett prioriterat område under 2019. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har genomför utredningen och redogör för den inför beslut om 
gymnasiets organisation 2020–2021.

Information

Utvecklingsledare informerar om utredningen om gymnasiet organisation och utbud vilket 
till sitt innehåll innebär en utredning om en hållbar gymnasieorganisation. Utredningens 
syfte är att genomlysa nuvarande organisation och utbud. I tillägg syftar utredningen dra 
upp förutsättningarna och riktlinjer för en kvalitetsmässigt, socialt och ekonomiskt hållbar 
gymnasieorganisation.

Utredningen görs mot bakgrund av bland annat statistiska databaser gällande demografi 
och resultat- och ansökningsutveckling, tidigare gjorda utredningar i Simrishamns kom-
mun gällande gymnasiets organisation samt dialoger med berörda inom barn- och utbild-
ningsnämnden verksamhetsområden, däribland elever, rektorer och skolpersonal samt ar-
betstagarorganisationer.

I utredningen presenteras tre alternativ till en hållbar gymnasieorganisation vilka var och 
en på olika sätt och i olika utsträckning motsvarar uppsatta kriterier.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 har tagit del av redovisningen
 beslutar att nämnden får samma information.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 35 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om budgetprocess – Budget 2020 

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om barn- och utbildningsnämndens budgetprocess inför Budget 
2020. Presentation av nämndernas budgetskrivelse samt taxeförslag är planerad till 15 au-
gusti. Barn- och utbildningsnämnden är planerad till 27 augusti, vilket gör att nämnden inte 
har möjlighet att besluta innan budgetdialogen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsut-
skott kommer att besluta 13 augusti med reservation för eventuella ändringar när nämnden 
beslutar om skrivelsen.

Processen är godkänd från kommunledningskontoret.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 36 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ordföranden informerar om att kommunfullmäktige utsett Alf Nilsson (F!) till ny ersättare 
i barn- och utbildningsnämnden.

Nämndsekretaren informerar om att Förskolan Läris inkommit med en ansökan om att utö-
ka antalet platser från 24 platser till 34 platser. Ärendet bereds av barn- och utbildningsför-
valtningen inför beslut i nämnden.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 37 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 - Åtgärdsplan för en budget i balans 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden redovisade i Helårsprognos 1, vilken avser perioden janua-
ri–mars, ett förväntat underskott under 2019 om 4,8 miljoner kronor.  Kommunstyrelsen 
har uppmärksammat detta och beslutade 2019-05-08 § 114 att ge om en barn- och utbild-
ningsnämnden i uppdrag att omgående påbörja ett arbete som syftar till att nå ekonomisk 
balans under 2019. Kommunstyrelsen ska löpande informeras om arbetet och dess resultat.

I Nämndplan 2019 har barn- och utbildningsnämnden ålagt samtliga verksamheter ett be-
sparingskrav om 1 procent. Barn- och utbildningsförvaltningen har med anledning av kom-
munstyrelsens beslut upprättat ett förslag till åtgärdsplan för en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till åtgärdsplan för en budget i balans. 

Beslutsunderlag

Helårsprognos 1, tabell och kommentarer
Beslut kommunstyrelsen, 2019-05-08, §
Åtgärdsplan för en budget i balans, 2019-05-20 

Information

Förvaltningschef informerar om förslagets innehåll och det pågående arbetet som kommer 
att förtydligas och skärpas.

Förvaltningsekonom redogör för förutsättningarna vad gäller arbetet med budgetefterlev-
nad under 2019.

Avstå från att delta i beslutet

Christer Grankvist (S) och Gun Lidman Nilsson (F!) avstår från att delta i beslut med hän-
visning till eget budgetförslag.
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Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
2019-06-03

§ 37 forts Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 ställer sig bakom åtgärdsplanen
 översänder åtgärdsplanen till kommunstyrelsen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 38 Dnr 2019/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning och uppföljning av kösituationen till förskolan och hur kva-
liteten säkras 

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Österlenpartiet har 9 maj 2019 in-
kommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden där man framhåller som ett 
viktigt politiskt mål att alla barn kan beredas plats i förskolan eller den pedagogiska omsor-
gen samtidigt som kvaliteten säkras. Detta är av vikt både i förhållande till hemmet, och 
för barns möjlighet till utveckling och lärande.

Författarna föreslår mot bakgrund av att kön till förskolan växer samtidigt som kvaliteten 
bör säkerställas att kösituationen och hur kvaliteten i förskolan säkras redovisas vid varje 
sammanträde. Redovisningen ska vidare innehålla en redogörelse för huruvida vårdnadsha-
vare som ett alternativ erbjuds pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag

Skrivelse Redovisning och uppföljning av kösituationen till förskolan och hur kvaliteten 
säkras 2019-05-09

Yrkanden

Christer Grankvist (S) föreslår som tillägg till barn- och utbildningsförvaltningens besluts-
förslag att redovisning sker vid nämnden sammanträde i augusti.

Malin Henriksson (L) föreslår bifall till Christer Grankvists (S) tilläggsförslag men att 
barn- och utbildningsförvaltningen återkommer med ett förslag till hur redovisningen fort-
sättningsvis ska ske i oktober. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) och Malin Henrikssons (L) 
tilläggsförslag och finner att barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott beslutar i enlighet 
med dessa.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 38 forts Dnr 2019/59

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till hur kösituatio-

nen till förskolan ska redovisas
 att redovisning av kösituationen sker vid nämndens sammanträde 27 augusti
 att förslag till hur redovisningen fortsättningsvis ska ske presenteras i oktober

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 39 Dnr 2018/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2019–2020 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till och besluta om gymnasiets organisation 
läsåret 2019–2020. Nämnden har beslutat om vilka program som ska vara möjliga att söka 
till. Eleverna i årskurs 9 har därefter gjort sina val och haft möjlighet att göra omval. Rek-
torer har, utifrån elevernas val och gymnasieskolans budget, bedömt i vilken mån det är 
möjligt att starta de olika programmen. 

Beslutsunderlag

Kommentar sökbild Österlengymnasiet 2019-02-19
Kommentar sökbild Nova Academy, 2019-05-20
Antagningsstatistik för gymnasieprogram 2019-05-20

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden fastställer organisation 
för läsåret 2019/2020 enligt följande:
Högskoleförberedande program

 Estetiskt program med inriktning: 
 Teater (ESTEAOS) 

 Ekonomiprogram med inriktning: 
 Ekonomi (EKEKO) 

 Samhällsvetenskapligt program med inriktning: 
 Medier, information och kommunikation (SAMED) 
 Beteendevetenskap (SABET)

 Naturvetenskapligt program med inriktning:
 Naturvetenskap (NANAT) 

Yrkesprogram
Lärlingsutbildningar

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning: 
 Fritid och hälsa (BFFRI0L) 
 Pedagogiskt arbete (BFPED0L)

 Handels- och administrationsprogrammet med inriktning: 
 Administrativ service (HAADM0L) 
 Handel och service (HAHAN0L)
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 39 forts Dnr 2018/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti:
 Bageri och konditori (RLBAG0L)
 Kök och servering (RLKOK0L)

 Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR0L)

Skolförlagda
 El- och energiprogrammet med inriktning 

 Elteknik (EEELT)

Program på gymnasiesärskolan är: 
 Individuella programmet (IAIND)
 Program för hälsa, vård och omsorg (HOHAL)

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 40 Dnr 2019/60

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2020 - 2021 

Ärendebeskrivning

Sista dag att registrera sökbara program på Skolportalen inför Gymnasiebroschyren för 
läsåret 2020/2021 är den 31 juli 2019. Barn- och utbildningsnämnden har därför att besluta 
om sökbara gymnasieprogram inför gymnasievalet 2020/2021. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fört diskussioner i ärendet med kommunens gym-
nasierektorer och föreslår de nationella program som ska vara sökbara inför läsåret 
2020/2021.

Beslutsunderlag

---

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att följande 
gymnasieprogram ska vara sökbara läsåret 2020/2021: 
Högskoleförberedande program

 Estetiskt program med inriktning: 
 Teater (ESTEAOS) 

 Ekonomiprogram med inriktning: 
 Ekonomi (EKEKO) 

 Samhällsvetenskapligt program med inriktning: 
 Medier, information och kommunikation (SAMED) 
 Beteendevetenskap (SABET)

 Naturvetenskapligt program med inriktning:
 Naturvetenskap (NANAT) 

Yrkesprogram
Lärlingsutbildningar

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning: 
 Fritid och hälsa (BFFRI0L) 
 Pedagogiskt arbete (BFPED0L)

 Handels- och administrationsprogrammet med inriktning: 
 Administrativ service (HAADM0L) 
 Handel och service (HAHAN0L)

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti:
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Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
2019-06-03

§ 40 forts Dnr 2019/60

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Bageri och konditori (RLBAG0L)
 Kök och servering (RLKOK0L)

 Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR0L)

Skolförlagda
 El- och energiprogrammet med inriktning 

 Elteknik (EEELT)

Sökbara program på gymnasiesärskolan är: 
 Individuella programmet (IAIND)
 Program för Administration, handel och varuhantering (AHADM)
 Program för Hantverk och produktion (HPHAN)
 Program för hälsa, vård och omsorg (HOHAL)

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 41 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 24 maj 2019.

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 24 maj 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 42 Dnr 2019/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbetsmiljö - Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2018 

Ärendebeskrivning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 11 § ska 
arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfölj-
ningen ska göras skriftligt.
 
Varje arbetsplats och enhet har i lokal samverkan gjort en uppföljning och dokumentation 
av det årliga arbetsmiljöarbetet. Anteckningarna från årets möten, APT – dagordning och 
anteckningarna från Skyddskommittén har legat som grund för enheternas sammanställ-
ningar. Dessa har samlats in på förvaltningen, som, i samverkan med arbetstagarorganisa-
tionerna, redovisar en övergripande dokumentation för hela förvaltningen. Denna doku-
mentation överlämnas till kommunledningskontoret för en samlad kommunredovisning. 

Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av uppföljningen av förvaltningens systema-
tiska arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag

Statistik tillbud och skador 2018
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2018, 2019-05-13
Statistik sjukfrånvaro, 2019-05-24

Information

Administrativ handläggare redogör för tillbud och skador, det systematiska arbetsmiljöar-
betet och sjukfrånvaro under 2018. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden 
 har tagit del av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2018.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 43 Dnr 2019/65

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019 - 2022 

Ärendebeskrivning

Samtliga kommuner och landsting ska göra en risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen 
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och under höjd beredskap. Risk- och sårbarhetsanalyser är ett första steg i en kedja 
som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår för-
måga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. 

Vart fjärde år ska kommunen sammanställa och rapportera resultatet av arbetet med sin 
risk- och sårbarhetsanalys till länsstyrelsen. Barn- och utbildningsförvaltningen har i sam-
råd med Simrishamns kommuns säkerhetschef genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av analysen och ges möjlighet att komplettera 
den.

Beslutsunderlag

Information om arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, 2019-05-24
Muntlig redovisning

Information

Administrativ handläggare redogör för risk- och sårbarhetsanalysen och ger exempel på 
händelser med olika grad av förväntad risk och konsekvens.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 ställer sig bakom risk- och sårbarhetsanalysen
 översänder risk- och sårbarhetsanalysen till Simrishamns kommuns säkerhetschef 

för vidare hantering 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-06-03

§ 44 Dnr 2017/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skolskjutsregler - Tillköp av plusfunktion 

Ärendebeskrivning

I Simrishamns kommun har vissa elever haft ett tillägg på sitt skolkort som innebär att ele-
ven kan nyttja kortet under helger och vissa lov, så kallad plusfunktion. I och med att Skå-
netrafiken ändrar biljettsystem behöver barn- och utbildningsnämnden ta ställning till om 
plusfunktionen också fortsättningsvis ska köpas till.

Skånetrafiken hade vid barn- och utbildningsnämnden sammanträde 6 maj inte beslutat om 
plusfunktionen fortsatt ska finnas som alternativ. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 
därför 6 maj 2019 § 58 att avvakta Skånetrafikens beslut och med det uppdra åt förvalt-
ningen att återkomma med redovisning av beslutet. Skånetrafiken har nu beslutat att plus-
funktionen inte längre ska finnas som alternativ. Barn- och utbildningsnämnden har att ta 
del av informationen.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämnden, 2019-05-06, § 58
Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-05-16

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
 har tagit del av informationen rörande Skånetrafiken beslut.

_______
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