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Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl.  13.00–16.00
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jaennine Olesen (M)
Hanna Persson (M)
Sven Olsson (M)
Jan Rejdnell (L)
Gunilla Carlecrantz (C)
Christer Grankvist (S)
Else-Beth Rolf (S)
Lennart Månsson (S)
Alf Nilsson (F!)
Ingemar Hansson (V)
Tomas Assarsson (SD)
Bengt-Åke Lindell (SD)

Övriga närvarande: Christina Brandt (M)
Jarl Kemnefeldt (M)
Michael von Gersdorff (KD)
Catarina Genberg (L)
Anna Ling (C)
Andreas Sjögren (S)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Vinda Ekström (MP)
Fredrik Ramberg (SD)

Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 65 Dnr 2019/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt tidpunkt för justering 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

 utser Christer Grankvist (S) att justera protokollet.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 66 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Ordföranden meddelar att ärende Val till arbetsutskott 2020–2022 läggs till ärendelistan. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

 godkänner dagens ärendelista med ändringar enligt ovan.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 67 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Med anledning av nyvald barn- och utbildningsnämnd initierar ordföranden en presenta-
tionsrunda.

Förvaltningschef informerar

Information om barn-, -elev och personalvolymer. Sedan januari 2019 har barn- och utbild-
ningsnämnden minskat antalet årsarbetare med 14 tjänster, vilket tyder på att anpassningar 
av verksamheterna pågår. Vidare informeras om att kvalitets- och utvecklingschef slutar på 
barn- och utbildningsförvaltningen från och med augusti.

Information om möte inom Kommunförbundet Skåne där man beslutat att gemensamt re-
missvar inte kommer att lämnas avseende den statliga utredningen En mer likvärdig skola: 
minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Information om lagändring som innebär att särskild utbildning för vuxna ingår i den kom-
munala vuxenutbildningen. I Simrishamns kommun är organisationen redan sådan.

Meddelar att barn- och utbildningsförvaltningen avser ansöka om medlemskap i Vård- och 
omsorgscollege.

Redovisar preliminära statistik avseende behörighet till gymnasieskolan. 

Ordföranden informerar 

Ordföranden informerar 

- Information om ett inställt sammanträdde för barn- och utbildningsnämnden dagen efter att 
kommunfullmäktige i Simrishamns kommun beslutat om att inte ge ansvarsfrihet för leda-
möter och ersättare som tjänstgjort under 2019. 

Orsaken är oklarheter vad gäller legitimiteten i de beslut som då skulle fattats med ledamöter 
som ej erhållit ansvarsfrihet och som därmed också̊ skulle avgå̊ från sin position inom en 
vecka. Hade räckt med ett överklagande så hade nämnden varit tvungen att ta om alla beslu-
ten. Ordförandebeslut. 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 67 forts Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

- Information om reglementen. På förekommen anledning i och med att nämndens ledamöter 
från 2019 inte erhållit ansvarsfrihet och att det nu är en del nya ledamöter och ersättare, som 
inte tidigare tjänstgjort, bör en uppdatering kring följande dokument ske; 

-Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun.

-Allmänt nämndreglemente i Simrishamns kommun. 

-Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun. 

Reglementen och etiska riktlinjer föredras i nämnden för ledamöterna och ersättarna. 

- I övrigt har nämnden såväl ett kollektivt ansvar som ett enskilt ansvar för ledamot och er-
sättare. Ersättare brukar inte krävas fullt ut på̊ ansvar men så sker i nämnden då man heller 
inte gör skillnad på̊ nämndledamot och ersättare vad gäller ersättning och närvaro. Alla får 
yttra sig och får alla handlingar. Nämnden och dess förtroendevalda har ett ansvar vad gäller 
tillsyn samt även att vara insatt och förstå och följa lagar, förordningar och tillse att budget 
tas.

Varje ledamot är inte autonom men kan reservera sig mot beslut men det innebär inte att man 
därmed undantas från ansvar.  Nämnden har ett gemensamt ansvar. Ett ansvar att komma 
fram till en hållbar detaljerad budget för verksamheten och kan inte sätta sig över fullmäkti-
ges beslut. Detta är särskilt viktigt då det inte finns en majoritet för de som ytterst har det po-
litiska ansvaret. Vi har två̊ oppositioner – inte en. Vi har OPS-partierna och sedan Sverigede-
mokraterna. Alliansen kan således inte lägga fram en budget i hopp om att den antas utan en 
diskussion måste ske i nämnden om vad som är viktigt och vad som skall prioriteras upp och 
vad man måste avstå̊ från. Ord som underfinansierad budget blir en direkt bärighet till full-
mäktige. Säger fullmäktige nej och det är detta ni har att disponera så måste nämnden accep-
tera detta och laga efter läge.

I det läge med långt överskriden budget måste vi hallå budgeten som fullmäktige ställt upp. 
Nu har vi minus 2,2 miljoner som måste komma i balans. Den som då ställer sig bredvid och 
inte tar ansvar för den budget vi har – gör om samma misstag som tidigare nämnd.

Budgeten för nästa år skall tas senast 8 december i år. Att andra nämnder slarvat är ingen ur-
säkt för att också̊ barn- och utbildningsnämnden skall slarva. Ju tidigare vi kan bromsa på̊ 
vissa områden – ju smidigare blir också̊ anpassningen. Inga verksamheter klarar kast och 
tvärnitar. Vi har en budget att ta stallning till nästa år som är tuff.

Därför har vi tidigarelagt två̊ utredningar som det måste tas politiska beslut om. I konsekvens 
också̊ tillföras årliga förstärkningar beroende på̊ besluten. Vi har kvadratmetrar att spara in 
på̊ istället för på kärnverksamheten.
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 67 forts Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Slutsatser/förändringar 

Inga presidiemöten utan enbart arbetsutskott som kanske blir fler där politiska diskussioner 
kopplat till budgeten får prioriteras. Presidiet tar ändå inga beslut och består enbart av en op-
position.

Detaljerad budget måste klubbas senast den 8 december i år. 

Budget i balans – inga minusresultat – vi har redan erhållit förstärkning i år med 4 miljoner. 

År från år skall vi följa den budget fullmäktige ställt upp. Budgetdebatt får hållas där och in-
te i barn- och utbildningsnämnden. Det finns flera ledamöter som därtill sitter i kommunsty-
relsen.”

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 68 Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om Beslut BUNAU 2020-05-12 § 54 - Översyn grundskolans 
organisation 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 12 maj 2020 § 54 att remittera 
Grundskoleöversyn: översyn av grundskolans organisation till berörda politiska partier, 
fackförbund och föräldraföreningar. Remissvar ska vara barn- och utbildningsnämnden 
tillhanda senast 12 juni 2020.

Barn- och utbildningsnämnden informeras om beslut och om hittills inkomna remissvar.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-12 § 54

Yrkanden

Ordföranden Jan Rejdnell (L) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag 
att så skyndsamt som möjligt utarbeta och presentera en kostnadsberäkning avseende de 
organisationsförslag som inkommit i remissvaren. Barn- och utbildningsnämnden ebslutar 
enligt förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Beslut barn- och utbildningsnämnden
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att så skyndsamt som möjligt utarbe-

ta och presentera en kostnadsberäkning avseende de organisationsförslag som in-
kommit i remissvaren.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 69 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021 - Budgetberedning 

Ärendebeskrivning

Budgetdialog inför budget 2021, där respektive nämnds budgetskrivelse presenteras, äger 
rum 17 augusti 2020. 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, nämndmål och investeringsäskanden. Vidare innehåller budgetskri-
velsen taxor och avgifter.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse 2021–2023

Avstå från att delta i beslutet

Christer Grankvist (S), Lennart Månsson (S), Else-Beth Rolf (S), Alf Nilsson (F!) och In-
gemar Hansson (V) avstår från att delta i beslut med tillägget att man sanktionerar den av 
barn- och utbildningsförvaltningen utarbetade budgetskrivelsen.

Information

Förvaltningschef informerar om budgetskrivelens innehåll med tonvikt på äskanden/nya 
resursbehov och effektiviseringsmöjligheter.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden 
 ställer sig bakom förslag till skrivelse avseende Budget 2021 och översänder detta 

till budgetberedningen.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 70 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 – Helårsprognos 2 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun följer på olika sätt upp nämndernas budget med krav på fyra sam-
manställda helårsprognoser för året. Barn- och utbildningsnämndens resultat i Helårspro-
nos 2 är kopplad till utfallet januari-maj 2020 och visar resultat i siffror samt kommentarer 
och ska lämnas in senast 11 juni.

Beslutsunderlag

Helårsprognos 2 2020, tabell och kommentar (handlingarna kompletteras)

Information

Förvaltningschef informerar om innehållet i Helårsprognos 2 och utifrån nu kända omstän-
digheter ett utfall om -2,2 miljoner kronor för 2020. Vidare informerar förvaltningschef om 
de analyser och åtgärdsplaner som utarbetats av rektorer och andra chefer.

Yrkanden

Christer Grankvist yrkar utifrån Revisionsberättelse 2019 att tillförlitligheten för Helårs-
prognos 2 säkerställs och en mer djupare och sammanhållen ekonomisk analys presenteras 
för året och vilka återkopplingar det ekonomiska läget har för budget och verksamhet och 
även för verksamhetsåret 2021, samt att detta även översänds till kommunstyrelsen/kom-
munfullmäktige.

Beslutsgång

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag mot 
Christer Grankvists förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med båda förslagen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden 
 antar Helårsprognos 2 inklusive kommentar och översänder denna till kommunsty-

relsen
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 70 forts Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 tillförlitligheten för Helårsprognos 2 säkerställs och en djupare och sammanhållen 
ekonomisk analys presenteras för året och vilka återkopplingar det ekonomiska lä-
get har för budget och verksamhet och även för verksamhetsåret 2021

 att analys översänds till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 71 Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En hållbar gymnasieorganisation 

Ärendebeskrivning

En hållbar gymnasieorganisation presenteras i sin helhet med förslag till gymnasieorgani-
sation. Beslutsunderlag utgörs av tidigare utredningar och handlingar och innehåller för-
slag till beslut samt beaktande av den statliga gymnasieutredningen.

Barn- och utbildningsnämnden har att beslut om gymnasiets organisation i Simrishamns 
kommun. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-04-16
Remissvar En sammanhållen gymnasieskola Moderaterna
Remissvar En sammanhållen gymnasieskola Miljöpartiet
Remissvar En sammanhållen gymnasieskola Lärarnas Riksförbund
Remissvar En sammanhållen gymnasieskola Centerpartiet
Remissvar En sammanhållen gymnasieskola Skillinge företagarförening
Remissvar En sammanhållen gymnasieskola Liberalerna
Remissvar En sammanhållen gymnasieskola Kristdemokraterna
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 59
Skrivelse Tillrättaläggande av beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-
04-07, 2020-04-20
Synpunkter En hållbar gymnasieorganisation, Feministiskt initiativ 2020-04-11
En sammanhållen gymnasieorganisation, april 2020
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-04-07 § 46
Inlägg från Centerpartiet gällande gymnasieutredningen, 2020-03-29
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-02-25 § 28
Sammanställning av remissvar 2020-01-17
Remissvar Kristdemokraterna
Remissvar Socialdemokraterna
Remissvar ink. bilaga Feministiskt initiativ
Remissvar Centerpartiet
Remissvar Lärarnas riksförbund
Remissvar Moderaterna
Remissvar Liberalerna
Komplettering remissvar Centerpartiet
Remissvar Vänsterpartiet
Remissvar Ystads kommun
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 71 forts Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En hållbar gymnasieorganisation, 2019-06-03

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 14.50–15.05.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till punkt 1 och punkt 3 i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskotts förslag men med ändring av punkt 2 enligt följande: frågan om lokaler rap-
porters till barn- och utbildningsnämnden inför beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag mot Christer 
Grankvists förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
Christer Grankvists förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 beslutar om gymnasiets organisation enligt alternativ 2 i En sammanhållen gymna-

sieskola
 frågan om lokaler rapporters till barn- och utbildningsnämnden inför beslut
 uppdrar åt förvaltningschef att återrapportera och vid behov föreslå ytterligare be-

slut kring lokalfrågan.  

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 72 Dnr 2020/51

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rapport Granskning av elevhälsan och särskilt stöd 

Ärendebeskrivning

Ernest & Young har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört 
granskning av kommunens elevhälsoarbete och arbete med särskilt stöd. 

I rapporten rekommenderas barn- och utbildningsnämnden att säkerställa att kompetenser-
na i den centrala elevhälsan motsvarar verksamhetens behov, analysera skillnader i flickor 
och pojkars behov av särskilt stöds och tilldelade tilläggsbelopp i syfte att säkerställa en 
likvärdig tillgång till stödinsatser, och säkerställa att tilläggsbeloppen ersätter de faktiska 
kostnaderna avseende extraordinära stödinsatser även när antalet beviljade ansökningar 
ökar.

Barn- och utbildningsnämndens yttrande över vilka åtgärder som kommer att genomföras 
ska vara revisionen tillhanda senast den 29 maj. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
utarbetat förslag till yttrande. Nämnden har att besluta om yttrande till revisionen. 

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-12 § 55
Förslag till svar på granskning av elevhälsan och särskilt stöd, 2020-05-05
Skrivelse Granskning av elevhälsan och särskilt stöd, 2020-03-25
Rapport Granskning av elevhälsan och särskilt stöd, mars 2020

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden
 antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar på granskning av elevhäl-

san och särskilt stöd
 översänder yttrande till kommunrevisionen. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 73 Dnr 2020/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunalt aktivitetsansvar 

Ärendebeskrivning

Kommuner har ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte fullföljt en utbildning i gymna-
sieskolan. Aktivitetsansvaret innebär att en kommun ska hålla sig informerad om hur det 
ungdomar är sysselsatta som

1. inte har fyllt 20 år,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de 

inte har skolplikt,
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning,
4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan 

med godkänt resultat (29 kap. 9 § skollagen [2010:800])
Hemkommunen ska, i syfte att motivera en ungdom att påbörja eller återuppta en utbild-
ning, erbjuda en ungdom lämpliga individuella åtgärder.

Det kommunala aktivitetsansvaret redovisas barn- och utbildningsnämnden för uppfölj-
ning. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till redovisning och uppföljning.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-12 § 56
Tjänsteskrivelse 2020-04-14
Kommunalt aktivitetsansvar – Uppföljning och statistik

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslå nämnden besluta
 har tagit del av redovisning och uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 74 Dnr 2019/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarsförslag – Simrishamns kommun startar ett gymnasiepro-
gram 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.

Enligt Simrishamns kommuns rutiner för behandling av medborgarförslag ska den som 
lämnat förslaget beredas tillfälle att under fem minuter presentera sitt förslag. Förslagsstäl-
laren har presenterat sitt förslag till barn- och utbildningsnämnden 28 april 2020.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet och lämnar förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-12 § 57
Tjänsteskrivelse 2020-05-24
Medborgarförslag – Simrishamns kommun startar ett gymnasieprogram med fotbollsinrikt-
ning med start höstterminen 2020, 2019-10-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 avslår medborgarförslag med hänvisning till redan pågående arbete med gymnasi-

ets organisation. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 75 Dnr 2019/60

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2020 - 2021 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till och besluta om gymnasiets organisation 
läsåret 2020–2021. 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

Tjänsteskrivelse Gymnasiets organisation 2020–2021, 2020-05-19
Antagningsstatistik för gymnasieprogram 2020
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-12 § 58
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-02-25 § 28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden fastställer organisation för läsåret 2020–2021 enligt följan-
de:
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: 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 75 forts Dnr 2019/60

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Administrativ service (HAADM0L) 
 Handel och service (HAHAN0L)

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

 Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR0L)

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

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att följande program ska vara vilande 
under läsåret 2020–2021:
Skolförlagda

 El- och energiprogrammet med inriktning 
 Elteknik (EEELT)

Gymnasiesärskolan
 Program för Hantverk och produktion (HPH)

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 76 Dnr 2020/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2021 - 2022 

Ärendebeskrivning

Sista dag att registrera sökbara program på Skolportalen inför Gymnasiebroschyren för 
läsåret 2021–2022 är den 31 juli 2020. Barn- och utbildningsnämnden har därför att besluta 
om sökbara gymnasieprogram inför gymnasievalet 2021–2022. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har fört diskussioner i ärendet med kommunens gym-
nasierektorer och föreslår de nationella program som ska vara sökbara inför läsåret 2021–
2022.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-12 § 59
Tjänsteskrivelse 2020-04-16

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar att följande gymnasieprogram ska vara sökbara läsåret 2021–2022: 
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 och socialt arbete (kod ej klar)

 Handels- och administrationsprogrammet med inriktning: 
 Administrativ service (HAADM0L) 
 Handel och service (HAHAN0L)
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 76 forts Dnr 2020/58

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)

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 utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 77 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sten Folke Ulfstands Minnesfond 

Ärendebeskrivning

Enligt Stadgar Sten Folke Ulfstands minnesfond ska barn- och utbildningsnämnden årligen 
besluta om stipendiater senast innan maj månads utgång. Förslag till stipendiater ska efter 
nominering handläggas av barn- och utbildningsförvaltningen och beredas med förslag av 
arbetsutskottet.  

Då nomineringar kommit in sent uppdrog barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott åt 
barn- och utbildningsförvaltningen att bereda ärendet och till barn- och utbildningsnämn-
den 26 maj 2020 presentera förslag till beslut om stipendiater. Barn- och utbildningsför-
valtningen har tillsammans med rektor berett ärendet och presenterar förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till stipendiater 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-05-29
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-12 § 60
Tjänsteskrivelse 2020-04-16

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 fördela medel ur Sten Folke Ulfstands minnesfond till stipendiater enligt redovis-

ning.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 78 Dnr 2020/61

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss Renhållningsordning 

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret meddelade 21 april 2020 att förslag till Renhållningsordning 
innehållande avfallsföreskrifter och kretsloppsplan kommer att gå ut på remiss med svars-
tid 15 juni 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog 12 maj 2020 § 61 åt förvaltnings-
chef att utarbeta förslag till remissvar. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning 
till remissvar.

Beslutsunderlag

Remisssvar Renhållningsordning 2020-05-26
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-05-12 § 61
Beslut kommunstyrelsen 2020-04-15 § 84
Kungörelse Utställning av förslag till ny renhållningsordning för Simrishamns och Tome-
lilla kommuner
Gemensam kretsloppsplan 2021–2030 
Föreskrifter för avfallshantering 
Bilaga 1 Ansvarsfördelning Indikatorer

Särskilt uttalande

Alf Nilsson (F!) anmärker på de mål och indikatorer som anges i förslaget till renhållnings-
ordning. Bland annat anges att matsvinnet ska ha ”minskat” vilket anses otydligt med be-
aktande av målet för Agenda 2030 i vilken det heter att matsvinnets ska halveras. Det 
framgår inte heller tydligt i förhållande till vilka uppgifter olika delar i renhållningsord-
ningen ska jämföras. Antalet indikatorer framstår som onödigt många.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 godkänner Remissvar Renhållningsordning. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 79 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 april 2020.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. april 2020

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och bildningsnämnden har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 80 Dnr 2020/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsbeslut 2020 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 2 juni 
2020.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2020-04-21–2020-06-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 noterar information om delegationsbeslut.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2020-06-09

§ 81 Dnr 2019/1

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Extra ärende: Val till arbetsutskott 2020 - 2022 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2020 § 98 att entlediga samtliga ledamöter och er-
sättare i barn- och utbildningsnämnden med anledning av att ansvarsfrihet inte beviljats 
avseende verksamhetsåret 2019.

1 juni 2020 § 114 utsåg kommunfullmäktige nya ledamöter och ersättare i barn- och utbild-
ningsnämnden. Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat om nya ledamöter och 
ersättare behöver barn- och utbildningsnämnden utse ledamöter och ersättare i arbetsut-
skottet.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande och andre vice ordförande är ordförande och 
vice ordförande i arbetsutskottet.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 till ledamöter och ersättare för perioden 2019-06-09 – intill val av barn- och utbild-

ningsnämndens arbetsutskott förrättas nästa gång utse:

Ledamöter:
 
Jan Rejdnell (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Alf Nilsson (F!)
Tomas Assarsson (SD)

Ersättare:

Gunilla Carlecrantz (C)
Michael von Gersdorff (KD)
Lennart Månsson (S)
Ingemar Hansson (V)
Bengt-Åke Lindell (SD)

_______
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