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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 1 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Ordförande Agneta Berliner (L) meddelar att ärende BUN 2018/14 Budget 2020 – Nämn-
plan läggs till ärendelistan.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista med ändringar enligt ovan

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 2 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om ärenden som berör barn- och utbildningsnämnden och som ska 
hanteras i kommunfullmäktige. Ordföranden ska i kommunfullmäktige informera om 
Nämndplan 2020 samt presentera nämndens svar på revisionens granskning av rollfördel-
ningen mellan politiker och tjänstepersoner.

Ordföranden informerar om arbetet med att sammanställa remissvaren avseende En hållbar 
gymnasieorganisation. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar vidare trots osäkerhet 
kring när den statliga utredningen om gymnasieskolans styrning färdigställs.

Ordföranden informerar om interpellation rörande instrumentundervisning.

Ordföranden redogör för Alliansen i barn- och utbildningsnämndens synsätt på förslaget 
om att upplösa barn- och utbildningsnämnden.

Förvaltningschef informerar om den första tidens introduktion och redogör för sina inten-
tioner med verksamheten. Prioriterat är att påbörja ett arbete för att skapa strukturer och 
system för systematisk uppföljning och återkoppling.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 3 Dnr 2019/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information - Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde 
2019 samt uppföljning och rapportering under 2020.

Beslutsunderlag

Muntlig redovisning

Information

Förvaltningschef informerar om att bokslut för 2019 ännu inte är färdigt, men beräknas 
vara färdigt till barn- och utbildningsnämnden 28 januari. Bedömningen vad avser 2019 års 
utfall kvarstår från senaste bedömningen.

Arbete pågår för att skapa goda strukturer för uppföljning i samråd med kommunlednings-
kontoret. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av ekonomisk uppföljning.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 4 Dnr 2019/126

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information - Anmälan mot Korsavadsskolan i Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

En anmälan avseende elev vid Korsavadsskolan har inlämnats till Skolinspektionen. Skol-
inspektionen ha begärt att kommunen inkommer med yttrande i den del anmälan avser 
rätten till utbildning.

Anmälan har in den del det rör rätten till stödinsatser, samarbete och information mellan 
skola och hem, trygghet och studiero samt brister rörande personalomsättning och kompe-
tens, överlämnats till huvudmannen att hanteras inom ramen för huvudmannens klagomåls-
hanteringen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 5 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om tillfälliga godkännandebevis för enskilda huvudmän 

Ärendebeskrivning

Hammenhögs friskola ek. för. och Kastanjegården på Stenshuvud AB har under december 
2019 inkommit med önskemål om att under en tidsbegränsad period utöka antalet platser i 
sina verksamheter.

Barn- och utbildningsförvaltningen har bedömt att förändringarna inte är så pass betydande 
att det behöver göras till föremål för nämndens behandling. Barn- och utbildningsnämnden 
tar del av information om tillfälliga godkännandebevis.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 6 Dnr 2019/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Projektslutrapport - Fastigheter som resultatenhet 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 23 oktober 2019 § 233 godkänna projektslutrap-
porten Fastighet som resultatenhet för remittering till samtliga nämnder. Remissvar ska 
vara kommunledningskontoret tillhanda senast 31 januari 2020.

Ett arbete för att utarbeta remissvar pågår i samråd med berörda inom barn- och utbild-
ningsnämndens verksamhetsområde. Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om 
remissvar. Arbetsutskottet tar del av rapporten, övrigt underlag och lämnar synpunkter 
inför remissvar.

Beslutsunderlag

 Projektslutrapport Fastigheter som resultatenhet, 2019-10-08
 Objektlista Byggnader 2019
 Förslag till riktlinjer för internhyra – kommunala verksamhetslokaler, inkl. lokalpo-

licy
 SKL Gränsdragningslista för kommuner, 2013
 GFAB-ABG Gränsdragningslista 2017
 Lokalplaneringspolicy KF2015
 Uppdrag lokalplaneringsgrupp KSAu 2015
 Objektlista avyttring, överföring 2019
 Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-23 § 233
 (Remissvar (kompletteras till barn- och utbildningsnämnden)

Överläggningar

Jaennine Olesen (M) uppmärksammar de objekt som är avsedda att avyttras. Ett flertal av 
dessa är förlagda i Simrishamns tätort. Med hänsyn till rådande kösituation vad gäller för-
skolan bör en viss försiktighet iakttas vid avyttring av centralt belägna lokaler om de kan 
nyttjas som lokaler för förskola.

Agneta Berliner (L) framför följande:
 Det bör tydligt framgå var i processen man säkerställer att verksamheternas behov 

tillgodoses.
 När det nya internhyressystemet träder i kraft och hur förhandlingarna sker bör för-

tydligas.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 6 forts Dnr 2019/121

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 Möjligheten att under en viss period ställa av lokaler vid exempelvis tillfälliga 
barn- och elevminskningar bör ingå.

 
Christer Grankvist (S) instämmer i Agneta Berliners påpekande att det bör ingå en möjlig-
het att under en viss period ställa av lokaler eller delar av lokaler vid tillfälliga förändringar 
i barn- och elevantalen.

Gun Lidman Nilsson (F!) framför att
 samordningsmöjligheterna vid underhåll och renoveringar bör vara fler och tydliga-

re
 de kostnader som förändringen medför för nämnder bör redovisas. 

Yrkanden

Agneta Berliner (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
med tilläggsförslaget att samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef bjuds in för att 
ge kortare information och besvara frågor vid nämndens sammanträde 28 januari 2020.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Agneta Berliners för-
slag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utifrån arbetsutskottets och verk-

samheternas synpunkter färdigställa förslag till remissvar till nämnden 28 januari 
2020.

 samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef bjuds in för att ge kortare infor-
mation och besvara frågor vid nämndens sammanträde 28 januari 2020.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 7 Dnr 2016/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning – Reviderad 2020 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fastställde i beslut 2017-01-25 § 2 en ny delegationsord-
ning. Delegationsordningen ska revideras vid varje kalenderårs början. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har uppdaterat delegationsordningen mot förändringar i aktuella lagar 
och förordningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-12
Förslag till reviderad Delegationsordning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden 
 fastställer den reviderade delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 8 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 taxor och avgifter för 2020 beslutades i barn- och utbildnings-
nämnden 2019-08-27 § 77. I beslutet erinrar man om att indexuppräkningen avseende 
barnomsorg ännu inte inkommit från Skolverket.

Skolverkets avgiftsnivåer inför 2020 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 2019-08-27 § 77
Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2019-12-13

Yrkanden

Agneta Berliner (L) föreslår att ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

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 2020-01-14

§ 9 Dnr 2019/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontroll 2020 

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 
2020.

Beslutsunderlag

Plan för Intern kontroll 2020, 2019-12-06
Intern kontrollplan 2020 – tabell
Riskmatris Intern kontroll 2020

Information

Förvaltningschef informerar om barn- och utbildningsförvaltningens förslag till kontroll-
punkter, efterlevnad av GDPR och den garanterade undervisningstiden, samt ger ytterligare 
förslag om att granska hur hemkommunens och huvudmannens skyldighet att tillse att 
skolpliktiga barn får föreskriven utbildning och fullgör sin skolgång uppfylls. 

Yrkanden

Agneta Berliner (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag med tillägg 
att granska hemkommunens och huvudmannens skyldighet att tillse att skolpliktiga barn 
får föreskriven utbildning och fullgör sin skolgång uppfylls. Barn- och utbildningsnämn-
dens arbetsutskott beslutar i enlighet med Agneta Berliners förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 antar Plan för Intern kontroll 2020 med tillägg att granska hemkommunens och hu-

vudmannens skyldighet att tillse att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning och 
fullgör sin skolgång uppfylls.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 10 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 för 2019.

Beslutsunderlag

Redovisning 2019

Yrkande

Agneta Berliner (L) föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att till 
barn- och utbildningsnämnden i februari återkomma med en fördjupad analys av 2019 års 
arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Den fördjupade analysen 
ska innehålla förslag på hur uppgifterna som redovisas framöver ska användas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Agneta Berliners för-
slag. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att till barn- och utbildningsnämnden 

i februari återkomma med en fördjupad analys av 2019 års arbete för att motverka 
diskriminering och kränkande behandling

 den fördjupade analysen ska innehålla förslag på hur uppgifterna som redovisas 
framöver ska användas.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 11 Dnr 2019/73

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Redovisning och uppföljning av kösituationen till förskolan 

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2020-01-09

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av redovisning av kösituationen till förskolan 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-01-14

§ 12 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Extra ärende: Budget 2020 – Nämndplan 

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till budget och nämndplan avseende år 2020 för barn- och utbildnings-
nämnden.

Beslutsunderlag

---

Yrkanden

Agneta Berliner (L) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämn-
den att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Nämndplan 2020 enligt tidigare 
redovisade bilagor.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att
 att anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Nämndplan 2020 enligt tidi-

gare redovisade bilagor.

Anteckning till protokollet

Christer Grankvist (S) hänvisar till oppositionens uppfattning och nämndens beslut om att 
tilläggsanslag på 6,5 miljoner kronor behövs och äskats hos kommunfullmäktige.

_______
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