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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 13 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Agneta Berliner anmäler Extra ärende Anpassa politiska kostnader.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 godkänner ärendelista med ändringar enligt ovan.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 14 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om att vice ordföranden ingår i ordförandeberedningen inför 
nämnden 25 februari för att få kontinuitet i beredningsarbetet.

På nämnden 25 februari kommer information om heltidsresan och digital utveckling samt 
ekonomisk utbildning kommer att tillfogas ärendelistan.

Ordföranden informerar om möte med näringslivsgruppen, samverkansrådet barn och 
unga, och Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet. Vidare information om kommunsty-
relsens arbetsutskotts möten med barn- och utbildningsnämndens presidium under året.

Christer Grankvist (S) uppmärksammar om osäkerheten kring samverkansrådets framtid. 
Grankvist menar att samverkansrådet har en viktig roll att fylla vad avser samverkan mel-
lan förvaltningarna, gemensamma utvecklingsfrågor och helhetssynen avseende våra barn 
och unga. Barn- och utbildningsnämnden bevakar utvecklingen. 

Presidiet träffar elever från Nova Academy för samtal kring ungdomspolitik.

Förvaltningschef informerar om nytt system för elevadministration och lärplattform och 
öppet hus på Korsavadsskolan.

Förvaltningschef informerar om uppdrag att se över kommunens struktur för arbetsgrup-
per. 
 
Nämndsekreteraren informerar om Förvaltningsrätten i Malmös dom avseende Piratensko-
lans föräldraförenings överklagan av utökningen av Sankt Olofs skola med årskurs 5. 
Överklagan avslås.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 15 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 – Verksamhetsberättelse 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse 2019 för barn- och utbildningsnämnden presenteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2019
Bilaga 2 – Mål för god ekonomisk hushållning
Bilaga 3 – Investeringsredovisning
Bilaga 4 – Rättstvister och entreprenader

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 godkänna Verksamhetsberättelse 2019

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 16 Dnr 2019/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag

Bokslut 2019
Jämförelsetal – barn, elever och personal 

Information

Förvaltningschef informerar om bokslut 2019, vilket är i enlighet med tidigare bedömning, 
underskott om drygt 12 miljoner. Elev- och personalvolymer följs upp vilket vittnar om att 
verksamheterna under hösten 2019 vidtagit åtgärder. Dessa åtgärder förväntas ge utslag på 
Helårsprognos 1.

Förvaltningschef informerar om den ekonomirapport som kommer göras fortsättningsvis. 
Årsbudget, periodens utfall, ackumulerat utfall, återstår budget samt prognos för helåret 
redovisas per verksamhetsområde.

Ajournering

Mötet ajourneras 14.50–15.05.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av ekonomisk uppföljning

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 17 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

Redovisning och uppföljning av kösituationen i förskolan, 2020-01-31

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 2020-02-11

§ 18 Dnr 2019/60

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2020 - 2021 

Ärendebeskrivning

Vid möte BUN 2019-06-11 § 66 beslutade barn- och utbildningsnämnden om sökbara pro-
gram till gymnasieskolan läsåret 2020/2021. När sökperioden avslutas 2020-02-15 har 
nämnden att besluta om sökbara program under omvalsperioden som ligger i april/maj må-
nad. Nämndens beslutsunderlag utgörs av statistik på elevernas ansökningar samt skrivel-
ser från gymnasierektorerna om hur de bedömer sin skolas möjlighet att starta de ursprung-
liga programmen och inriktningarna med hänsyn tagen till gymnasievalets utfall. Vid ar-
betsutskottets möte var gymnasievalet ännu ej avslutat, varför arbetsutskottet saknar under-
lag för att lämna beslutsförslag.

Beslutsunderlag

Beslut BUN 2019-06-11 § 68
Preliminär ansökningsstatistik

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att i kallelse till 
nämndens möte 2020-02-25 säkra att valstatistik och rektorers skrivelser bifogas i ärendets 
beslutsunderlag.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 19 Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En hållbar gymnasieorganisation – Sammanställning av remissvar 

Ärendebeskrivning

En hållbar gymnasieorganisation har under hösten 2019 remiss till elevråd, fackorganisa-
tioner, politiska partier och berörda kommuner. Barn- och utbildningsförvaltningen har 
sammanställt de remissvar som inkommit vilka presenteras för nämnden.

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

Beslutsunderlag

Sammanställning av remissvar 2020-01-17
Sammanfattning av En hållbar gymnasieorganisation, 2019-10-23
Remissvar Socialdemokraterna
Remissvar ink. bilaga Feministiskt initiativ
Remissvar Centerpartiet
Remissvar Lärarnas riksförbund
Remissvar Moderaterna
Remissvar Liberalerna
Komplettering remissvar Centerpartiet
Remissvar Vänsterpartiet
Remissvar Ystads kommun

Yrkanden

Agneta Berliner (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår 
nämnden besluta:

 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta konkret förslag till orga-
nisation utifrån att

o Simrishamns kommun ska ha en organisatorisk sammanhållen gymnasie-
skola

o uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att undersöka möjligheterna 
för fysisk lokalisering av gymnasieskolan i en eller fler byggnader central 
belägna i Simrishamn

o programutbud bevaras både avseende högskoleförberedande och yrkespro-
gram samt att inom ramen för det undersöka alternativa inriktningar
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 19 forts Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

o inom ramen för förslaget tydliggöra samverkansformer med arbetsmark-
nad/näringsliv och andra verksamhetsformer, exempelvis den kommunala 
vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret

o utifrån förslaget presentera en kostnadsberäkning och tidplan. 

Utredningen sker utöver ovanstående utifrån En hållbar gymnasieorganisation.

Christer Grankvist (S) föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott som 
tilläggsförslag beslutar att barn- och utbildningsförvaltningen i samband med återrapporte-
ring av utredningen beaktas regeringens utredning om planering och dimensionering av 
den kommunala vuxenutbildningen och gymnasieskolan

Beslutsgång

Ordförande Agneta Berliner (L) ställer sitt förslag mot barn- och utbildningsförvaltningen 
förslag till beslut och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i en-
lighet med Agneta Berliners förslag.

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta konkret förslag till orga-

nisation utifrån att
o Simrishamns kommun ska ha en organisatorisk sammanhållen gymnasie-

skola
o uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att undersöka möjligheterna 

för fysisk lokalisering av gymnasieskolan i en eller fler byggnader central 
belägna i Simrishamn

o programutbud bevaras både avseende högskoleförberedande och yrkespro-
gram samt att inom ramen för det undersöka alternativa inriktningar

o inom ramen för förslaget tydliggöra samverkansformer med arbetsmark-
nad/näringsliv och andra verksamhetsformer, exempelvis den kommunala 
vuxenutbildningen och det kommunala aktivitetsansvaret

o utifrån förslaget presentera en kostnadsberäkning och tidplan. 

Utredningen sker utöver ovanstående utifrån En hållbar gymnasieorganisation.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 19 forts Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår vidare nämnden besluta att
 i samband med återrapportering av utredningen beaktas regeringens utredning om 

planering och dimensionering av den kommunala vuxenutbildningen och gymna-
sieskolan.

Anteckning till protokollet

Agneta Berliner (L) föreslår att nämnden har i åtanke att, om ytterligare ett remissförfaran-
de blir aktuellt, tillföra Näringsliv Simrishamn samt Skolledarförbundet (lokalt) på listan 
med remissinstanser.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 20 Dnr 2018/124

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontroll 2019 - Uppföljning 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp den av barn- och utbildningsnämnden 
beslutade interna kontrollplanen för 2019. Förvaltningen lämnar en redogörelse för upp-
följningen, resultat av uppföljningen samt förslag på fortsatt hantering.

Beslutsunderlag

Intern kontroll 2019, uppföljning 2019-12-16

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden 
 godkänner uppföljning av Intern kontroll 2019.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 21 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 5 februari.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. 5 februari 2020

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämnden har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 22 Dnr 2020/16

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barnbokslut 2019 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun antog 28 januari 2019 Handlingsplan för att stärka barnets rättig-
heter i Simrishamns kommun 2019–2022. Av handlingsplanen följer att barnbokslut ska 
genomföras årligen, och ska innehålla en utvärdering av handlingsplanen och redovisas till 
respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till Barnbokslut 2019 inför 
vidare hantering av Simrishamns kommuns lokala barnombudsman som sammanställer ett 
kommunövergripande barnbokslut. 

Beslutsunderlag

Förslag till Barnbokslut 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
 anta förvaltningens förslag till Barnbokslut 2019 
 översänder Barnbokslut 2019 till Simrishamns kommuns lokala barnombudsman 

för sammanställning av ett kommunövergripande barnbokslut inför beslut i kom-
munfullmäktige.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-02-11

§ 23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Extra ärende: Anpassa politiska kostnader 

Ärendebeskrivning

Agneta Berliner (L) har initierat ärende om att anpassa de politiska kostnaderna i enlighet 
med budget. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 uppdrar åt förvaltningen att i årets budgetarbete inför 2021 återkomma med ett kon-

kret förslag på hur barn- och utbildningsnämnden kan anpassa sina kostnader till 
budget.

_______
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