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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2020-03-17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jan Rejdnell (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Gun Lidman Nilsson (FI)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 24 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 2020-03-17

§ 25 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar om det pågående arbetet med gymnasieorganisationen utifrån 
En hållbar gymnasieorganisation. Utifrån det som framkommit av remissvaren och barn- 
och utbildningsnämndens beslut arbetar förvaltningen vidare mot en sammanhållen gym-
nasieskola och inleder dialog med rektorerna för kommunens gymnasieskolor. Barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott ställer sig bakom det vidare arbetet enligt information.

Förvaltningschef informerar om eventuell ny ingång till Valfisken på grund av oro.

Förvaltningschef informerar om Youngster, ett samarbete med polismyndigheten och soci-
altjänsten som vid oro för en elev innebär uppsökande verksamhet. Metoden har prövats i 
Tomelilla kommun med goda resultat.

Förvaltningschef informerar om de kommunfullmäktigemål som barn- och utbildnings-
nämnden har att anpassa till nämndmål.

Ordföranden informerar om att presentationsmaterial från den ekonomiska uppföljningen 
kommer att ligga i publiceringsverktyget för nämndens handlingar.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 26 Dnr 2020/40

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lägesrapport och beredskap med anledning av coronaviruset 

Ärendebeskrivning

Christer Grankvist (S) har lämnat in en skrivelse med anledning av coronaviruset covid-19 
utbredning och omfattning. I skrivelsen föreslås att barn- och utbildningsnämnden erhåller 
en lägesbeskrivning kring situationen och kommunens beredskap, samt hur arbetet avseen-
de virusets spridning ser ut.

Barn- och utbildningsförvaltningen ger vid sammanträdet en redovisning.

Beslutsunderlag

Skrivelse Lägesrapport och beredskap med anledning av coronaviruset, 2020-03-07

Information

Förvaltningschef informerar om kommunens arbete med anledning av det nya coronaviru-
set. Simrishamns kommun har gått upp i delvis stabsläge. I nuvarande situation är det av 
stor vikt att enhetlig information kommuniceras, med utgångspunkt i ansvariga myndighe-
ters rekommendationer. Rektorer och personal arbetar ute på enheterna och är väl förbered-
da. Ytterligare möten med rektorer, övriga chefer och kommunens koncernledningsgrupp 
är planerade 18 mars.

Verksamheterna klarar i dagsläget den distansundervisning som rekommenderats av myn-
digheterna, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Skulle grundskolor och för-
skolor behöva stängas försvåras läget.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 har tagit del av redovisningen och följer den fortsatta utvecklingen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 27 Dnr 2020/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Inkommen motion – Äldre syskons rätt till förskoleplats 

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (F!) har inkommit med motionen Äldre syskons rätt till förskoleplats. 
Motionen har överlämnats till barn- och utbildningsnämnden för beredning inför beslut i 
kommunfullmäktige.

I motionen föreslås att  
 begränsningen av äldre syskons rätt till förskoleplats när en vårdnadshavare är för-

äldraledig inträder först en månad efter syskonets födelse.
 begränsningen av äldre syskons rätt till förskoleplats när en vårdnadshavare är för-

äldraledig ändras från 20 timmar per vecka till 30timmar per vecka.

Barn- och utbildningsförvaltningen bereder motionen inför beslut i barn- och utbildnings-
nämnden.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 28 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om skolplikt och varaktig utlandsvistelse 

Ärendebeskrivning

Information om skollagens bestämmelser om skolplikt, hemkommunens ansvar för att 
skolplikten fullgörs och varaktig utlandsvistelse.

Förvaltningschef informerar om ärende kring varaktig vistelse utomlands kring en familj i 
Simrishamns kommun. Vidare diskuteras skollagens bestämmelser om skolplikt och inne-
börden i begreppet varaktigt vistas utomlands.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 29 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 – Helårsprognos 1 

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 1 är kopplad till utfallet januari-februari 2020 och visar resultat i siffror samt kommen-
tarer.

Beslutsunderlag

Helårsprognos 1 2020, tabell och kommentar

Information

Förvaltningschef redovisar prognos enligt Helårsprognos 1. Vidare information om risk för 
övertalighet. Anpassningar av verksamheten är framförallt möjlig inför läsårets start.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 
 antar Helårsprognos 1 inklusive kommentar och översänder denna till kommunsty-

relsen. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 30 Dnr 2019/7

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Synpunkter och klagomål 2019 – Redovisning 

Ärendebeskrivning

Huvudmannen ska ha rutiner för klagomålshantering. Inkomna klagomål kan peka på bris-
ter i verksamheten. Huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder för att i så fall åtgärda 
dessa. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som hanterar klagomål och som återkopp-
lar till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen redovisar inkomna klagomål 2019 
och lämnar förslag på beslut.

Beslutsunderlag

Kommentar synpunkter och klagomål 2020-03-03
Sammanställning synpunkter och klagomål 2019

Information

Nämndsekreteraren informerar de ärenden som behandlats under 2019 och de åtgärder som 
vidtagits.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 
 har tagit del av förvaltningens redovisning av klagomålshantering för 2019.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 31 Dnr 2019/31

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstängning 2019 

Ärendebeskrivning

I de obligatoriska skolformerna får rektor besluta att helt eller delvis stänga av en elev om 
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero om syftet med utvis-
ning ur undervisningssalen, kvarsittning och skriftlig varning inte uppnåtts och eleven er-
bjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om. 

Huvudman får besluta om avstängning i de frivilliga skolformerna om en elev använder 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens 
måluppfyllelse eller kunskaper, stör eller hindrar undervisningen, utsätter elev eller annan 
för kränkande behandling eller om uppförandet inverkar negativt på övriga elevers trygg-
het och studiero. Rektor får dock beslut om omedelbar avstängning om det är nödvändigt 
för övriga elevers trygghet och studiero.

Rektorns beslut om avstängning ska enligt 5 kap. 16 och 21 §§ anmälas till huvudman. 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar avstängningar under 2019.

Beslutsunderlag

Information om avstängningar 2019, 2020-02-18

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår nämnden besluta
 har tagit del av information om avstängningar. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 32 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 10 mars.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. 10 mars 2020

Information

Nämndsekreteraren informerar om kränkningar under 2020. Dessa följer till stora delar 
samma mönster som 2019 års kränkningar. En fördjupad analys kompletterar handlingarna 
till barn- och utbildningsnämnden 31 mars 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 2020-03-17

§ 33 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

Tjänsteskrivelse Redovisning och uppföljning av kösituationen i förskolan

Information

Förvaltningschef uppdaterar kring kösituationen. I nuläget klarar verksamheterna av att ta 
emot barn inom den av skollagen föreskrivna tidsfristen.

Under diskussion framkommer att kommunens riktlinjer kring erbjudande om placering i 
förskola, vilka innebär att barn ska erbjudas plats inom en månad, endast varit en målsätt-
ning för kommunen. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 har tagit del av redovisning av kösituationen till förskolan 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 34 Dnr 2020/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamns förskolor lokalförsörjning 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har uppdragit åt barn- och utbildningsförvaltningen arbete 
med att finna lokal i centralorten samt att i det arbetet initiera samarbete med samhälls-
byggnadsförvaltningen avseende en förskola i Simrishamns tätort.

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar förslag till fortsatt inriktning. Nämnden har 
att besluta i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-04

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med barn- och utbild-
ningsförvaltningens förslag till beslut, samt i tillägg att handlingarna kompletteras med 
barn- och elevunderlag och ekonomiska ramar för skolenheterna.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår nämnden besluta
 uppdrar åt samhällsbyggnadsnämnden att avseende Solrosens förskola och Back-

stugans förskola inkomma med kostnadsberäkning och tidplan för utbyggnation 
syftat till 20 ytterligare förskoleplatser samt ett arbetsrum för rektor vid förskolan,

samt beslutar att
 handlingarna kompletteras med barn- och elevunderlag och ekonomiska ramar för 

skolenheterna.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 35 Dnr 2016/96

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

"Sankt Olofs skola ska växa" - Rapport kring utökningen av Sankt Olofs 
skola med årskurs 5 höstterminen 2020 

Ärendebeskrivning

Christer Grankvist (S) har inkommit med skrivelse angående barn- och utbildningsnämn-
dens beslut att höstterminen 2020 utöka Sankt Olofs skola med årskurs 5. I skrivelsen hem-
ställer Grankvist att en redogörelse om hur arbetet och verkställigheten fortskrider avseen-
de beslutet.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslås uppdra åt förvaltningen att till nämn-
den 31 mars återkomma med en rapport kring arbetet.

Beslutsunderlag

Skrivelse Åtgärdsplan och arbetet för återförandet av årskurs 5 till Sankt Olofs skola 
fr.o.m. hösten 2020, 2020-03-07 

Information

Förvaltningschef informerar om att rektor fått i uppdrag att organisera för utökning av års-
kurs 5 på Sankt Olofs skola från och med höstterminen 2020.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

31 mars återkomma med rapport kring arbetet och verkställigheten avseende utök-
ningen av Sankt Olofs skola med årskurs 5. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-03-17

§ 36 Dnr 2016/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning – Förslag till ändring 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen ser ett behov av ändringar i delegationsordningen och 
presenterar förslag till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-04

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar att 
 beslut delegerade till rektor fattas av förvaltningschef i de fall beslut rör enskild hu-

vudman
 delegerar till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att beslut om skolplikt 

enligt 7 kap 2 § skollagen.

_______
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