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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2020-05-12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jan Rejdnell (L)
Jaennine Olesen (M)
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Andreas Matsson, Arbetsledare KAA, § 56
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 48 Dnr 2019/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt tidpunkt för justering 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 utser Christer Grankvist (S) att justera protokollet.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 49 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 2020-05-12

§ 50 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar om situationen avseende covid-19. Konsekvensernas av viru-
set för kommunen kommer att kartläggas vad gäller exempelvis psykisk hälsa eller ohälsa 
bland barn och elever. Det finns signaler om ökad psykisk ohälsa, och socialtjänstens ser 
samma tendens. Vidare upplyser förvaltningschef om Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps och Folkhälsomyndighetens indikation om att smittspridningen kan öka i Skåne 
framöver.

Information om Kulturskolans digitala konserter.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 51 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

Information

Förvaltningschef informerar om innehållet i budgetskrivelse – bland annat äskanden/nya 
resursbehov, effektiviseringsmöjligheter och preliminära nämndmål.

Avstå från att delta i beslutet

Christer Grankvist (S) och Alf Nilsson (F!) noterar de välbehövliga äskandena men avstår 
från att delta i beslut med hänvisning till kommande och eget budgetförslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

till budgetberedningen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 52 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 det pågående arbetet med Helårsprognos 2. Prognos om 
ett underskott på 2,2 miljoner kronor kvarstår. Prognosen är i Helårsprognos 2 säkrare än i 
Helårsprognos 1, även om en del osäkerhet kvarstår på grund av rådande förhållanden.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

relsen. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 53 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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 53 forts Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En hållbar gymnasieorganisation, 2019-06-03

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar att ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden.

Jan Rejdnell (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer sitt förslag mot Christer Grankvists (S) förslag och 
finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Jan Rejd-
nells förslag. 

Omröstning

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden
 beslutar om gymnasiets organisation enligt alternativ 2 i En sammanhållen gymna-

sieskola
 delegerar åt förvaltningschef att identifiera och besluta om de ur pedagogiskt och 

ekonomiskt perspektiv mest ändamålsenliga lokalerna
 uppdrar åt förvaltningschef att återrapportera och vid behov föreslå ytterligare be-

slut kring lokalfrågan.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 54 Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn grundskolans organisation - Presentation och remiss 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en översyn av grundskolans organisation 
innehållande förslag på ny organisation. Översynen har färdigställts och presenteras vid 
sammanträde 12 maj 2020 för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Barn- och utbildningsnämnden delegerade 28 april 2020 § 64 till barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott att remittera översyn av grundskolans organisation.

Beslutsunderlag

Grundskoleöversyn 2020-05-05
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-04-28 § 64

Information

Förvaltningschef presenterar Grundskoleöversyn: översyn över grundskolans organisation 
som utarbetats på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden gen Handlingsplan för att 
åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt 19 december 2019 § 139. Förvaltningschef 
redogör för översynens innehåll och de alternativ till organisation som redovisas i översy-
nen. 

Yrkanden

Christer Grankvist (S) föreslår i tillägg till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
beslut att Grundskoleöversyn: översyn över grundskolans organisation – utöver fackliga 
företrädare, Sveriges skolledarförbund och politiska partier – remitteras till Föräldraföre-
ningen Offensiv och Piratenskolans föräldraförening.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
och Christer Grankvists (S) tilläggsförslag och finner att barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 54 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 remittera Grundskoleöversyn: översyn av grundskolan organisation till fackliga fö-

reträdare, Sveriges skolledarförbund, politiska partier, och Föräldraföreningen Of-
fensiv och Piratenskolans föräldraförening 

 att remissvar ska vara barn- och utbildningsnämnden tillhanda senast 12 juni 2020. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 55 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

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 ARBETSUTSKOTTS 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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 56 Dnr 2020/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunalt aktivitetsansvar – Redovisning och uppföljning 

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

Kommunalt aktivitetsansvar – Uppföljning och statistik

Ajournering

Mötet ajourneras 15.20–15.30.

Information

Arbetsledare för det kommunala aktivitetsansvaret informerar om kommunens arbete med 
de ungdomar som ingår i aktivitetsansvarets målgrupp. Syftet med, statistik angående åt-
gärder kring det kommunala aktivitetsansvaret redovisas. Återtagandet av den kommunala 
vuxenutbildningen framhålls som särskilt positivt för arbetet.  
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Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
2020-05-12

§ 56 forts Dnr 2020/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSDKOTTS 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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 57 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

Tjänsteskrivelse 2020-05-24
Medborgarförslag – Simrishamns kommun startar ett gymnasieprogram med fotbollsinrikt-
ning med start höstterminen 2020, 2019-10-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARETSUTSKOTTS 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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 58 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 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.

Nämndens beslutsunderlag utgörs av statistik på elevernas ansökningar samt skrivelser från 
gymnasierektorerna om hur de bedömer sin skolas möjlighet att starta de ursprungliga pro-
grammen och inriktningarna med hänsyn tagen till gymnasievalets utfall. Vid arbetsutskot-
tets möte är gymnasievalet ännu ej avslutat, varför arbetsutskottet saknar underlag för att 
lämna beslutsförslag

Beslutsunderlag

---

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

 uppdrar åt förvaltningen att i kallelse till nämndens möte 2020-05-26 säkra att 
valstatistik och rektorers skrivelser bifogas i ärendets beslutsunderlag.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 59 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

---

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS 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)

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti:
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 59 forts Dnr 2020/58

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)

_______

18



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 60 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.  

Beslutsunderlag

---

Information

Förvaltningen informerar om att nomineringar inkommit efter senaste datum för inlämning 
av nomineringar.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltning-
en att bereda ärendet och till barn- och utbildningsnämnden 26 maj 2020 presentera förslag 
till beslut om stipendiater.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att bereda ärendet och till barn- och 

utbildningsnämnden 26 maj 2020 presentera förslag till beslut om stipendiater.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 61 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. 

Med tanke på tidsfristen ser barn- och utbildningsförvaltningen ett behov av att barn- och 
utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att till nämndens sammanträde 9 juni 2020 
utarbeta förslag till remissvar.

Beslutsunderlag

Meddelande remiss Renhållningsordning 2020-04-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 uppdrar åt förvaltningschef att utarbeta förslag till remissvar till nämndens sam-

manträde 9 juni 2020. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-05-12

§ 62 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 ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämnden har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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