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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2020-08-11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef
Oskar Eklund, sekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 63 Dnr 2019/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt tidpunkt för justering 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 64 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 godkänner dagens ärendelista.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 65 Dnr 2020/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information: Medborgarförslag - Installation av porrfilter/teknisk lös-
ning på wi-fi - nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, sko-
lor, fritids med flera där kommunen är huvudman och där barn vistas 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt 30 mars 2020 § 56 att överlämna medborgarförslag om att in-
stallera porrfilter/teknisk lösning på digitala enheter 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 bjudits in att presentera sitt förslag till barn- och utbildningsnämnden 25 augusti 
2020.  

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Installation av porrfilter/teknisk lösning på wi-fi - nätverk och digitala 
enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids med flera där kommunen är huvudman och 
där barn vistas 2020-02-06 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 har tagit del av information om inbjudan.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 66 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar om förändringringar i organisationen av barn- och utbild-
ningsförvaltningen på grund av att personal slutat. Förändringarna påverkar bland annat 
kommunens tillsynsansvar av enskilda huvudmän och formerna för det systematiska kvali-
tetsarbetet.

Förvaltningschef informerar om planeringen inför öppnandet av kommunens gymnasiesko-
lor som följer av att Folkhälsomyndighetens rekommendation om att gymnasieskolor ska 
bedriva undervisning på distans inte gäller sedan 15 juni 2020.

Ordföranden informerar om möte med Föräldraföreningen Offensiv där dialog kring 
grundskolans organisation och förutsättningarna för denna fördes.

Ordföranden informerar om dialog mellan politiska partier rörande grundskolans och gym-
nasieskolans organisation. De ekonomiska förutsättningarna har varit utgångspunkt. Ordfö-
randen meddelar sin intention att sträva efter att samla så många partier som möjligt kring 
den grundläggande principen att alla byskolor, som minsta gemensamma nämnare, ska 
bedriva undervisning för förskoleklass och årskurserna 1–3. Vidare framför ordföranden 
att en gemensam utgångspunkt för barn- och utbildningsnämnden bör vara att öka andelen 
ungdomar hemmahörande i Simrishamns kommun som genomgår sin utbildning i kommu-
nens gymnasieskolor.

Nämndsekreteraren informerar om överklaganden som inkommit under sommaren. Två 
beslut om skolskjuts har överklagats, och fyra beslut om tilläggsbelopp har överklagats. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 67 Dnr 2019/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

I samband med beslut om Helårsprognos 2 beslöt barn- och utbildningsnämnden att tillför-
litligheten för Helårsprognos 2 säkerställs och en djupare och sammanhållen ekonomisk 
analys presenteras för året, samt vilka återkopplingar det ekonomiska läget har för budget 
och verksamhet. Analysen ska vidare omfatta verksamhetsåret 2021 och översändas till 
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Muntlig presentation
Jämförelsetal – barn, elever och personal
Ekonomisk uppföljning januari–juni 2020

Information

Förvaltningschef informerar om det ekonomiska läget efter perioden januari–juni 2020. 
Tidigare prognos om -2,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020 enligt tidigare redovis-
ningar kvarstår. Vid skolstart är volymavstämningar av vikt, och den pågående pandemin 
utgör fortsatt den huvudsakliga oroskällan.

Under förutsättning att Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan för ekonomi i ba-
lans 2020–2021 beslutas och efterlevs förväntas barn- och utbildningsnämndens verksam-
heter under verksamhetsåret 2020 efterleva budget. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av ekonomisk uppföljning

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 68 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 – Handlingsplan för att åtgärda prognostiserad avvikelse på 
lång sikt 

Ärendebeskrivning

I Helårsprognos 2 redovisade barn- och utbildningsnämnden ett prognostiserat underskott 
om 2,2 mnkr. Enligt 4 § i Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns 
kommun ska nämnden under året vid behov vidta åtgärder för en budget i balans.

Med anledning av det förväntade utfallet enlig Helårsprognos 2 beslutade kommunstyrel-
sens arbetsutskott 17 juni § 126 att barn- och utbildningsnämnden i samband med delårs-
rapport per 31 augusti 2020 ska presentera beslut på en handlingsplan för hur nämnden 
tänker åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt samt redovisa de kostnadsbesparingar 
som ska ge effekt under andra halvåret. I samband med beslut fick kommundirektören i 
uppdrag att erbjuda nämnden och förvaltningen stöd i framtagandet av en handlingsplan.

Förslag till handlingsplan har utarbetats. Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om 
handlingsplan för att åtgärda prognostiserad avvikelse på sikt.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2020–2021

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott hänskjuter 
ärendet till barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Christer Grankvists (S) förslag mot barn- och utbildningsförvaltning-
ens förslag och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet 
med Christer Grankvists förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 hänskjuter ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 69 Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn grundskolans organisation - remissvar och kompletterande 
kostnadsberäkning 

Ärendebeskrivning

Grundskoleöversyn: översyn av grundskolans organisation har utarbetats i syfte att ta fram 
ett underlag för beslut kring en på lång sikt hållbar organisation av grundskolan. Efter ge-
nomgånget remissförfarande redovisas inkomna remissvar. 

Barn- och utbildningsnämnden har utöver det uppdragit åt barn- och utbildningsförvalt-
ningen att så skyndsamt som möjligt utarbeta och presentera en kostnadsberäkning avseen-
de de organisationsförslag som inkommit i remissvaren. Utredningen presenteras muntli-
gen för arbetsutskottet och skriftligen till barn- och utbildningsnämnden.

Utöver det redovisas meddelanden och namninsamlingar som inkommit med anledning av 
Grundskoleöversyn. 

Beslutsunderlag

Kompletterande utredning Grundskoleöversyn (muntligen vid arbetsutskottet)
Framställan och namninsamling kring Piratenskolans framtid, 2020-06-29
Komplettering remissvar Socialdemokraterna 2020-06-15
Remissvar Österlenpartiet, 2020-06-15
Remissvar Vänsterpartiet 2020-06-15
Remissvar Lärarförbundet, 2020-06-12
Remissvar Miljöpartiet, 2020-06-12
Namninsamling Värna om våra byskolor, 2020-06-12
Remissvar Akademikerförbundet SSR, 2020-06-11
Meddelande från Sankt Olofs byalag 2020-06-11
Remissvar Socialdemokraterna 2020-06-10
Remissvar Kommunal sektion sydöst, 2020-06-10
Remissvar Lärarnas riksförbund, 2020-06-09  
Remissvar Föräldraföreningen Offensiv, 2020-06-08
Remissvar Piratenskolans föräldraförening, 2020-06-07
Remissvar Feministiskt initiativ
Remissvar Sverigedemokraterna, 2020-06-01
Remissvar Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, 2020-05-25
Remissvar Sveriges skolledarförbund, 2020-05-18
Grundskoleöversyn: översyn av grundskolans organisation, 2020-05-05
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 69 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information

Förvaltningschef och nämndsekreterare informerar om den kompletterande utredningen 
som genomförts. Utredningen innehåller tre organisationsförslag som undersökts ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Samtliga förslag innebär investeringskostnader omkring 13–15,5 
miljoner kronor och ökade driftskostnader på minst 2 miljoner kronor årligen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen avråder barn- och utbildningsnämnden att besluta i enlighet med 
något av förslagen.  

Yrkanden

Ordföranden Jan Rejdnell (L) föreslår att barn- och utbildningsnämnden hänskjuter ärendet 
till barn- och utbildningsnämnden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 
detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 hänskjuter ärendet till barn- och utbildningsnämnden.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 70 Dnr 2020/66

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ge vux möjlighet att möta krisen! 

Ärendebeskrivning

Skrivelse Ge vux möjlighet att möta krisen! inkom 28 april 2020. Förslagsställarna föreslår 
att förvaltningen får i uppdrag att bjuda in representanter från ett antal branscher för att 
kartlägga fortbildningsbehov och behov av arbetskraft, och att detta sammanställs och pre-
senteras barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-06-16
Skrivlese Ge vux möjlighet att möta krisen!, 2020-04-28

Information

Förvaltningschef informerar om barn- och utbildningsförvaltningens svar. Den kommunala 
vuxenutbildningen är en del av den kommunala verksamheten som är stadd i snabb föränd-
ring, varför rektor för vuxenutbildningen utsetts till sakkunnig på området, bland annat 
med ansvar att följa utvecklingen.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till be-
slut.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 uppdrar åt rektor att sammanställa och lämna in en beskrivning av hur arbetsmark-

nadens och näringslivets behov i förhållande till den kommunala vuxenutbildning-
en förändrats med anledning av covid -19.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 71 Dnr 2020/67

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hågkomstresor för att öka kunskapen och insikten om Förintelsen 

Ärendebeskrivning

I en skrivelse föreslås barn- och utbildningsnämnden besluta att barn- och utbildningsför-
valtningen får i uppdrag att undersöka intresset för hågkomstresor till Förintelsens minnes-
platser och att elevråden tillfrågas och ges möjlighet att yttra sig. Resultatet av undersök-
ningen föreslås återrapporteras till barn- och utbildningsnämnden och ansökan om medel 
föreslås genomföras utifrån det intresse som finns. 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-06-16
Skrivelse Hågkomstresor 

Information

Förvaltningschef och ordförande informerar om redan pågående dialog mellan Svenska 
kommittén mot antisemitism och Simrishamns kommuns skolor.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 noterar att dialog mellan Simrishamns kommuns skolor och Svenska kommittén 

mot antisemitism redan pågår
 uppdrar åt Simrishamns kommuns rektorer att inge en sammanhållen rapport kring 

hur diskussionerna utfaller. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 72 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Synpunkter och klagomål 2020 - 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 till och 
med juni 2020 och lämnar förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Kommentar synpunkter och klagomål 2020-06-17
Sammanställning synpunkter och klagomål 2020

Information

Nämndsekreteraren informerar om inkomna synpunkter och klagomål. Under våren 2020 
har fyra inkomna synpunkter och klagomål. Samtliga har hanterats inom ramen för kom-
munens rutiner för klagomålshantering och är avslutade. Ett av ärendena har föranlett att 
åtgärder vidtagits. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att inga ytterligare åtgärder 
behöver vidtas.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 73 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, 2020-06-17

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 74 Dnr 2020/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 har berett ärendet i samråd med rektorer för förskolan 
och presenterar förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-06-25
Motion – Äldre syskons rätt till förskoleplats 2020-02-05

Yrkanden

Alf Nilsson (F!) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
 bifaller motionen i den del det rör begränsningen av äldre syskons rätt till förskole-

plats när vårdnadshavare är föräldraledig
 avslår motionen i den del det rör utökning av erbjuden tid från 20 till 30 timmar.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-08-11

§ 75 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 juni 2020.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. juni 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 2020-08-11

§ 76 Dnr 2020/74

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbetsmiljö - Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2019 

Ärendebeskrivning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 11 § ska 
arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfölj-
ningen ska göras skriftligt.
 
Varje arbetsplats och enhet har i lokal samverkan gjort en uppföljning och dokumentation 
av det årliga arbetsmiljöarbetet. Anteckningarna från årets möten, APT-dagordning och 
anteckningarna från Skyddskommittén har legat till grund för enheternas sammanställning-
ar. Dessa har samlats in på förvaltningen som, i samverkan med arbetstagarorganisationer-
na, redovisar en övergripande dokumentation för hela förvaltningen. Denna dokumentation 
överlämnas till kommunledningskontoret för en samlad kommunredovisning. 

Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av uppföljningen av förvaltningens systema-
tiska arbetsmiljöarbete. 

Beslutsunderlag

Statistik tillbud och skador 2019
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2019
Statistik sjukfrånvaro

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar 
 har tagit del av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019.

_______
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