
Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00–15.30
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Christer Grankvist
Justeringens
plats och tid
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Sekreterare Oskar Eklund

Ordförande Jan Rejdnell

Justerande Christer Grankvist
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Datum för
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Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv

Underskrift

Oskar Eklund
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2020-09-15

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
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 77 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 2020-09-15

§ 78 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott fastställer dagens ärendelista.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) anser att ärende 6 BUN 2019/89 Översyn grundskolans organisa-
tion återremitterats och ska behandlas direkt i barn- och utbildningsnämnden och yrkar 
därför att ärendet utgår från dagens ärendelista.

Jan Rejdnell (L) yrkar att ärendelistan fastställs som den föreligger i kallelsen. 

Beslutsgång

Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer sitt förslag mot Christer Grankvists (S) förslag och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Jan Rejdnells förslag.

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Jan Rejdnells förslag
Nej-röst för Christer Grankvists förslag

Omröstning

Med 2 Ja-röster för Jan Rejdnells förslag och 3 Nej-röster för Christer Grankvists förslag 
beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med Christer Grankvists förslag.

Ledamot Ja Nej Avstår
Jan Rejdnell (L) x
Jaennine Olesen (M) x
Christer Grankvist (S) x
Alf Nilsson (F!) x
Tomas Assarsson (SD) x
Summa avgivna röster 2 3
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 78 forts Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista med ändringen att ärende BUN 2019/89 Översyn 
grundskolans organisation utgår. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 79 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar om möte med Ung företagsamhet i Skåne under vilket också 
ett förslag till avtal framlagts.

Förvaltningschef informerar om Tidig registrering av språkutveckling (TRAS), ett observa-
tionsmaterial som syftar till att tidigt kartlägga barns språkutveckling.

Förvaltningschef informerar om arbetsmiljösituationen på Sankt Olof skola.

Ordföranden informerar om pågående dialog med Ung företagsamhet i Skåne.

Ordföranden informerar om det pågående arbetet med budgetberedning.

Ordföranden informerar om BRÅ-arbetet kring ärende som rör turbulens kring Valfiskens 
entré.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 80 Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En hållbar gymnasieorganisation – Information om lokaler 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 9 juni 2020 § 71 om en sammanhållen gymnasiesko-
la i Simrishamns kommun och att frågan om lokaler rapporters till barn- och utbildnings-
nämnden inför beslut. 

Förvaltningschef lämnar muntlig lägesbeskrivning på kort sikt, läsåret 2021/2022, och på 
lång sikt.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-06-09 § 71
Muntlig redovisning

Information

Förvaltningschef informerar om uppdraget att i samarbete med förvaltningschef för sam-
hällsbyggnadsförvaltningen se över möjligheterna avseende lokaler för en centralt placerad 
gymnasieskola. Vidare informeras om att det har förtydligats att förvaltningschef har befo-
genhet att fritt förfoga över lokaler som redan innehas av nämnd.

Rapport kring lokaler ska vara färdigställd 22 september 2020. Förvaltningschef redogör 
för de lokaler som för närvarande beaktas.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av information om lokaler.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 81 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 - Delårsbokslut 

Ärendebeskrivning

Barn - och utbildningsförvaltningen har att lämna in en verksamhetsberättelse i samband 
med delårsbokslut. Delårsbokslutet innehåller det ekonomiska utfallet för perioden janua-
ri–augusti och en prognos för året 2020. 

Verksamhetsberättelsen består av periodens händelser, verksamhetsuppföljning, målupp-
följning, ekonomi och framtida händelser.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om verksamhetsberättelsen.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Verksamhetsberättelse Delårsrapport 2020-08-31
Bilaga 2 Mål för god ekonomisk hushållning
Bilaga 3 Investeringsredovisning
Bilaga 4 Rättstvister och entreprenader

Information

Förvaltningschef redogör för Verksamhetsberättelse och delårsbokslut. Vidare informeras 
om verkställandet av handlingsplan och den risk- och konsekvensanalys som utarbetas med 
anledning av den.

Eventuella effekter av den pågående pandemin diskuteras. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 godkänner delårsbokslut per augusti 2020 och Verksamhetsberättelse
 översänder detta till kommunstyrelsen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 82 Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn grundskolans organisation 

Ärendet utgår.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 83 Dnr 2020/56

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden är enligt hälso- och sjukvårdslagen vårdgivare för Elevhäl-
sans medicinska insats och därmed ska en patienssäkerhetsberättelse upprättas årligen. 
Vidare ska ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad på ett sådant sätt att den till-
godoser hög patientsäkerhet och god kvalitet.
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsabetet bedrivits. Den ska inne-
hålla redovisning och analys av patientsäkerhetsarbetet samt beskrivning av vilka åtgärder 
som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten. 
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem i verksamheten och ansvarar med 
hjälp av ledningssystemet för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbätt-
ra verksamheten.
Elevhälsan har sammanställt förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2019.. 
Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2019.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2019

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 
 fastställer Patientsäkerhetsberättelse 2019.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 84 Dnr 2020/93

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skolpliktsbevakning – Uppföljning 

Ärendebeskrivning

Barn som är bosatta i Sverige har från och med höstterminen det år barnet fyller sex år 
skolplikt. Skolplikt gäller dock inte för barn som varaktigt vistas utomland eller vars för-
hållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i skola, 7 kap. 
2 § skollagen (2010:800). Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn får föreskriven 
utbildning.

Hemkommunen har såldes ett övergripande ansvar att bevaka att alla skolpliktiga barn som 
är folkbokförda i kommunen är placerade vid en skolenhet. Utöver det ankommer på kom-
munen att bevaka att eleverna går i skolan och deltar i utbildningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar skriftlig uppföljning avseende skolpliktsbevak-
ningen. Beslutsunderlag utgörs utöver det av statistik och riktlinjer. Barn- och utbildnings-
nämnden har att ta del av uppföljning av skolpliktsbevakning.   

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Skolpliktsbevakning – Uppföljning
Redovisning av kommunens skolpliktsbevakning, 2020-09-03
Rutin för att främja skolnärvaro

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 har tagit del av uppföljning av Simrishamns kommuns arbete med skolpliktsbevak-

ning.

______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 85 Dnr 2019/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontroll 2020 - Uppföljning 

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.

Den interna kontrollpunkten Den garanterade undervisningstiden är planerad att följas upp 
två gånger under verksamhetsåret 2020. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar upp-
följning av efterlevnaden av den garanterade undervisningstiden för första halvåret 2020.

Beslutsunderlag

Intern kontroll 2020, uppföljning av den garanterade undervisningstiden, 2020-09-01

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 
 godkänner uppföljning av intern kontrollpunkt Den garanterade undervisningstiden.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 86 Dnr 2020/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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 

Ärendebeskrivning

Medborgarförslag om installation av porrfilter/teknisk lösning på wi-fi - nätverk och digi-
tala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids med flera där kommunen är huvudman 
och där barn vistas har inkommit. Författaren föreslår att Simrishamns kommun 

 installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens 
öppna wifi-nätverk och wifi-nätverk där kommunen är huvudman

 inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nät-
verk, på kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som 
t.ex. privat mobiltelefon på de verksamheter som kommunen är huvudman där barn 
vistas, till exempel: förskolor, skolor, fritids, bibliotek. 

Förslagsställaren har getts möjlighet att presentera sitt förslag. Barn- och utbildningsför-
valtningen har därefter berett ärendet. Beslutsunderlag utgörs av två utredningar som ge-
nomfördes under andra halvan av 2018 och början av 2019. Utredningarna kompletteras i 
tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse 2020-08-31
 Svar på inbjudan att presentera medborgarförslag, 2020-07-08
 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 

 Kostnadsutredning – Motion om att införa av porrfilter i kommunens skolor, 2019-
02-01

 Svar motion om porrfilter, 2018-06-25

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar att ärendet går öppet upp till nämnden.

Jan Rejdnell (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag med tilläggs-
förslaget att utvecklingen på nationell nivå följs upp i relation till Simrishamns kommun.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 86 forts Dnr 2020/52

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till Jan Rejdnells tilläggsförslag. 

Beslutsgång

Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer sitt huvudförslag mot Christer Grankvists (S) förslag 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Jan Rejdnells förslag.

Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer proposition på sitt tilläggsförslag och finner att barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 avslår medborgarförslaget
 att utvecklingen på nationell nivå följs upp i relation till Simrishamns kommun.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 87 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 augusti 2020.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. augusti 2020

Ajournering

Mötet ajourneras 14.40–14.55.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämndens arbetsutskott har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 88 Dnr 2020/75

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förfrågan om att etablera förskola i kontorslokal 

Ärendebeskrivning

Simrishamnsbostäder AB har, efter samtal med representanter för barn- och utbildnings-
nämnden och -förvaltningen inkommit med en förfrågan kring intresset att bedriva förskola 
i en av bolagets lokaler.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till förfrågan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-31
Förfrågan om att bedriva förskola, 2020-06-17

Information

Efter avslutade överläggningar konstateras att ordföranden utreder förutsättningarna till 
barn- och utbildningsnämnden 29 september 2020.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 att tills vidare avvakta med att ta ställning kring lokaler för förskolans utökade ka-

pacitet i Simrishamn.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 89 Dnr 2020/19

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstängning 2020 

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 2020, 2020-02-18

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-09-15

§ 90 Dnr 2020/92

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Systematiskt kvalitetsarbete 2019/2020 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har genom dialog tagit del av enheternas systematiska kva-
litetsarbete som pågått under läsåret 2019/2010. Det systematiska kvalitetsarbetet har sam-
manställts i kvalitetsrapporter utifrån skolform vilka utgör barn- och utbildningsnämndens 
sammanfattning av enheternas arbete och inkluderar en analys på huvudmannanivå.

Kvalitetsrapporterna syftar till att visa på en lägesbedömning av de skolverksamheterna 
barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och följer bland annat upp resultat för läsåret 
och presenterar analyser av dessa. Vidare följer rapporten upp och utvärderar arbetet med 
de prioriterade utvecklingsområdena, vilket kommer att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet. 

Utvecklingsområden ska ge huvudmannen en samlad bild av utbildningens kvalitet inom 
huvudmannens verksamhet och grundlägga huvudmannens övergripande beslut om inrikt-
ningen på utvecklingsarbetet. 

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde är 2020 års kvalitetsrap-
porter inte färdigställda, varför inget beslutsunderlag presenteras. 

Beslutsunderlag

---

Information

Förvaltningschef informerar om hur arbetet med att sammanställa kvalitetsrapporter fort-
skrider.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

29 september 2020 färdigställa kvalitetsrapporter.

_______
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