
Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00–16.00
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera Christer Grankvist, ej § 96, Alf Nilsson § 96
Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen 2020-10-15 kl. 09.30

Underskrifter Paragrafer 91-102
Sekreterare Oskar Eklund

Ordförande Jan Rejdnell

Justerande Christer Grankvist, ej § 96, Alf Nilsson § 96

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-10-13

Datum för
anslags uppsättande

2020-10-16 Datum för
anslags nedtagande

2020-11-06

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv

Underskrift

Oskar Eklund

1



         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2020-10-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jan Rejdnell (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S), jäv § 96
Alf Nilsson (FI)
Ingemar Hansson (V) tjänstgör för Christer Grankvist (S), § 96
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef
Gunilla Persson, administrativ handläggare, § 101
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 91 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 2020-10-13

§ 92 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 2020-10-13

§ 93 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef informerar om Förvaltningsrätten i Malmös domar i mål 4478-19, mål 
4479-19 och mål 4480-19 som rör överklagan av beslut om bidrag till enskilda i form av 
grundbelopp för 2019. Förvaltningsrätten avslår överklagandena.

Förvaltningschef informerar om besked om pensionsavgångar inom kommunalt bedriven 
pedagogisk omsorg.

Förvaltningschef informerar om lärlingsutbildning i Handel och service inom den kommu-
nala vuxenutbildningen.

Förvaltningschef informerar om konferens med Skånes kommuner kring gymnasieskolan.

Förvaltningschef informerar om möjligheten till studiebesök på Carl Engströms skola i 
Eslövs kommun och föreslår att arbetsutskottet och gymnasieskolans rektorer besöker sko-
lan tillsammans med förvaltningschef. Arbetsutskottet meddelar att besök kan anordnas 
enligt förslag.

Ordföranden informerar om besök på Naturskolan Österlen.

Ordföranden informerar om möte med verkställande direktör för Simrishamnsbostäder AB 
kring lokaler för förskola.   

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 94 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om budgetprocess – Budget 2021 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har påbörjat arbetet med Nämndplan 2021 och infor-
merar om förutsättningarna för budgetprocessen.

Beslutsunderlag

Tidplan och anvisningar för budget 2021–2023

Information

Förvaltningschefen informerar om budgetprocessen och det pågående arbetet med Nämnd-
plan 2021.

Särskilt uttalande

Alf Nilsson (F!) påpekar att nämndmål inte aktivt behandlats av barn- och utbildnings-
nämnden för att bryta ner kommunfullmäktigemålen till nämndmål.

Förslag

Christer Grankvist (S) föreslår att barn- och utbildningsnämnden under 2021 och inför 
Nämndplan 2022 under en halvdag specifikt hanterar nämndmål för 2022.

Jan Rejdnell (L) föreslår att förvaltningschef har en särskild genomgång av nämndmålen 
för 2021 när Nämndplan 2021 behandlas i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsgång 

Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer proposition på sitt förslag och Christer Grankvist (S) 
förslag och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar enligt dessa.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ABETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 att barn- och utbildningsnämnden under 2021 och inför Nämndplan 2022 under en 

halvdag specifikt hanterar nämndmål för 2022
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 94 forts Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 att förvaltningschef har en särskild genomgång av nämndmålen för 2021 när 
Nämndplan 2021 behandlas i barn- och utbildningsnämnden.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 95 Dnr 2019/103

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ekonomisk uppföljning 

Ärendebeskrivning

Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation
Jämförelsetal – barn, elever och personal (muntlig vid arbetsutskottet)
Ekonomisk uppföljning januari–september 2020 (muntligt vid arbetsutskottet)

Information

Förvaltningschef redovisar prognos utifrån det ekonomiska utfallet för perioden janua-
ri–september. Tidigare prognos kvarstår.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av ekonomisk uppföljning.

_______

8



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 96 Dnr 2020/100

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överklagan av sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden, Sim-
rishamns kommun, 2020-08-25 § 88 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslut BUN 2019/14 Budget 2020 – Handlingsplan för att 
åtgärda prognostiserad avvikelse på lång sikt har överklagats av Christer Grankvist m.fl. I 
överklagan framförs att beslutet inte tillkommit i laga ordning.

Förvaltningsrätten i Malmö har förelagt Simrishamns kommun att senast 21 oktober 2020 
inkomma med skriftlig yttrande. Inför arbetsutskottet har ordföranden lämnat synpunkter 
på innehållet i överklagan.

Beslutsunderlag

 Ordförandens synpunkter - Överklagan av sammanträde med Barn- och utbild-
ningsnämnden, Simrishamns kommun, 2020-08-25 § 88, 2020-10-06

 Överklagan av sammanträde med Barn- och utbildningsnämnden, Simrishamns 
kommun, 2020-08-25, § 88

 Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-08-25 § 88

Avstå från att delta i beslutet

Tomas Assarsson (SD) avstår från att delta i beslut.

Jäv

Christer Grankvist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ingemar Hansson (V) tjänstgör för Christer Grankvist under ärendet. Alf Nilsson (F!) utses 
att justera ärendet.

Yrkanden

Jaennine Olesen (M) yrkar, med motiveringen att det är varje ledamots ansvar att se till att 
förslag är förankrade och förstådda i barn och utbildningsnämnden, att barn- och utbild-
ningsnämnden som svar på överklagan ställer sig bakom ordförandens synpunkter.

Alf Nilsson (F!) yrkar att barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Christer 
Grankvist m.fl. överklagan.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 96 forts Dnr 2020/100

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ingemar Hansson (V) yrkar bifall till Alf Nilssons förslag.  

Beslutsgång

Ordföranden ställer Jaennine Olesens (M) förslag mot Alf Nilsson (F!) förslag och finner 
att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Jaennine Olesens 
förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta
 som svar på överklagan ställer sig bakom ordförandens synpunkter.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 97 Dnr 2020/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Direktiv till barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat 28 september 2020 § 197 om direktiv till barn- och ut-
bildningsnämnden enligt följande. 

 Den ekonomiska kontrollen och styrningen för barn- och utbildningsnämnden be-
höver utvecklas, vilket innebär budget i balans och en förbättrad prognossäkerhet.

 Beslut om grundskolans organisation bereds av barn- och utbildningsnämnden och 
beslut fattas av kommunfullmäktige.

 Beslut om gymnasieskolans utformning bereds av barn- och utbildningsnämnden 
och beslut fattas av kommunfullmäktige.

Barn- och utbildningsförvaltningen ser behov av att utarbeta skriftliga rutiner för den eko-
nomiska uppföljningen som anger bland annat vilka nyckeltal som följs upp.

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige 2020-09-28 § 197

Ajournering

Mötet ajourneras 14.30–14.45.

Yrkanden

Jaennine Olesen (M) uppmärksammar frågan om barn- och utbildningsnämndens arbetskli-
mat som belysts i revisionens Granskning av rollfördelningen mellan politiker och tjänste-
personer. Olesen anser att revisionens kritik inte tagits på allvar och föreslår som tilläggs-
förslag till förvaltningens förslag att barn- och utbildningsnämnden följer upp revisionens 
kritik av nämndens arbetsklimat.

Christer Grankvist (S) föreslår i tillägg till Jaennine Olesens förslag att ärendet tas upp i 
barn- och utbildningsnämnden samt att detta delges kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 97 forts Dnr 2020/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordföranden ställer proposition på Jaennine Olesens (M) och Christer Grankvists (S) 
tilläggsförslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med dessa.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar vidare efter överläggningarna att ge 
förvaltningschef i uppdrag att upplysa barn- och utbildningsnämnden om kommunstyrel-
sens ordförandes synpunkter på nämndens ekonomiska redovisning. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till rutiner för den 

ekonomiska uppföljningen
 att revisonens kritik av barn- och utbildningsnämndens arbetsklimat följs upp
 att uppföljning av revisionens kritik av barn- och utbildningsnämndens arbetsklimat 

delges kommunstyrelsens arbetsutskott.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 att ge förvaltningschef i uppdrag att upplysa barn- och utbildningsnämnden om 

kommunstyrelsens ordförandes synpunkter på nämndens ekonomiska redovisning.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 98 Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En hållbar gymnasieorganisation - rapport från presidiets träff med 
KSAU 

Ärendebeskrivning

Vid barn- och utbildningsnämnden 29 september 2020 återrapporterade förvaltningschef 
slutsatserna av uppdraget att utreda förutsättningarna för en centralt belägen gymnasieskola 
på kort och lång sikt. Med anledning av rapporten beslöt barn- och utbildningsnämnden att 
ge presidiet i uppdrag att vid träff med kommunstyrelsens arbetsutskott 7 oktober 2020 
adressera frågan.

Barn- och utbildningsnämndens presidium informerar efter träffen med kommunstyrelsens 
arbetsutskott och lämnar förslag till hur barn- och utbildningsnämnden ska gå vidare i 
ärendet.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-09-29 § 102

Information

Presidiet och förvaltningschef informerar om träff med kommunstyrelsen arbetsutskott. 
Bland annat har uttryckts ett behov av att bredda och fortsätta utredningen kring lokaler för 
en organisatoriskt sammanhållen gymnasieskola.

Yrkanden

Jan Rejdnell (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ges i uppdrag att 
i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen fastställa direktiv för vidare utredning. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

Christer Grankvist (S) föreslår i tillägg att förvaltningschef får i uppdrag att adressera frå-
gan i kommunens lokalförsörjningsgrupp. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 uppdrar åt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att i samarbete med barn- 

och utbildningsförvaltningen fastställa direktiv för vidare utredning
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 98 forts Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 uppdrar åt förvaltningschef att adressera frågan i kommunens lokalförsörjnings-
grupp.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 99 Dnr 2020/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Informationssäkerhetsansvarig elevhälsans medicinska insats 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden är enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) vårdgivare 
för elevhälsans medicinska insats och ska därmed utse informationssäkerhetsansvarig en-
ligt Socialstyrelsens (HSLF-FS 2016:40). föreskrifter och allmänna råd om journalföring 
och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Informationssäkerhetsansvarig ska leda och samordna informationssäkerhetsarbetet inom 
elevhälsans medicinska insats och en gång om året sammanställa information om arbetet 
till vårdgivaren patientsäkerhetsberättelsen. 

Beslutsunderlag

---

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta
 utser Lisbeth Andersson till informationssäkerhetsansvarig för elevhälsans medi-

cinska insats. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 100 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 september 2020.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. september 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 2020-10-13

§ 101 Dnr 2017/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skolskjutsregler 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun är enligt skollagen (2010:800) skyldig att anordna skolskjuts för 
elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Vid planering 
av skolskjutsorganisation ska kommunen ta hänsyn till färdvägens längd mellan elevens 
hem och placeringsskola, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan sär-
skild omständighet. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som planerar och organise-
rar kommunens skolskjutsverksamhet. För att skolskjutsverksamheten ska kunna organise-
ras på ett likvärdigt sätt behöver barn- och utbildningsnämnden besluta om ett regelverk 
inom vilket förvaltningen planerar kommunens skolskjutsar.

Med anledning av att Skånetrafiken har ändrat sina biljettzoner och kostnader för grund-
skolebiljett och gymnasiebiljett behöver ett tillägg göras i nuvarande skolskjutsreglemente 
avseende fristående grundskolor årskurs 7–9 inom Simrishamns kommun.

Med anledning av missbruk av förlorade busskort önskar barn- och utbildningsförvaltning-
en ändra prisbilden för förlorade kort.

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag tillägg till Reglemente gällande skol-
skjuts och elevresor för elever inom barn- och utbildningsförvaltningen, Simrishamns kom-
mun. I tillägget finns även text sedan tidigare beslut.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad Reglemente gällande skolskjuts och elevresor för elever inom barn- 
och utbildningsförvaltningen för perioden 2018-07-01–2021-06-30

Information

Administrativ handläggare redovisar föreslagna förändringar och införandet av sedan tidi-
gare beslutade förändringar. 
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 101 forts Dnr 2017/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 godkänner ändringar av Reglemente gällande skolskjuts och elevresor för elever in-

om barn- och utbildningsförvaltningen för perioden 2018-07-01–2021-06-30.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-10-13

§ 102 Dnr 2017/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Rutin för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk om-
sorg 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun har enligt 26 kap 4 § skollagen (2010:800) tillsyn över enskilda 
huvudmän som bedriver förskola och fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet med 
förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Kommunen har också tillsyn över pedago-
gisk omsorg (25 kap. 10 § skollagen). Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att 
verksamheten lever upp till de mål och krav som framgår av författningarna.  

Barn- och utbildningsnämnden kontrollerar att den fristående verksamheten lever upp till 
vad som anges i skollagen, förskolans läroplan och kommunala riktlinjer. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har utarbetat förslag till rutiner för tillsyn av enskilda huvudmän. 
Nämnden har att besluta om rutiner för tillsynen.

Beslutsunderlag

Rutin för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Simrishamns 
kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 antar Rutin för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i 

Simrishamns kommun.

_______
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