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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2020-11-10

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
Stefan Arias Hoff, ekonom, §§ 103–107
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 103 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 2020-11-10

§ 104 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 2020-11-10

§ 105 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Förvaltningschef informerar om 
 Coronasituationen. Simrishamns kommuns gymnasieskolor bedriver undervisning-

en delvis på distans. Vidare har närvarokontrollen bland barn, elever och personal 
utökats till att genomföras varje dag. Förvaltningschef informerar om Arbetsmiljö-
verkets beslut i Bergs kommun.

Kommunens ledningsgrupp genomför två möten per vecka i syfte att bevaka situa-
tionen. Förvaltningschef bedömer att skolledare och andra chefer inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter har god beredskap.

 Förvaltningschef informerar om att Skolverket har öppnat sin statistikportal.
 Förvaltningschef informerar om Lärarförbundets ranking Bästa skolkommun 2020. 

Ordföranden informerar om 
 Presenterad budget i kommunfullmäktige inför beslut om budget.
 Ordförandebeslut om att delvis bedriva undervisning på distans på Nova Academy. 
 Intervjuer med barn- och utbildningsnämndens presidium inom ramen för Skolin-

spektionens granskning Kvalitetsgranskning - Huvudmannens analys av studiere-
sultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete.

Nämndsekreteraren informerar om
 Kommunfullmäktiges beslut att bevilja Jan Christensons (SD) entledigande från 

uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 Inkommen skrivelse från Hammenhögs friskola ek. för. Begäran om kompensation 

för underskott i förskola, 2020-11-02.
 Inkommen skrivelse från Hammenhögs friskola ek. för., Sophiaskolan och Nils 

Holgerssonskolan Begäran om ersättning för felaktiga utbetalningar 2017–2019, 
2020-11-02.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 106 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 - Helårsprognos 4 

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 4 är kopplad till utfallet januari-oktober 2020 och visar resultat i siffror samt kommen-
tarer och ska lämnas in senast 12 november.

Beslutsunderlag

Helårsprognos 4 2020, tabell och kommentar

Information

Förvaltningschef och ekonom redovisar Helårsprognos 4 och ekonomisk uppföljning per 
sista oktober. Prognos om ett underskott om 2,2 miljoner kronor för budgetåret 2020 kvar-
står.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
 antar Helårsprognos 4 inklusive kommentar och översänder denna till kommunsty-

relsen. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 107 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021 - Nämndplan 

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till budget och nämndplan avseende år 2021 för barn- och utbildnings-
nämnden.

Vid arbetsutskottet 10 november 2020 är förslag till internbudget ännu inte färdigställd. 
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar utkast till Nämndplan 2021 för politisk 
beredning.

Skrivelse angående nedbrytning av kommunfullmäktiges mål har inkommit 15 oktober 
2020. I skrivelsen påpekas felaktigheter i preliminära nämndmål. Dessa har rättats i enlig-
het med kommunfullmäktiges mål och redovisas av förvaltningschef.

Beslutsunderlag

Förslag till Nämndplan 2021
Skrivelse Angående nedbrytning av KF-mål, 2020-10-15

Information

Förvaltningschef informerar om preliminär budget. I förhållande till innevarande år krävs 
anpassningar om knappt 13 miljoner kronor, vilket främst beror på minskade statsbidrag. 
Preliminär fördelning utgår från bemanningsplaner för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter. 

Förvaltningschef och ekonom redovisar tänkbara åtgärder för anpassning och verksamhe-
ternas behov inför 2021.

Justerade nämndmål redovisas.

Yrkanden

Jan Rejdnell (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut, samt 
i tillägg att skrivelse Angående nedbrytning av KF-mål med rättelse av nämndmål anses 
besvarad. 
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 107 forts Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att till nämnden 24 november 2020 

färdigställa förslag till Nämndplan 2021. 
 att skrivelse Angående nedbrytning av KF-mål med rättelse av nämndmål anses be-

svarad.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 108 Dnr 2020/110

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sammanträdestider 2021 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till sammanträdestider för barn- 
och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdestider 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden
 antar förslag till sammanträdestider 2021. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 109 Dnr 2013/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunalförbundet AV-Media Skåne 

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet AV Media Skåne inkom 19 oktober 2020 med hemställan om att anta 
nya medlemmar och att godkänna ny förbundsordning. Barn- och utbildningsnämnden 
bereder ärendet och lämnar förslag till beslut till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Hemställan från Kommunförbundet AV Media Skåne, 2020-10-19
Förbundsordning för Kommunalförbundet AV media Skåne, 2020-10-19

Ajournering

Mötet ajourneras 14.55–15.10.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att föreslå kommunfull-
mäktige

 att anta Kristianstads, Hörbys och Höörs kommuner som medlemmar i Kommunal-
förbundet AV Media Skåne

 att godkänna ny Förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 110 Dnr 2020/115

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Vikten av dialog och samtal med berörda ungdomar inför slutgiltigt ställ-
ningstagande om gymnasieskolan - Bjud in till hearing! 

Ärendebeskrivning

Christer Grankvist (S) har i skrivelse föreslagit att barn- och utbildningsförvaltningen får i 
uppdrag att finna lämpliga former för ungdomsdialog och att upprätta kallelse till denna 
dialog inför slutgiltigt ställningstagande om Simrishamns kommuns gymnasieskola.

Förslagsställaren anför att det är hög tid att ungdomar och elever involveras i arbetet och 
får möjlighet att göra sin röst hörd.  Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar kommentar 
till skrivelsen och förslag till beslut inför politiskt ställningstagande. 

Beslutsunderlag

Skrivelse Vikten av samtal och dialog med berörda ungdomar inför slutgiltigt ställningsta-
gande om gymnasieskolan - Bjud in till hearing!, 2020-10-13

Yrkanden

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

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till skrivelse Vikten av samtal och dialog med berörda 
ungdomar inför slutgiltigt ställningstagande om gymnasieskolan - Bjud in till hearing!.

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.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden beslu-
ta

 anser skrivelsen besvarad med hänvisning till tidigare genomförda intervjuer.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 111 Dnr 2019/78

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

En hållbar gymnasieorganisation - utredningsdirektiv 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog 22 oktober 2020 § 122 åt arbetsutskottet att i sam-
arbete med barn- och utbildningsförvaltningen fastställa direktiv för vidare utredning avse-
ende lokaler för en organisatoriskt sammanhållen gymnasieskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till direktiv. Barn- och utbild-
ningsnämndens arbetsutskott har att besluta om direktiv.

Beslutsunderlag

Förslag Utredningsdirektiv – Lokaler till En sammanhållen gymnasieskola 2020-10-27

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 antar Utredningsdirektiv – Lokaler till En sammanhållen gymnasieskola.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 112 Dnr 2020/117

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Remiss – Plan för Hälsa, vård och omsorg 2021 - 2026 

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslöt 22 oktober 2020 att remittera Plan för hälsa, vård och omsorg till 
Simrishamns kommuns nämnder, Simrishamnsbostäder AB och Kommunala pensionärsrå-
det (KPR).  Remissvar ska vara socialnämnden tillhanda senast 4 december 2020.

Vid barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 10 november 2020 har förslag till re-
missvar inte tagits fram, varför arbetsutskottet föreslås uppdra åt barn- och utbildningsför-
valtningen att till barn- och utbildningsnämnden 24 november 2020 utarbeta förslag till 
remissvar.  

Beslutsunderlag

Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-09-30
Plan för hälsa- vård och omsorg 
Följebrev till remissutskick

Särskilt uttalande

Alf Nilsson (F!) framför följande synpunkt. Det verkar som att villkoren för privata ser-
viceföretag kommer att förändras och undrar med anledning av det om

 kommunen avser avveckla sin egen serviceverksamhet
 kommunen avser betala serviceföretag för dessa tjänster. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till barn- och utbildningsnämn-

den 24 november 2020 utarbeta förslag till remissvar. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 113 Dnr 2020/118

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förändrad organisation – lokala BRÅ: sociala investeringsfonden 

Ärendebeskrivning

Inom ramen kommunfullmäktiges ärenden KF 2020/163 Förändrad organisation – lokala 
BRÅ har föreslagits att uppdraget att utreda och bereda ärenden till sociala investeringsfon-
den ska övergå från Samverkansrådet barn och unga till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslöt 25 maj 2020 § 101 att återremittera ärendet i del det rör sam-
verkansrådet och uppdrar åt kommundirektör att se över riktlinjer för samverkansrådet och 
begära in yttrande från berörda organ.

Barn- och utbildningsnämnden har att yttra sig och lämna synpunkter på
 upphävande av kommunfullmäktiges beslut 29 september 2015 § 123 avseende 

Samverkansrådet barn och unga
 att kommunledningskontoret bereder ärenden avseende sociala investeringsfonden 

åt kommunstyrelsen
 förslag till riktlinjer för sociala investeringsfonden.

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Förslag till Riktlinjer – sociala investeringsfonden
Beslut kommunfullmäktige 2020-05-25 § 101

Avstå från att delta i beslutet

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

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar beslut ändras avseende första satsen till följande formulering: 
att Samverkansrådet barn och unga bibehålls i den kommunala organisationen och yttrar 
sig över sociala investeringsfonden samt att riktlinjer för samverkanrådet ses över och utar-
betas.

Jan Rejdnell (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag. 
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 113 forts Dnr 2020/118

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner följande beslutsgång. Först prövas 
första satsen, sedan prövas de andra två satserna separat.

Beslutsgång första satsen

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 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, 2 Nej-röster för Christer Grankvists förslag och 
en avstår beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i och med ordförandens 
utslagsröst i enlighet med Jan Rejdnells 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 2 1

Beslutsgång andra och tredje satsen

Ordföranden ställer proposition på andra och tredje satsen och finner att barn- och utbild-
ningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2020-11-10

§ 113 forts Dnr 2020/118

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden beslu-
ta

 ställer sig bakom upphävande av kommunfullmäktiges beslut 29 september 2015 § 
123 avseende Samverkansrådet barn och unga

 ställer sig bakom att kommunledningskontoret bereder ärenden avseende sociala in-
vesteringsfonden åt kommunstyrelsen

 ställer sig bakom Förslag till Riktlinjer – sociala investeringsfonden med följande 
förslag till ändring

o att kravet på ekonomisk lönsamhet ersätts med krav på ekonomisk hållbar-
het.

_______
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