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Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl.  13.00–16.00
Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jaennine Olesen (M)
Hanna Persson (M)
Sven Olsson (M)
Jan Rejdnell (L)
Gunilla Carlecrantz (C)
Christer Grankvist (S)
Andreas Sjögren (S) tjänstgör för Else-Beth Rolf (S)
Lennart Månsson (S)
Vinda Ekström (MP)
Ingalill Cedergren (ÖP)
Tomas Assarsson (SD)
Bengt-Åke Lindell (SD)

Övriga närvarande: Christina Brandt (M)
Catarina Genberg (L)
Anna Ling (C)
Alf Nilsson (FI)
Gun Lidman Nilsson (FI)
Sofie Zhang Ingemansson (SD)
Fredrik Ramberg (SD), §§ 59–66

Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef
Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef
Eva-Lotta Löfgren, samordnare mot våld i nära relationer & stöd-

gruppsledare Blåvingeverksamheten, § 
61

Annica Lindh, stödgruppsledare & samordnare Blåvingeverksam-
heten, § 61

Kristina Lundgren, specialpedagog, § 62
Gunilla Persson, administrativ handläggare, §§ 69–71
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 59 Dnr 2019/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt tidpunkt för justering 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

 utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 60 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 61 Dnr 2021/33

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordförandeinitiativ – Information kopplat till våld i nära relationer 

Ärendebeskrivning

Ordföranden har genom skrivelse initierat att barn- och utbildningsnämnden ska få infor-
mation kring hur man agerat kopplat till pandemin och hur situationen bedöms för barn och 
unga kopplat till våld i nära relationer. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har bjudit in representanter för socialtjänsten och Blå-
vingeverksamheten för att informera barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Ordförandeinitiativ – Information kopplat till våld i nära relationer, 2021-04-22

Information

Eva-Lotta Löfgren, samordnare mot våld i nära relationer & stödgruppsledare Blåvinge-
verksamheten, och Annica Lindh, stödgruppsledare och samordnare för Blåvingeverksam-
heten informerar om kommunens arbete med barns situation i hemmet. 

Bland annat informeras om hur man kan identifiera barn och elever som far illa på något 
sätt och vilka kommunens skyldigheter, befogenheter och möjligheter är. Vidare informe-
ras om Blåvingeverksamheten.

Den pågående pandemin har medfört en ökad risk för våld i nära relationer, men utifrån 
kommunens statistik har antalet utredningar kring oro för barns situation i hemmet gått ner 
2020 i jämförelse med 2019. Samtidigt konstateras att fler barn och familjer är i kontakt 
med Blåvingeverksamheten.

Informatörer lyfter vidare fram vikten av Blåvingeverksamheten som innehar särskild 
kompetens som präglas av trygghet och öppenhet. Verksamheten är en samverkan mellan 
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamheter, vilket är fördelaktigt.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 62 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om språkplan 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen och elevhälsan har utarbetat en språkplan för barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. Språkplanen presenteras för barn- och utbildnings-
nämnden. 

Kristina Lundgren, specialpedagog, informerar om den språkplanen som utarbetats utifrån 
aktuell och relevant forskning och som syftar till att säkerställa och öka likvärdigheten i 
utbildningen och säkerställa att ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar verksamheten. 

Språkplanen kommer att gälla för förskoleklass, fritidshemmet och grundskolan och inne-
bär att ett språkutvecklande arbetssätt tillämpas i alla ämnen. 

Vidare informeras om den teoretiska modell som utgör grunden för planen och förutsätt-
ningar för lärande i språk, däribland läsning och skrivning, samt innebörden i begreppet 
om språklig svårighet.

______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 63 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ordföranden informerar om
 möte med Piratenskolans föräldraförening kring konsekvenserna av beslut om 

grundskolans organisation
 ordförandeinitiativ att ge förvaltningen i uppdrag att inleda dialog kring möjlighe-

terna att kulturskolan ska kunna bruka Skeppet för undervisning.

Förvaltningschef informerar om
 det ekonomiska läget, där prognosen från Helårsprognos 1 kvarstår
 barn-, elev- och personalvolymer
 sjukfrånvaro med anledning av covid-19
 om att Regeringen utsett utredare som ska föreslå en tioårig grundskola

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 64 Dnr 2020/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information om utredning – Simrishamns förskolor lokalförsörjning 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att genomföra en fördjupad utredning avseende 
Bruksgatan 1 och Nybyggnation Simrislund vad gäller förskolans lokalförsörjning. Barn- 
och utbildningsförvaltningen lämnar muntliga upplysningar om hur utredningsarbetet fort-
skrider.

Förvaltningschef informerar om att dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen är inledd. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har överlämnat en instruktion om att det fordras 100–
120 platser med önskemål om att det ska vara färdigt höstterminen 2023. Samhällsbygg-
nadsförvaltningen har informerat om att deras rutiner styr processen, vilket innebär att man 
i första hand överväger lokaler som kommunen själv förfogar över.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 65 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information – Statistik kring sjukfrånvaro och omkostnader för vikarier 

Ärendebeskrivning

Lennart Månsson (S) har begärt att få ta del av statistik kring kostnader för vikarier med 
anledning av pågående pandemi. Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar vikariekost-
nader månadsvis per verksamhet under 2020 och 2021.

Beslutsunderlag

Begäran att få ut efterfrågad statistik, 2021-03-22

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 66 Dnr 2020/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2021 - 2022 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ska ta ställning till och besluta om gymnasiets organisation 
läsåret 2021–2022. 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. 

Vid arbetsutskottets möte är omvalsperioden ännu inte avslutat, varför arbetsutskottet sak-
nar komplett underlag för att lämna beslutsförslag. Omvalsperioden för ansökan till gym-
nasieskolan läsår 2021–2022 är nu avslutad och slutgiltigt underlag ink. beslutsförslag pre-
senteras.

Beslutsunderlag

Uppdaterad tjänsteskrivelse 2021-05-19
Antagningsstatistik för gymnasieprogram 2020
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-11 § 53
Tjänsteskrivelse 2021-04-27
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16 § 37
Rekommendationer för gymnasieskolans utbildningar, 2021-02-19 

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut 
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden fastställer organisation för läsåret 2021–2022 enligt följan-
de:
Högskoleförberedande program

 Ekonomiprogram med inriktning: 
 Ekonomi (EKEKO) 

 Samhällsvetenskapligt program med inriktning: 
 Medier, information och kommunikation (SAMED) 
 Beteendevetenskap (SABET)

 Naturvetenskapligt program med inriktning:
 Naturvetenskap (NANAT) 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 66 forts Dnr 2020/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Yrkesprogram
Lärlingsutbildningar

 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning: 
 Fritid och hälsa (BFFRI0L) 
 Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA0L)

 Handels- och administrationsprogrammet med inriktning: 
 Administrativ service (HAADM0L) 
 Handel och service (HAHAN0L)

 Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti:
 Bageri och konditori (RLBAG0L)
 Kök och servering (RLKOK0L)

 Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR0L)

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)

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 67 Dnr 2021/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordna-
de insatser 

Ärendebeskrivning

Helseplan Consulting Group AB har på uppdrag av revisorerna i Region Skåne genomfört 
granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnande insatser. Uti-
från rapporten lämnas följande rekommendationer:

 Att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställer att medarbetarna 
i respektive förvaltning erhåller kontinuerlig utbildning i överenskommelser, rikt-
linjer och rutiner.

 Att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden uppdrar åt respektive för-
valtning att i lämpliga forum för samverkan med kommunala och regionala aktörer 
informera om respektive verksamhet. Detta i syfte att skapa ökad förståelse mellan 
samverkande aktörer för att möjliggöra lärande organisationer.

 Att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden säkerställer att berörda för-
valtningar skapar förutsättningar för att enskilt och gemensamt implementera ar-
betssätt och rutiner som eder till att samordnad individuell plan (SIP) upprättas, 
följs upp och avslutas för barn och unga med behov av samordnade insatser.

 Att barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden fastställer och följer upp 
kvalitativa mål avseende samverkan kring barn och unga med behov av samordna-
de insatser i kommunens interna kontrollplan samt kommunicerar detta till berörda 
förvaltningar.

Yttrande över rapportens iakttagelser och rekommendationer ska lämnas till revisionen 
senast 1 juni 2021.

Beslutsunderlag

Yttrande Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnande insat-
ser, 2021-05-03
Missiv Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnande insat-
ser, 2021-03-19
Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av samordnande insatser, febru-
ari 2021
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 67 forts Dnr 2021/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 godkänner Yttrande Granskning av samverkan kring barn och unga med behov av 

samordnande insatser
 lämnar detta som yttrande till revisionen.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 68 Dnr 2020/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Synpunkter och klagomål 2020 

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 2020 
och lämnar förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Kommentar synpunkter och klagomål 2021-03-30
Sammanställning synpunkter och klagomål 2020
Bilaga – 9. Tidslinje Klagomål kring skolstart och bemötande

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av förvaltningens redovisning av klagomålshantering.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 69 Dnr 2021/29

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbetsmiljö - Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2020 

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 2020
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020
Statistik sjukfrånvaro

Information

Administrativ handläggare informerar om arbetsmiljöarbetet och redovisar förslag och 
observationer.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 70 Dnr 2021/36

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutin 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar förslag till Arbetsmiljöpolicy och arbets-
miljörutin för barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Policyn syftar till att en till-
fredsställande arbetsmiljö upprätthålls för barn, elever och personal inom barn- och utbild-
ningsnämndens verksamheter, och innehåller en avsiktsförklaring och rutiner. Policyn ut-
gör en plan för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och organiseras. 

Beslutsunderlag

Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutin för barn- och utbildningsnämndens verksamhets-
områden

Information

Administrativ handläggare informerar om innehållet i dokumentet och påpekar att det inte 
kan heta policy. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 antar Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutin för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområden med ändringen att namnet ändras till Arbetsmiljöplan för 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden.

_______

16



Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 71 Dnr 2018/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg samt helgomsorg i 
Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till regler för förskola och fritids-
hem. Reglerna innehåller bland annat riktlinjer för erbjudande till plats och mottagande 
samt uppsägning av plats inom förskola och fritidshem.

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om Regler för barnomsorg: förskola och 
fritidshem. Dokumentet ersätter Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg samt 
helgomsorg i Simrishamns kommun som gällt sedan 1 januari 2019.

Beslutsunderlag

Regler för barnomsorg: förskola och fritidshem

Information

Administrativ handläggare informerar om ändringar i förhållande till tidigare regler, som i 
huvudsak innebär en ändring i form och disposition. Vidare är tidsperioder ändrade. Regler 
innehåller bland annat regler för vad som gäller vid flytt, erbjudande. Nytt i reglerna är 
tydliggörande kring vad som gäller vid permittering.

Yrkanden

Lennart Månsson (S) yrkar att tillägg görs enligt följande
 att föräldrar som ingår i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd genom Arbetsförmed-

lingen på heltid ska ha rätt till förskola och fritidshem på heltid.  

Jan Rejdnell (L) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda konsekvenserna av Lennart 
Månssons förslag till tillägg.

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till Jan Rejdnell förslag om återremiss.

Beslutsgång

Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer proposition på sitt förslag om återremiss och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 71 forts Dnr 2018/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 återremitterar ärendet för att utreda konsekvenserna av att vårdnadshavare som in-

går i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd genom Arbetsförmedlingen på heltid ska 
ha rätt till förskola och fritidshem på heltid.  

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 72 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 2021.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. april 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 73 Dnr 2020/139

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun 2021–2024 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 14 december 2020 § 267 Hållbarhetspolicy 2021–2030 för 
Simrishamns kommun. Av besluter framgår att kommundirektören får i uppdrag att ta fram 
en handlingsplan med åtgärder och aktiviteter som definieras av nämnder och som strävar 
mot de strategiska ställningstagandena i policyn.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till åtgärder och aktiviteter, Åtgär-
der och aktiviteter barn- och utbildningsnämnden – Mot en hållbar framtid. Barn- och ut-
bildningsnämnden har att ta ställning till åtgärder och aktiviteter och överlämna dessa till 
kommundirektören för sammanställning.

Barn- och utbildningsnämnden återemitterade 27 april ärendet för kompletteringar. Barn- 
och utbildningsförvaltningen arbetar med att komplettera skrivelsen och lämnar på arbets-
utskottet muntliga upplysningar.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-04-27 § 52
Tjänsteskrivelse 2021-03-15
Mot en hållbar framtid: Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021–2024, antagen 
av kommunfullmäktige 2021-12-14 
Beslut kommunfullmäktige 2020-12-14 § 267

Särskilt uttalande

Alf Nilsson (F!) anser att förslaget behöver kompletteras med en punkt om lärande för håll-
bar utveckling (bilaga).

Yrkanden

Christer Grankvist (S) föreslår att Alf Nilssons förslag biläggs som anteckning till proto-
kollet, och att nämnden ställer sig bakom kompletterade Åtgärder och aktiviteter barn- och 
utbildningsnämnden – Mot en hållbar framtid och överlämnar dessa till kommundirektö-
ren.
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 73 forts Dnr 2020/139

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvist (S) förslag till beslut och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden 
 ställer sig bakom kompletterade Åtgärder och aktiviteter barn- och utbildnings-

nämnden – Mot en hållbar framtid och överlämnar dessa till kommundirektören.

Anteckning till protokollet

Alf Nilsson (F!) lämnar anteckning till protokollet (se bilaga).

_______
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Hållbarhetspolicy för Simrishamns 
kommun 2021-2030
I förvaltningens förslag till åtgärder och aktiviteter finns följande 6 ”övergripande områden”.

- Samverkan
(aktivt deltagande i lokal BRÅ och översyn av samverkan med socialförvaltningen)

- Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, näringsliv
(kartläggning, deltaga i branschråd och andra relevanta sammanhang)

- Miljö
(satsning på Naturskolan, rapportera antalet måltidsportioner, miljö- och klimathänsyn vid 
upphandling)

- Kompensatoriska uppdraget
(utveckla analysmetoder, resursfördelningsmodell, utveckla lärmiljöer, utveckla elevhälsan)

- Trygghet och kränkande behandling
(säkerställa kvalitet och aktualitet i planer)

- Sociala förhållanden och det demokratiska fostransuppdraget
(aktivt verka för elevinflytande)

Jag saknar en diskussion kring hur vi stärker eleverna i deras utveckling till medborgare i ett hållbart 
samhälle. Det behövs inte bara fakta utan som professor Anne Sverdrup-Thygeson säger – att rädda 
”… den biologiska mångfalden är lite jobbigare än att sätta upp insektshotell, nämligen att engagera 
sig för naturen i politiska partier eller föreningar.”

I läroplaner finns allting om hur och vad som skall läras ut om hållbarhet, men Daniel Olsson 
konstaterar i sin doktorsavhandling att den svenska skolan behöver mer stöd för att ställa om 
undervisningen. 
Skolverket konstaterar också i sin slutredovisning till regeringen att ”För att lärare ska kunna arbeta 
mer ämnesövergripande är det viktigt att skolans ledning är införstådda i dessa utmaningar och 
skapar en organisation som möjliggör ett samarbete kring detta.”

Skolinspektionen skriver i sin granskning av skolors arbete med lärande för hållbar utveckling att 
”Lärande för hållbar utveckling definieras därför inte enbart genom sitt innehåll, utan i hög grad 
också av formerna för utbildningen.”

Jag anser att förvaltningens förslag kompletteras med en punkt.

- lärande för hållbar utveckling

Förslag till aktiviteter och åtgärder

 Utveckla en organisation som möjliggör ämnesövergripande hållbarhetsutbildning
 Involvera eleverna i utformningen av utbildningen
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 74 Dnr 2021/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omsorg på obekväm arbetstid 

Ärendebeskrivning

Kommuner ska sträva efter att erbjuda omsorg i den omfattning det behövs med hänsyn 
tagen till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrig. Det finns dock ingen 
skyldighet att erbjuda omsorg under obekväm arbetstid. Barn- och utbildningsförvaltning-
en har sett tecken på ett ökat behov av att erbjuda förskola under obekväm arbetstid och 
överlämnar förslag om att utreda behovets omfattning och andra förutsättningar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-04

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att

o utreda behovet och förutsättningarna för att erbjuda omsorg på obekväm ar-
betstid

o återkomma med förslag till beslut till barn- och utbildningsnämndens sam-
manträde i juni 2021.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 75 Dnr 2021/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Snabbutredning för ansökan om bidrag för smittsäkra och avgiftsfria 
lovaktiviteter med Kulturskolan 

Ärendebeskrivning

Christer Grankvist (S) har lämnat in skrivelse mot bakgrund av att Regeringen nyligen 
beslutat om ett riktat statsbidrag i syfte att stimulera smittsäkra lovaktiviteter. Grankvist 
föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att omgående utreda 
villkoren och möjligheterna för barn- och utbildningsnämnden att erhålla medel från det 
riktade statsbidrag som nu lanserats samt att medlen ska tilldelas Kulturskolan som därmed 
också får uppdraget att anordna de aktiviteter som föreskrivs.

Beslutsunderlag

Skrivelse Snabbutredning för ansökan om bidrag för smittsäkra och avgiftsfria lovaktivite-
ter med Kulturskolan, 2021-05-04

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att omgående utreda villkoren och 

möjligheterna för barn- och utbildningsnämnden att erhålla medel från det riktade 
statsbidrag som nu lanserats

 att medlen ska tilldelas Kulturskolan som därmed också får uppdraget att anordna 
de aktiviteter som föreskrivs.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2021-05-25

§ 76 Dnr 2021/3

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsbeslut 2021 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 24 maj 
2021.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut 2021-04-21–2021-05-25

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 noterar information om delegationsbeslut.

_______
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