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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2021-01-12

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

2



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 1 Dnr 2019/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt tidpunkt för justering 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 utser Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 2 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 2021-01-12

§ 3 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om beslut att undervisningen i årskurserna 7–9 bedrivs på distans 
under perioden 11 januari 2021–24 januari 2021.

Förvaltningschef informerar om:
 Situationen avseende covid-19. Smittspridningen bland personal inom barn- och ut-

bildningsnämndens verksamhet ökar och läget inom sjukvården är ansträngt. Un-
dervisningen inom gymnasieskolorna och i årskurserna 7–9 bedrivs för tillfället på 
distans.

 Hanteringen av skolmåltider för elever som går gymnasieskola hos enskild huvud-
man.

 Statistik avseende frånvaro bland barn, elever och personal.
 Åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen inom barn- och utbildningsnämn-

dens verksamheter, vilket bland annat innebär att gymnasieskolan kommer bruka 
Storgatan 25.

 Arbetsgången vad gäller statsbidrag och planerade ansökningar under första halvå-
ret 2021.

 Simrishamns kommuns arbete med en familjecentral, inom vilket barn- och utbild-
ningsnämnden kommer att bidra med öppen förskola.

 Beläggningen på gymnasieskolornas erbjudna program och den översyn som pågår 
inför läsåret 2022/23, och som syftar till att skapa en hållbar utbudsstruktur.

 Redovisar ett preliminärt underskott om -0,5 procent för budgetåret 2020.
 Personalvolymer från 2019–2021. En minskning indikerar att verksamheterna an-

passar sig till faktiska barn- och elevantal.

Nämndsekreteraren informerar om mål 15836–20, som springer ur mål 11754–20 och gäl-
ler barn- och utbildningsnämndens yttrande 22 oktober 2020.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 4 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021 - Åtgärder för en budget i balans 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 8 december 2020 § 140 att anta Nämndplan 2021 
med driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och nämndmål. Vid sammanträdet 
meddelades att anpassningar kommer att behöva göras för att efterleva en budget i balans.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan beslut om nämndplan arbetat med att utarbe-
ta förslag till vilka åtgärder som kan genomföras och överlämnar förslag till barn- och ut-
bildningsnämnden. Vid arbetsutskottet presenteras förslagen muntligen för att presenteras 
skriftligen till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden har att ta ställning till åtgärder som 
ska genomföras under budgetåret 2021.

Beslutsunderlag

Muntlig presentation

Information

Förvaltningschef presenterar möjliga åtgärder för en budget i balans under 2021, vilka in-
nebär anpassningar inom ett flertal verksamheter kompletterade av ett antal mindre åtgär-
der såsom uppsägning av avtal och restriktioner avseende utbildningar och kurser. 

Rektorer och chefer tillser anpassningen inom ramen för sin verksamhet med ambitionen 
att i möjligaste mån undvika förändringar i bemanningsplanerna.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden 
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta förslag till åtgärder till 

barn- och utbildningsnämnden 26 januari 2021.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 5 Dnr 2020/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om kompensation för underskott förskola 

Ärendebeskrivning

Hammenhögs friskola ek. för. begär i skrivelse att kommunen kompensation för det resurs-
tillskott som tillförts de kommunala förskolorna under perioden 2015–2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen bereder ärendet. Då utredningen inte är färdigställd till 
arbetsutskottets sammanträde 12 januari 2021 presenteras preliminär analys och bedöm-
ning.

Beslutsunderlag

Begäran om kompensation för underskott förskola, 2020-11-02

Information

Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar preliminär bedömning. Inga belopp kan 
ännu anges.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

färdigställa utredningen och i samband med det presentera förslag till beslut. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 6 Dnr 2020/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Begäran om ersättning för felaktiga utbetalningar 2017–2019 

Ärendebeskrivning

Hammenhögs friskola, Sophiaskolan och Nils Holgerssonskolan har begärt ersättning för 
felaktiga utbetalningar inom ramen för grundbelopp för fritidshem under perioden 2017–
2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett ärendet och presenterar förslag till beslut.

Beslutsunderlag

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 ersätter Hammenhögs friskola, Sophiaskolan och Nils Holgerssonskolan för felakti-

ga utbetalningar avseende mervärdesskatt för perioden 2017–2019 enligt följande
o Hammenhögs friskola, 240 895, 60 kronor
o Sophiaskolan, 232 045,20 kronor
o Nils Holgerssonskolan, 206 947,90 kronor

 anser felaktiga utbetalningar för januari och februari 2019 redan justerade. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 7 Dnr 2020/112

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Granskning av fritidshemmens verksamhet utifrån dess pedagogiska 
uppdrag 

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat fritidshemmen. Resultatet av granskningen presenteras i rapport 
Granskning av fritidshemmens verksamhet utifrån dess pedagogiska uppdrag. Utifrån rap-
porten rekommenderar revisonen barn- och utbildningsnämnden att:

 Tillse att det finns tillförlitlig statistik avseende avdelningsstorlek och personaltät-
het samt behörighet samt att följa upp variationer i syfte att säkra likvärdighet och 
kvalitet.

 Säkerställa att alla enheter har ett välutvecklat samarbete mellan fritidshem och 
skolan för att fritidshemmet ska kunna medverka till målet om att andelen elever 
som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ökar.

 Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i fritidshemmen avseende analys och re-
flektion i syfte att tydliggöra brister på enhetsnivå avseende det pedagogiska upp-
draget.

 Säkerställa att elever och vårdnadshavares synpunkter på verksamheten i fritids-
hemmen inhämtas och tillvaratas inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande. Barn- och utbild-
ningsnämnden har att besluta om yttrande över vilka åtgärder barn- och utvecklingsnämn-
den kommer att genomföra.

Beslutsunderlag

Yttrande Granskning av fritidshemmens verksamhet utifrån dess pedagogiska uppdrag, 
2020-12-04
Skrivelse Granskning av fritidsverksamheten, 2020-10-13
Granskning av fritidshemmens verksamhet utifrån dess pedagogiska uppdrag, september 
2020
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 7 forts Dnr 2020/112

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS AREBSTUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 godkänner Yttrande Granskning av fritidshemmens verksamhet utifrån dess peda-

gogiska uppdrag
 lämnar detta som yttrande till revisionen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 8 Dnr 2020/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Firmatecknare barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har föreslagit varje nämnd att utse firmatecknare för respektive 
nämnds verksamhetsområde enligt nämndens reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om firmatecknare. 

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige 2020-11-30 § 240

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
 som firmatecknare för barn- och utbildningsnämnden utse barn- och utbildnings-

nämndens ordförande Jan Rejdnell med förste vice ordförande Jaennine Olesen 
som ersättare, och kontrasigneras av förvaltningschef Anders Wedin med rektor 
Christina Bergkvist som ersättare.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 9 Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn grundskolans organisation 

Ärendebeskrivning

I direktiv till barn- och utbildningsnämnden har kommunfullmäktige beslutat om att grund-
skolans organisation bereds av barn- och utbildningsnämnden och beslut fattas av kom-
munfullmäktige. Efter att förslag till beslut lämnats av barn- och utbildningsnämnden 29 
september 2020 beslöt kommunfullmäktige 30 november 2020 att

 återremittera ärendet för att finansiering ska anges.
 barn- och utbildningsnämnden ska titta på om kommunfullmäktige behöver fatta 

beslut vad gäller utarbetande av skolplan, genomförande av studiebesök på kom-
munens samtliga skolenheter samt utarbetande av en barnkonsekvensanalys.

Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till vidare hantering. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen lämnar förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Beslut kommunfullmäktige 2020-11-30 § 239

Information

Ordföranden informerar om kostnadsberäkningar för verksamhetsbesök, barnkonsekvensa-
nalys och skolplan och meddelar att beräkningen biläggs handlingarna till barn- och utbild-
ningsnämnden.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, inför slutgil-
tigt beslut i barn- och utbildningsnämnden, bereder ärendet och tar ställning till finansie-
ring 9 februari 2021, samt att barn- och utbildningsnämnden informeras om ärendet 26 
januari 2021.

Ajournering

Mötet ajourneras 15.00–15.15.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-01-12

§ 9 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta att
 barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, inför slutgiltigt beslut i barn- och ut-

bildningsnämnden, bereder ärendet och tar ställning till finansiering 9 februari 
2021.

Arbetsutskottet beslutar vidare att
 barn- och utbildningsnämnden informeras om ärendet 26 januari 2021.

Anteckning till protokollet

Jan Rejdnell (L) och Jaennine Olesen (M) lämnar anteckning till protokollet (bilaga). 

_______
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