
Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

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
Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-02-11 kl. 10.00

Underskrifter Paragrafer 10–26
Sekreterare Oskar Eklund

Ordförande Jan Rejdnell

Justerande Christer Grankvist

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

Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2021-02-09

Datum för
anslags uppsättande

2021-02-12 Datum för
anslags nedtagande

2021-03-05

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv

Underskrift

Oskar Eklund

1



         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2021-02-09

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, §§ 10–16
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 10 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 2021-02-09

§ 11 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista.

_______

4



Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-09

§ 12 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef informerar om:
 Konsekvenser vad avser skolskjutsar med anledning av väderförhållandena och hur 

dessa hanteras på förskolor och skolor.
 Covid-19 utifrån frågeställningen hur skollagens krav efterlevs. Vidare information 

om frånvaro bland barn, elever och personal.
 Arbetet med familjecentralen.
 Bokslut 2020 där barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 

396 000 kronor.

Ordföranden informerar om möte med revisionen med anledning av deras granskning av 
barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ställning och organisation.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 13 Dnr 2020/124

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information: Budget 2022 – Principer för anslagsfinansiering 

Ärendebeskrivning

Ordföranden har tidigare redovisat skrivelse Anslagsbudgetera verksamheter som är icke 
kärnverksamhet i BUN i barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningschef och förvaltnings-
ekonom har, inför budgetprocess 2022, med anledning av skrivelsen fått i uppdrag att in-
formera om principer för en anslagsfinansiering.

Beslutsunderlag

Skrivelse Anslagsbudgetera verksamheter som är icke kärnverksamhet i BUN

Information

Ordföranden informerar inledningsvis att det finns behov av att barn- och utbildnings-
nämnden har tydliga principer för fördelning av medel. 

Förvaltningschef och ekonom informerar om idéer avseende den interna resursfördelning-
en för att effektivisera budgetprocessen och skapa tydligare och mer förutsägbara plane-
ringsförutsättningar för verksamheterna. När det finns en preliminär budgetram för 2022 
avser barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta en processbeskrivning. 

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar bifall på barn- och utbildningsförvaltningens förslag till be-
slut. 

Jan Rejdnell (L) yrkar bifall till Christer Grankvists förslag. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENSS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit del av information om principer för anslagsfinansiering.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 14 Dnr 2019/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2020 - Verksamhetsberättelse 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse 2020 för barn- och utbildningsnämnden presenteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2020
Bilaga 2 – Mål för god ekonomisk hushållning (handlingarna kompletteras)
Bilaga 3 – Investeringsredovisning
Bilaga 4 – Rättstvister och entreprenader

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 godkänna Verksamhetsberättelse 2020

_______

7



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 15 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021 - Hemställan om tilläggsanslag 

Ärendebeskrivning

Christer Grankvist (S) har för Oppositionspartier i samverkan lämnat in skrivelse angående 
budget 2021. I skrivelse föreslås att barn- och utbildningsnämnden gör en framställan till 
kommunfullmäktige om ett tilläggsanslag på tre miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Skrivelse Hemställan om tilläggsanslag, 2021-01-27

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till skrivelsen.

Jan Rejdnell (L) yrkar avslag på skrivelsen.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Christer Grankvists förslag.

Jaennine Olesen (M) yrkar bifall till Jan Rejdnells förslag.

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.

Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner följande be-
slutsgång.
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 utbildningsnämndens arbetsutskott i enlighet med Christer Grankvists 
förslag.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 15 forts Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsförvaltningen överlämnar ärendet för politiskt ställningstagande.

Reservationer

Jan Rejdnell (L) och Jaennine Olesen (M) lämnar skriftlig reservation. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 16 Dnr 2020/124

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2022 - Investeringsbudget 

Ärendebeskrivning

Budgetberedningen hanterar investeringsbudget och investeringsprojekt för samtliga 
nämnder under våren 2021. Inför dialog ska barn- och utbildningsnämnden sammanställa 
och besluta om budgetskrivelse avseende investeringsbudget, innehållande bland annat 
äskanden. Skrivelse ska vara budgetberedningen tillhanda senast 22 mars 2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till skrivelse.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse Investeringsbudget 2022–2026 

Information

Ekonom informerar om investeringsbudget och pågående investeringsprojekt.

Yrkanden

Jan Rejdnell (L) föreslår barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag, och finner att arbetsutskottet beslutar i 
enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 ställer sig bakom förslag till skrivelse avseende Investeringsbudget 2022–2026 och 

översänder detta till budgetberedningen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 17 Dnr 2020/136

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Politiker behöver tillförlitlig statistik 

Ärendebeskrivning

Alf Nilsson (F!) och Christer Grankvist (S) har lämnat in skrivelse Politiker behöver till-
förlitlig statistik. Författarna yrkar i skrivelsen att barn- och utbildningsförvaltningen tar 
fram ett statistikunderlag som alltid används i alla sammanhang. Underlaget ska utgå från 
Statistiska centralbyråns och Skolverkets databaser och sträcka sig minst tio år tillbaka i 
tiden.

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet. Barn- och utbildningsnämnden har 
att ta ställning till och besluta om skrivelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-22
Skrivelse Politiker behöver tillförlitlig statistik, 2020-12-10

Yrkanden

Alf Nilsson (F!) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Alf Nilssons (F!) förslag och finner att barn- och utbild-
ningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 anser skrivelsen besvarad med hänvisning till att hantering av statistik ingår 2021 

års interna kontroll. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 18 Dnr 2020/66

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ge vux möjlighet att möta krisen! 

Ärendebeskrivning

Skrivelse Ge vux möjlighet att möta krisen! inkom 28 april 2020. Förslagsställarna föreslår 
att förvaltningen får i uppdrag att bjuda in representanter från ett antal branscher för att 
kartlägga fortbildningsbehov och behov av arbetskraft, och att detta sammanställs och pre-
senteras barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog 25 augusti 2020 åt rektor att sammanställa och 
lämna in en beskrivning av hur arbetsmarknadens och näringslivets behov i förhållande till 
den kommunala vuxenutbildningen förändrats med anledning av covid -19.  

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-21
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-08-25 § 90
Skrivelse Ge vux möjlighet att möta krisen!, 2020-04-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 har tagit dela av beskrivningen av hur arbetsmarknadens och näringslivets behov i 

förhållande till den kommunala vuxenutbildningen förändrats med anledning av co-
vid -19.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 19 Dnr 2021/2

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Grundläggande granskning av Campus Österlen 

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat Campus Österlen. Resultatet av granskningen presenteras i 
Grundläggande granskning av Campus Österlen. Utifrån rapporten lämnas följande re-
kommendationer:

 Det behöver tas fram kalkyler för enskilda såväl som för samtliga utbildningar som 
Campus Österlen avser att genomföra under ett budgetår för att kunna äska om en 
utökad budget vid en volymökning.

 Se över den organisatoriska hemvisten för Campus Österlen för att kunna vinna sy-
nergier med befintlig verksamhet.

 Samordna Campus Österlen med kommunens ambitioner om att stödja näringslivs-
utvecklingen.

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

Beslutsunderlag

Yttrande Grundläggande granskning av Campus Österlen, 2021-01-21
Skrivelse Granskning av Campus Österlen, 2020-12-15
Grundläggande granskning av Campus Österlen, november 2020

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 godkänner Yttrande Grundläggande granskning av Campus Österlen
 lämnar detta som yttrande till revisionen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 20 Dnr 2019/119

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontroll 2020 - Uppföljning 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp den av barn- och utbildningsnämnden 
beslutade interna kontrollplanen för 2020. Förvaltningen lämnar en redogörelse för upp-
följningen, resultat av uppföljningen samt förslag på fortsatt hantering.

Beslutsunderlag

Intern kontroll 2020, uppföljning 2021-02-21
Intern kontroll 2020, uppföljning av den garanterade undervisningstiden, 2020-09-01

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden 
 godkänner uppföljning av Intern kontroll 2020.

_______

16



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 21 Dnr 2021/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Intern kontroll 2021 

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. Planen underlättar också för anställda och politiker 
att säkerställa att lagar, policys och regler som styr vår verksamhet följs. Barn- och utbild-
ningsnämnden har att besluta om plan för hur den interna kontrollen ska genomföras under 
2021.

Beslutsunderlag

Plan för Intern kontroll 2021, 2021-01-20
Intern kontrollplan 2021 – tabell
Riskmatris Intern kontroll 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden 
 antar Plan för Intern kontroll 2021.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 22 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 utbildningsnämndens arbetsutskott beslöt 12 januari 2021 § 9 att ärendet bereds 
inför slutgiltigt beslut 9 februari 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen 

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-01-29
Beslut kommunfullmäktige 2020-11-30, § 239
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2020-09-29, § 105

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar på följande beslutstext:
 nuvarande skolorganisation bibehålles i fem år och omprövas därefter
 finansiering sker enligt begäran om tilläggsanslag för organisationen under 2021
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetar-

betet från och med 2022.

Ajournering

Möte ajourneras 15.30–15.35.

Yrkanden forts.

Jan Rejdnell (L) yrkar avslag på Christer Grankvists förslag.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 22 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 nuvarande skolorganisation bibehålles i fem år och omprövas därefter
 finansiering sker enligt begäran om tilläggsanslag för organisationen under 2021
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att inarbeta kostnaderna i budgetar-

betet från och med 2022.

Reservationer

Jan Rejdnell (L) och Jaennine Olesen (M) reserverar sig mot beslut.

_______

19



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 23 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 januari 2021.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. januari 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämnden har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 24 Dnr 2016/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning – tillfälliga ändringar med anledning av antagnings-
processen 

Ärendebeskrivning

Antagningsenheten i Kristianstads kommun genomför riskbedömningar för antagningspro-
cessen och beslut kopplade till antagningsprocessen 2021. Med anledning av det pågående 
arbetet ser barn- och utbildningsförvaltningen ett behov av att vidta förebyggande åtgärder.

Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till förslag och beslutar om åtgärder.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-01

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden
 delegerar till förvaltningschef att ersätta gymnasiehandläggare avseende beslut en-

ligt bilaga under 2021.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-02-09

§ 25 Dnr 2018/111

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skolchef Simrishamns kommun 

Ärendebeskrivning

Huvudman ska enligt 2 kap. 8a § skollagen (2010:800) utse en skolchef för sin verksamhet 
inom skolväsendet. Skolchefen ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter 
som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom utbildningsväsendet. 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare utsett Anders Wedin till skolchef enligt 2 
kap. 8a § skollagen (2010:800). 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden utser ytterli-
gare en skolchef enligt 2 kap. 8a § med särskilt ansvar för den kommunala vuxenutbild-
ningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-02-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
 utse förvaltningschef Christina Bergkvist till skolchef enligt 2 kap. 8 a § skollagen 

(2010:800) med särskilt ansvar för den kommunala vuxenutbildningen.

_______
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll
2021-02-09

§ 26 Dnr ParagrafNr.

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Alf Nilsson (F!) upplyser om inbjudan från Friluftsfrämjandet som håller seminarium För 
et rikt och hållbart friluftsliv i förskolan och skolan.

Alf Nilsson (F!) förmodar att det är hans sista arbetsutskott och tackar för en intressant tid.

_______
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