
Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

Protokollsutdrag intygas:

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00–15.30
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 2021-04-15 kl. 14.00 

Underskrifter Paragrafer 38–48
Sekreterare Oskar Eklund

Ordförande Jan Rejdnell

Justerande Christer Grankvist

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Sammanträdesdatum 2021-04-13

Datum för
anslags uppsättande
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Förvaringsplats
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Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv

Underskrift

Oskar Eklund
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2021-04-13

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Jan Rejdnell (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Vinda Ekström (MP)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef
Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef
Oskar Eklund, nämndsekreterare

2



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 38 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 2021-04-13

§ 39 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 2021-04-13

§ 40 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Förvaltningschef informerar om
 covid-19 – årskurserna 7–9 har återgått till ordinarie undervisning, medan gymna-

sieskolan bedriver undervisning på delvis distans 
 efter mars månads utgång bedömer barn- och utbildningsförvaltningen att progno-

sen från Helårsprognos 1 kvarstår

Ajournering

Mötet ajourneras 13.10 – 13.15 på grund av tekniska problem.

 att en språkplan är under färdigställande
 pågående analys av barnantal i förskolan, i syfte att skapa en gemensam bild kring 

bland annat kösituationen
 att barn- och utbildningsförvaltningen ser ett ökat behov av att erbjuda förskola un-

der obekväma tider 
 Befolkningsprognos för kommunen tom 2030.
 Info dialog med facken kring risken för övertalighet (se FÖSAM-protokoll)
 Ökat intresse att gå på korsavad för elever utanför kommunen.
 Utvärdering av tryggheten Korsavad
 Barn-, elev- och personalvolymer.

Nämndsekreteraren informerar om förvaltningsrättens dom i mål 15836–20 och som en 
följd av denna underrättelse i mål 11754–20.

Ordföranden informerar om 
 att kommunalråd, oppositionsråd och kommundirektör kommer att delta vid näst-

kommande nämndsammanträde. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 41 Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information: Kvalitetsgranskning - Huvudmannens analys av studiere-
sultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete, dnr 
2020:7101 

Ärendebeskrivning

Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskning av huvudmannens analys av studiere-
sultat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete. Granskningen syftar till 
att belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de 
nationella målen. Av beslut efter granskningen framgår Skolinspektionens bedömning av i 
vilken utsträckning barn- och utbildningsnämnden uppfyller framtagna kvalitetskriterier. 
En skriftlig redovisning av åtgärder ska redovisas Skolinspektionen senast 1 september 
2021.

Barn- och utbildningsförvaltningen informerar vid arbetsutskott och nämnd i april månad 
2021 om innehållet i Skolinspektionens beslut och planeringen för det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag

Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Simrishamns kommuns, grundskola, 2021-
02-24

Information

Förvaltningschef informerar om innehållet i Skolinspektionens beslut om meddelar att 
ärendet återkommer till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 har tagit del av information om granskning av huvudmannens analys av studieresul-

tat och trygghet samt huvudmannens kompensatoriska arbete.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 42 Dnr 2021/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 - Skolmiljar-
den 

Ärendebeskrivning

Med anledning av covid-19 har Skolverket beslutat om Tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2021”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till 
att bidra till goda förutsättningar för kommuner att säkerställa barn och elever den utbild-
ning de har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån an-
talet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska 
användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet.

Simrishamns kommun har tilldelats 1 461 632 kronor. Då bidraget är ett generellt beslutar 
kommunfullmäktige om hur medlen ska fördelas. Barn- och utbildningsnämnden har att 
lämna förslag till kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag

Förslag till fördelning av Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021”skol-
miljarden”

Information

Förvaltningschef informerar om förslag till fördelning av ”skolmiljarden”.

Yrkanden

Ordföranden Jan Rejdnell (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
till beslut och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet 
med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

 bidraget tillfaller verksamheterna grundskola och gymnasieskola enlig följande an-
delar:

o Grundskola: 1 169 306: - (80 procent)
o Gymnasieskola: 292 326: - (20 procent)
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 43 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.

Beslutsunderlag

Åtgärder och aktiviteter barn- och utbildningsnämnden – Mot en hållbar framtid, 2021-03-
15
Mot en hållbar framtid: Hållbarhetspolicy för Simrishamns kommun, 2021–2030, antagen 
av kommunfullmäktige 2021-12-14 
Beslut kommunfullmäktige 2020-12-14 § 267

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 ställer sig bakom Åtgärder och aktiviteter barn- och utbildningsnämnden – Mot en 

hållbar framtid och överlämnar dessa till kommundirektören.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 44 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 mars 2021.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. mars 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 45 Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse till barn- och utbildningsnämndens presidium - Uttalande av 
ordföranden 

Ärendebeskrivning

I skrivelse ställd till barn- och utbildningsnämndens presidium begär Gun Lidman Nilsson 
(F!) att en åtgärdsplan om hur och vad man som ledamot i nämnden får uttrycka. Utöver 
det begär författaren en officiell ursäkt från ordföranden.

I skrivelsen argumenterar Nilsson att de etiska regler som gäller för förtroendevalda i Sim-
rishamns kommun inte verkar fungera, och föreslår att barn- och utbildningsnämnden be-
slutar om en dag där nämnden diskuterar och utarbetar en plan för förhållningssätt och 
uppförandekod som ska gälla i nämnden.

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar i tjänsteskrivelse 17 februari 2021 yttrande och 
förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnade förslag till beslut 
2 mars 2021.

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade 16 mars 2021 ärendet för att kompletteras 
med den handling som Gun Lidman Nilsson insänt som komplettering i ärendet. Efter 
barn- och utbildningsnämndens sammanträde har ärendet kompletterats med ytterligare 
handlingar från Gun Lidman Nilsson (F!) och Jan Rejdnell (L).

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse 2021-03-29
 Skrivelse Ljudupptagning av samtal utanför nämndsammanträde, 2021-03-21
 Ytterligare komplettering (ink. bilaga) med anledning av nytillkomna uppgifter avseen-

de min skrivelse 2020-12-21 och pågående ärendet i BUN - Uttalande av ordförande, 
2021-03-22

 Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16 § 40
 Kompletterande handling (ink. bilaga) till mitt ärende avseende klimatet i bun daterat 

2020-12-21, behandlat som punkt 7 vid au-sammanträdet 2021-03-02, BUN 2021-03-
16, 2021-03-10

 Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-02 § 33
 Tjänsteskrivelse 2021-02-17
 Skrivelse till barn- och utbildningsnämndens presidium - Uttalande av ordföranden, 

2020-12-21
 Etiska regler för kommunalt förtroendevalda i Simrishamns kommun
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 45 forts Dnr 2021/6

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information

Ordföranden Jan Rejdnell (L) informerar om sin inlämnade skrivelse som också lämnats in 
till revisionen.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar att ärendet går öppet upp till nämnden.

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

Beslutsgång

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslutar
 ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden.

_______

11



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 46 Dnr 2020/38

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Simrishamns förskolor lokalförsörjning 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har 16 mars 2021 beslutat att utreda förutsättningarna och 
möjligheterna för en förskola i Simrishamn. Inom ramen för utredningen ska såväl anpass-
ningar av redan aktuella lokaler som möjligheter för exempelvis nybyggnation utredas. 
Vidare ska tidplan och kostnadsberäkning tas fram.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med rektorer och personal påbörjat utred-
ningen och redovisar en inledande bedömning för barn- och utbildningsnämnden med för-
slag till beslut för det fortsatta arbetet.

Beslutsunderlag

Utredning kring förskolans lokalförsörjning, 2021-04-07
Bilaga till utredning - Anteckningar från möte kring förskolans lokalförsörjning, 2021-03-
30
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16 § 43

Information

Förvaltningschef informerar om utredningen och barn- och utbildningsförvaltningens för-
slag.

Yrkanden

Jan Rejdnell (L) och Christer Grankvist (S) yrkar bifall barn- och utbildningsförvaltning-
ens förslag. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
 att genomföra en fördjupad utredning avseende Bruksgatan 1 och Nybyggnation 

Simrislund.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 47 Dnr 2021/23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barnbokslut 2020 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun antog i januari 2019 Handlingsplan för att stärka barnets rättighe-
ter i Simrishamns kommun 2019–2022. Av handlingsplanen följer att barnbokslut ska ge-
nomföras årligen, och ska innehålla en utvärdering av handlingsplanen och redovisas till 
respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till Barnbokslut 2020. 

Beslutsunderlag

Förslag till Barnbokslut 2020

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 anta förvaltningens förslag till Barnbokslut 2020

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-04-13

§ 48 Dnr 2021/17

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Överklagan beslut BUN 2021-01-26 § 6 - Begäran om kompensation för 
underskott förskola 

Ärendebeskrivning

Hammenhögs friskola ek. för. har överklagat barn- och utbildningsnämndens beslut 26 
januari 2021 § 6. Förvaltningsrätten i Malmö har förelagt nämnden att inkomma med ytt-
rande.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med förslag till yttrande och informerar om 
ärendet.

Beslutsunderlag

Föreläggande Överklagan beslut BUN 2021-01-26 § 6 Begäran om kompensation för un-
derskott förskola, 2021-03-29

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 har tagit del av information kring överklagan av beslut 26 januari 2021 § 6
 uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att återkomma med förslag till yttran-

de till barn- och utbildningsnämnden 27 april 2021.

_______
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