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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2021-05-11

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
Gunilla Persson, administrativ handläggare, §§ 57–59 
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 49 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 2021-05-11

§ 50 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 2021-05-11

§ 51 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Förvaltningschef informerar om
 ekonomisk uppföljning ink. kostnader som följer av pandemin, med besked att pro-

gnos från Helårsprognos 1 kvarstår 
 närvaro och frånvaro i förskola, grundskola, särskolan, gymnasieskolan och den 

kommunala vuxenutbildningen bland barn, elever och personal
 barn-, elev- och personalvolymer
 kommande presentation av språkplan 
 kommande redovisning av statistik kring vikariekostnader 2020–2021.

Ordföranden informerar om
 planerad hantering av ordförandinitiativen om dels information kring barns och ele-

vers hemsituation under pågående pandemi, dels uppdatering av den barnkonse-
kvensanalys som genomfördes avseende Skolområde Nord under 2017.

Nämndsekreteraren informerar vidare om
 om de prövningstillstånd som medgetts av kammarrätten avseende överklagade 

grundbelopp 2019
 om att förvaltningsrätten prövar överklagan av begäran om kompensation för un-

derskott i förskolan enligt så kallat laglighetsprövning istället för enligt skollagen, 
som tidigare meddelats. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 52 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 möte med samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltnings-
chef. Ärendet har överlämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen, information delges lö-
pande.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 53 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. Beslutsförslag grundar sig därför på 
beslut i nämnden inför omvalsperioden.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-03-16 § 37
Rekommendationer för gymnasieskolans utbildningar, 2021-02-19 

Info

Rektor informerar om liggande förslag och förtydligar introduktionsprogrammens roll och 
funktion i gymnasieskolans organisation. Rektor konstatera att låga sökandetal ger ofördel-
aktiga planeringsförutsättningar, och att ytterligare tid fordras för att analysera möjligheten 
att starta program med hänsyn tagen till elever som kommer att gå introduktionsprogram. 

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar att ärendet kompletteras med en analys av sökande till intro-
duktionsprogrammen och slutgiltig ansökningsstatistik.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 53 forts Dnr 2020/58

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 att ärendet kompletteras med en analys av sökande till introduktionsprogrammen 

och slutgiltig ansökningsstatistik.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 54 Dnr 2021/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2022–2023 

Ärendebeskrivning

Sista dag att registrera sökbara program på Skolportalen inför Gymnasiebroschyren för 
läsåret 2022/2023 är den 31 juli 2021. Barn- och utbildningsnämnden har därför att besluta 
om sökbara gymnasieprogram inför gymnasievalet 2022/2023. 
Barn- och utbildningsförvaltningen och med kommunens rektorer för gymnasieskolan har 
lämnat rekommendationer för gymnasieskolans utbildningar och föreslår de nationella pro-
gram som ska vara sökbara inför läsåret 2022/2023.

Beslutsunderlag

Rekommendationer för gymnasieskolans utbildningar, 2021-02-19 

Information

Rektor informerar om ett en grupp för gymnasiesamverkan har initierats inom SÖSK-om-
rådet.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) föreslår att ett särskilt arbetsmöte bokas med arbetsutskottet för att 
diskutera förutsättningarna för beslut och gymnasieskolans organisation 2022–2023. 

Jaennine Olesen (M) yrkar bifall till Christer Grankvists förslag och föreslår i tillägg att 
beslut om gymnasiets organisation 2022–2023 hänskjuts till barn- och utbildningsnämn-
dens sammanträde 15 juni 2021.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) yrkande och Jaennine Olesens 
(M) tilläggsyrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
dessa.  
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 54 forts Dnr 2021/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar
 att ett särskilt arbetsmöte bokas med arbetsutskottet för att diskutera förutsättning-

arna för beslut och gymnasieskolans organisation 2022–2023
 beslut om gymnasiets organisation 2022–2023 hänskjuts till barn- och utbildnings-

nämndens sammanträde 15 juni 2021.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 55 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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 55 forts Dnr 2021/21

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information

Förvaltningschef informerar om rapporten, som ses som en tydlig indikation på att det 
finns behov av en ökad tydlighet i samverkansfrågor, och förslag till yttrande.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 56 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

Ajournerat

Mötet ajourneras 14.50-15.00.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar 
 har tagit del av förvaltningens redovisning av klagomålshantering.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 57 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 ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 
 har tagit del av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 58 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. 

Yrkanden

Ordföranden Jan Rejdnell (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
antar Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutin för barn- och utbildningsnämndens verksam-
hetsområden med ändringen att namnet ändras till Arbetsmiljöplan för barn- och utbild-
ningsnämndens verksamhetsområden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott arbets-
miljöplan och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet 
med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 antar Arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljörutin för barn- och utbildningsnämndens 

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

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 59 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

Info

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

Christer Grankvist (S) förslår att regler förtydligas gällande att skolplikten påbörjas i för-
skoleklass, och att Regler för barnomsorg: förskola och fritidshem i övrigt fastställs.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar enligt detta.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 59 forts Dnr 2018/106

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden 
 fastställer Regler för barnomsorg: förskola och fritidshem med förtydligandet gäl-

lande att skolplikten påbörjas i förskoleklass
 reglerna träder i kraft omgående och ersätter Regler för förskola, fritidshem, peda-

gogisk omsorg samt helgomsorg i Simrishamns kommun.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 60 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 ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 61 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

Information

Rektor informerar om införda ändringar och kompletteringar med anledning av barn- och 
utbildningsnämndens beslut 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS 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.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 62 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

Information

Förvaltningschef informerar om att behov av omsorg på obekväm arbetstid indikerats, dels 
av vårdnadshavare, dels av socialförvaltningen. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-05-11

§ 63 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

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar enligt detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden
 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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