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Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:
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Tomas Assarsson (SD)
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Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 64 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 2021-06-01

§ 65 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista.

_______

4



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 66 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Förvaltningschef informerar om
 situationen vad gäller covid-19, där lättnader i restriktioner påverkar barn- och ut-

bildningsnämndens verksamheter förhållandevis lite
 att lovskola kommer att bedrivas både på Österlengymnasiet och Nova Academy
 att muntlig överenskommelse har träffats med Capio och Region Skåne kring loka-

ler för Familjecentralen. Barn- och utbildningsnämnden åtar sig att betala ersättning 
för driftskostnaderna, men ingen hyreskostnad. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 67 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021 - Helårsprognos 2 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun följer på olika sätt upp nämndernas budget med krav på fyra sam-
manställda helårsprognoser för året. Barn- och utbildningsnämndens resultat i Helårspro-
nos 2 är kopplad till utfallet januari-maj 2021 och visar resultat i siffror samt kommentarer 
och ska lämnas in senast 14 juni.

Beslutsunderlag

Helårsprognos 2 2021, tabell och kommentar

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 
 antar Helårsprognos 2 inklusive kommentar och översänder denna till kommunsty-

relsen. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 68 Dnr 2020/124

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2022 - Budgetberedning 

Ärendebeskrivning

Budgetdialog inför budget 2022, där respektive nämnds budgetskrivelse presenteras, äger 
rum 16 augusti 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till budget-
skrivelse innehållande äskanden om utökning av budget samt besparingar. Vidare presente-
ras nämndmål. I underlaget till beslut redovisas motiv till äskanden, besparingar och 
nämndmål.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse 2022–2026

Avstå från att delta i beslut

Christer Grankvist (S) avstår från att delta i beslut.

Tomas Assarsson (SD) avstår från att delta i beslut.

Information. 

Förvaltningschef informerar om budgetskrivelsen, äskanden, besparingar och preliminära 
nämndmål. Äskande 6 och 7 kan komma att ändras beroende på vilka besked samhälls-
byggnadsförvaltningen ger.

Yrkanden

Ordföranden Jan Rejdnell (L) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag 
till budgetskrivelse, och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden 
 ställer sig bakom förslag till skrivelse avseende Budget 2022 och översänder detta 

till budgetberedningen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 69 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.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 23 februari § 21 att bifalla skrivelsen. Vid kommun-
fullmäktiges hantering 26 april 2021 § 80 återremitterades ärendet för att tydliggöra vad 
anslaget ska användas till.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-20
Beslut kommunfullmäktige 2021-04-26 § 80
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-02-23 § 21
Skrivelse Hemställan om tilläggsanslag, 2021-01-27

Avstå från att delta i beslut

Jan Rejdnell (L) avstår från att delta i beslut.

Jaennine Olesen (M) avstår från att delta i beslut.

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar på följande beslutstext:
 refererar åter till redogörelsen i skrivelsen avseende hemställan om tilläggsanslag 

2021-01-27, samt erinrar om att hemställan idag avser två (2) miljoner kronor då 
kommunfullmäktige redan bifallit en (1) av de tre (3) miljonerna.

 bifall vidare till förvaltningens påtalade behov med tillägg att ytterligare förstärk-
ning av skolområde norr kommer att göras.

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Christer Grankvists förslag.
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Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
2021-06-01

§ 69 forts Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) förslag 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
 refererar åter till redogörelsen i skrivelsen avseende hemställan om tilläggsanslag 

2021-01-27, samt erinrar om att hemställan idag avser två (2) miljoner kronor då 
kommunfullmäktige redan bifallit en (1) av de tre (3) miljonerna.

 bifall vidare till förvaltningens påtalade behov med tillägg att ytterligare förstärk-
ning av skolområde norr kommer att göras.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 70 Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordförandeinitiativ – Skeppet till Kulturskolan 

Ärendebeskrivning

Ordföranden Jan Rejdnell (L) har inkommit med skrivelse angående kulturskolans lokalsi-
tuation. I skrivelsen argumenterar författaren för ökad kapacitet avseende lokaler för kul-
turskolan och föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

 uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att inleda diskussioner med kommun-
ledningskontoret om att kunna hyra Skeppet

 utröna vem som tar kostnaden för att lägga in det sviktande golvet som är en förut-
sättning.

Beslutsunderlag

Ordförandeinitiativ Skeppet till Kulturskolan, 2021-05-19

Yrkanden

Jaennine Olesen (M) yrkar som tilläggsförslag
 att enhetschef för kulturskolan bjuds in att ge en lägesbeskrivning
 att också andra lokaler än Skeppet beaktas.

Christer Grankvist (S) föreslår som tilläggsförslag att man efterhör kulturskolans synpunk-
ter och bjuder in enhetschef för kulturskolan till nämnden den 15 juni 2021.

Beslutsgång

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

Ordföranden ställer proposition på Jaennine Olesens (M) tilläggsförslag och finner att 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvists (S) tilläggsförslag och finner att 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 70 forts Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar
 uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att inleda diskussioner med kommun-

ledningskontoret om att kunna hyra Skeppet
 genom diskussionerna utröna vem som tar kostnaden för att lägga in det sviktande 

golvet som är en förutsättning
 att också andra lokaler än Skeppet beaktas.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar vidare
 att enhetschef för kulturskolan bjuds in att ge en lägesbeskrivning
 att man efterhör kulturskolans synpunkter och bjuder in enhetschef för kulturskolan 

till nämnden den 15 juni 2021.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 71 Dnr 2021/34

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2022–2023 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade vid sammanträde 11 maj 2021 
ärendet Gymnasiets organisation 2022–2023. Vid sammanträdet beslöt arbetsutskottet 

 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.

Då arbetsutskottets arbetsmöte är planerat till 8 juni föreslås arbetsutskottet besluta att upp-
dra åt barn- och utbildningsförvaltningen att utifrån arbetsmötet inkomma med förslag till 
beslut till barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2021. 

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-11 § 54
Rekommendationer för gymnasieskolans utbildningar, 2021-02-19 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att utifrån arbetsmötet 8 juni inkom-

ma med förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2021.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 72 Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Översyn grundskolans organisation - uppdatering av barnkonsekvensa-
nalys 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt 26 april 2021 § 81 nuvarande skolorganisation ska bibehållas i 
fem år och därefter omprövas. Med anledning av detta har ordföranden Jan Rejdnell (L) 
gett barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att uppdatera Barnkonsekvensanalys i 
frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola och informera barn- och ut-
bildningsnämnden om detta. 

Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar kommentar till tidigare barnkonsekvensanalys 
och förslag till beslut till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag

 Kommentar till Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i 
Sankt Olofs skola med anledning av beslut om grundskolans organisation, 2021-05-24

 Ordförandeinitiativ – uppdatering av barnkonsekvensanalys med anledning av beslut 
om grundskolans organisation, 2021-04-27

 Beslut kommunfullmäktige 2021-04-26 § 81
 Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning av verksamhet i Sankt Olofs skola, 

augusti 2017

Ajournering
14.30–14.35

Yrkanden

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 har tagit del av Kommentar till Barnkonsekvensanalys i frågan gällande utökning 

av verksamhet i Sankt Olofs skola med anledning av beslut om grundskolans orga-
nisation

13



Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
2021-06-01

§ 72 forts Dnr 2019/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anteckning till protokollet

Jan Rejdnell (L) lämnar anteckning till protokollet:
Barnkonsekvensanalysen från 2017 fastslår tydligt att man inte kan ta resurser från 
andra skolor till en särskild skola eller skolområde från den gemensamma budgeten. 
Det strider mot Barnkonventionen slog BUFförvaltningen fast redan 2017 och gör så 
än i dag. Citat från barnkonsekvensanalysen 2017. ”En utökning av Sankt Olof skola 
med årskurs 4-6 skulle innebära konsekvenser i form av minskade resurser för övriga 
barn och elever inom buf:s verksamheter, Mot denna bakgrund bedömer barn- och 
utbildningsförvaltningen att elevernas på Sankt Olofs skola inte kan väga tyngre än 
andra barn- och elevgruppers intresse. Sammanfattningsvis bedöms att det, med oför-
ändrade ekonomiska resurser, INTE är barnets bästa för barn och elever inom bud att 
prioritera en utökning på Sankt Olofs skola med årskurs 4-6." 

Jaennine Olesen (M) ställer sig bakom Jan Rejdnells anteckning till protokollet.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 73 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 maj 2021.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. maj 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-06-01

§ 74 Dnr 2021/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omsorg på obekväm arbetstid 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 25 maj 2021 § 74 att uppdra åt barn- och utbild-
ningsförvaltningen att

o utreda behovet och förutsättningarna för att erbjuda omsorg på
obekväm arbetstid

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

Vid arbetsutskottet sammanträde är utredning inte färdigställd varför arbetsutskottet fö-
reslås uppdra åt förvaltningen att färdigställa utredningen inkomma med förslag till beslut 
till barn- och utbildningsnämnden 15 juni.

Beslutsunderlag

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-05-25 § 74

Information

Förvaltningschef informerar om pågående utredning, där det mest gångbara alternativet 
förefaller vara att bedriva en sådan verksamhet i egen regi på befintlig förskola. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

15 juni 2021 återkomma med utredning och förslag till beslut.

_______
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