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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2021-08-17

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
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskottet 2021-08-17

§ 75 Dnr 2019/5

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Val av justerare samt tidpunkt för justering

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

 utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 76 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 2021-08-17

§ 77 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning

Ordföranden informerar om budgetberedningens inledande.

Förvaltningschef informerar om
 situationen avseende covid-19, för tillfället sker en ökad smittspridning
 ekonomiska uppföljning
 beslut kring anmärkning avseende enskild huvudman
 arbetet med nya internhyror
 revisionens avsedda granskning av den kommunala vuxenutbildningen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 78 Dnr 2020/113

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kvalitetsgranskning - Huvudmannens analys av studieresultat och trygg-
het 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 har utarbetat en redovisning på vidtagna och planerade 
åtgärder. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till åtgärder redovisade till 
Skolinspektionen.

Beslutsunderlag

 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av utvecklingsområden i regelbunden 
kvalitetsgranskning huvudman gällande grundskolan i Simrishamns kommun

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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden
 godkänner Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av utvecklingsområden i 

regelbunden kvalitetsgranskning huvudman gällande grundskolan i Simrishamns kom-
mun

 överlämnar redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 79 Dnr 2020/57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Kommunalt aktivitetsansvar 

Ärendebeskrivning

Kommuner har ett aktivitetsansvar för ungdomar som inte fullföljt en utbildning i gymna-
sieskolan. Aktivitetsansvaret innebär att en kommun ska hålla sig informerad om hur det 
ungdomar är sysselsatta som

1. inte har fyllt 20 år,
2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de 

inte har skolplikt,
3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning,
4. inte har en gymnasieexamen,
5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och
6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan 

med godkänt resultat (29 kap. 9 § skollagen [2010:800])
Hemkommunen ska, i syfte att motivera en ungdom att påbörja eller återuppta en utbild-
ning, erbjuda en ungdom lämpliga individuella åtgärder.

Det kommunala aktivitetsansvaret redovisas barn- och utbildningsnämnden för uppfölj-
ning. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till redovisning och uppföljning.

Beslutsunderlag

Läsårsanalys 2020/2021 kommunala aktivitetsansvaret

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
besluta

 har tagit del av redovisning och uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 80 Dnr 2021/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion – Campus Österlens verksamhet och organisatoriska hemvist 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har remitterat motion från Pia Ingvarsson (S) m.fl. – Campus Öster-
lens verksamhet och organisatoriska hemvist – till barn- och utbildningsnämnden. I motio-
nen föreslås att 

 Campus Österlen snarast organisatoriskt överförs från barn- och utbildningsnämn-
den till kommunstyrelsen och att ledningsstrukturen bibehålles med en verksam-
hetschef underställd och arbetsledd av kommundirektören.

Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till svar på motionen. Barn- och 
utbildningsnämnden har att föreslå beslut till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Motion – Campus Österlens verksamhet och organisatoriska hemvist, 2021-05-04

Yrkanden

Christer Grankvist (S) yrkar att Campus Österlen organisatoriskt överflyttas till kommun-
styrelsen.

Jaennine Olesen (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Christer Grankvists (S) förslag mot Jaennine Olesens (M) förslag och 
finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Christer 
Grankvists förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

 Campus Österlen organisatoriskt överflyttas till kommunstyrelsen.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 80 forts Dnr 2021/42

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Reservationer

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

_______
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Reservation angående beslutet om Campus Österlens organisatoriska 
hemvist

I motionen som Barn och Utbildningsnämnden har att bereda inför kommunfullmäktiges 
beslut föreslås att Campus Österlen snarast organisatoriskt överförs från barn- och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

I enlighet med vad förvaltningen i BUN svarat i beredningen av ärendet är att den mest 
lämpade att ansvara och sköta verksamheten med Campus Österlen som koordinerar 
eftergymnasiala utbildningar är Barn och Utbildningsnämnden. Det är ingen tillfällighet att 
kommunfullmäktige från början valt att sortera in verksamheten under BUNs paraply. I 
förvaltningen finns all den kompetens som är kopplad till vuxenutbildning och kontakter med 
näringsliv och arbetsmarknad. Att bryta ut denna verksamhet för att lägga den under 
förvaltning av kommundirektören och kommunstyrelsen handlar bara om ekonomiska 
resurser och inget annat. 

När Campus Österlen beslutades av kommunfullmäktige fanns inga ”öronmärkta” pengar för 
att bygga upp verksamheten. Tron var att verksamheten skulle vara självfinansierad vilket 
också underströks av dåvarande förvaltningschefen i BUN. Kritiken som revisionen fastslog 
var densamma och att man byggt upp parallella organisationer med KomVux och Campus vid 
sidan av varandra. Detta lyssnade BUN förvaltningen på och organiserade verksamheten 
tillsammans med KomVux. Effektiviteten har ökat högst påtagligt och antalet årsarbetare har 
dessutom utvecklats från 2,5 till 0,5 tjänster. Om man nu ändrar organisationen innebär det 
ökade kostnader för administration. 

Verksamheten har senaste tiden ökat inte minst tack vara det intima samarbete KomVux 
byggt upp under åren med arbetsmarknaden och näringslivet i Simrishamns kommun. 

Om motionären och kommunfullmäktige vill på ett kraftigare sätt understödja Campus 
fortsatte verksamhet bör man för det första inte mäta effektivitet och framgång i antalet 
kronor som verksamheten skall kunna förfoga över och för det andra titta på de 
synergieffekter som uppstår med Komvux och inte hänvisa till tidigare utredningar. 

Om kommunfullmäktige fortfarande mäter framgången med Campus i anslagna kronor bör 
man istället diskutera öronmärkta pengar i budgeten till BUN från kommunfullmäktige då 
man fastställer den årliga budgeten för BUNs verksamhet. 

I dag har vi svaren på alla utredningar och verkligheten kring hur verksamheten bör bedrivas. 

Vi ställer som reservanter oss bakom förvaltningens slutsatser att avslå̊ motion Campus 
Österlens verksamhet och organisatoriska hemvist. 

Jaennine Olesen (M) Jan Rejdnell (L)
1 vice ordf. BUN Ordförande BUN
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 81 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 juni 2021.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. juni 2021

Ajournering

Sammanträdet ajourneras 15.15–15.25.

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 2021-08-17

§ 82 Dnr 2017/97

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skolskjutsregler 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommun är enligt skollagen (2010:800) skyldig att anordna skolskjuts för 
elever i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Vid planering 
av skolskjutsorganisation ska kommunen ta hänsyn till färdvägens längd mellan elevens 
hem och placeringsskola, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan sär-
skild omständighet. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som planerar och organise-
rar kommunens skolskjutsverksamhet. För att skolskjutsverksamheten ska kunna organise-
ras på ett likvärdigt sätt behöver barn- och utbildningsnämnden besluta om ett regelverk 
inom vilket förvaltningen planerar kommunens skolskjutsar.

Barn- och utbildningsnämndens nuvarande skolskjutsreglemente löper ut 2021-06-30, var-
för barn- och utbildningsnämnden behöver besluta om ett nytt skolskjutsreglemente från 
och med 2021-07-01. Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag på Reglemente 
gällande skolskjuts och elevresor för elever inom barn- och utbildningsförvaltningen, Sim-
rishamns kommun. 

Beslutsunderlag

Alternativ 1 - Reglemente gällande skolskjuts och elevresor för elever inom barn- och ut-
bildningsnämndens verksamheter, Simrishamns kommun
Alternativ 2 - Reglemente gällande skolskjuts och elevresor för elever inom barn- och ut-
bildningsnämndens verksamheter, Simrishamns kommun

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden
 antar alternativ 2 - Reglemente gällande skolskjuts och elevresor för elever inom 

barn- och utbildningsnämndens verksamheter, Simrishamns kommun. för perioden 
2021-07-01–2024-06-30.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskottet 2021-08-17

§ 83 Dnr 2017/133

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Tillsynsrapport fristående förskola/pedagogisk omsorg 

Ärendebeskrivning

En kommun har enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) tillsynsansvar för förskola och 
fritidshem, som inte anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grund-
särskola, vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §, samt för pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen har rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §. 
En tillsyn har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav 
som följer av lagar och andra föreskrifter. Kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna 
råd och vägledning. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att 
den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört tillsyn av de enskilda huvudmännen i 
kommunen och lämnar förslag till beslut. Barn- och utbildningsnämnden har att besluta i 
ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-07-01
Tillsynsrapport Kastanjegården på Stenshuvud AB
Tillsynsrapport Förskolan Läris
Tillsynsrapport Barnstugan i Baskemölla
Tillsynsrapport Personalkooperativet Branteviksbarn
Tillsynsrapport Fridhems barnträdgård
Tillsynsrapport Föräldrakooperativet Gladan
Tillsynsrapport Förskolan Komposten Hammenhög
Tillsynsrapport Näbbe barnstuga
Tillsynsrapport Föräldrakooperativet Tommeliten

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
 har tagit del av tillsynsrapporter för enskilda huvudmän
 godkänner genomförd tillsyn enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800).

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 84 Dnr 2021/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Omsorg på obekväm arbetstid 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade 15 juni 2021 § 89 ärendet om omsorg på 
obekväm arbetstid för

 tydliggörande kring vad förslag till riktlinjer för erbjudande om barnomsorg ska 
omfatta. 

Ärendet har initierats och beretts av barn- och utbildningsförvaltningen då ett ökat behov 
av omsorg på obekväm arbetstid indikerats. Barn- och utbildningsförvaltningen tydliggör i 
tjänsteskrivelsen förutsättningarna för att erbjuda omsorg på obekväm arbetstid. 

Barn- och utbildningsnämnden har att besluta i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-06-17
Riktlinjer för erbjudande av omsorg på obekväm arbetstid (presenteras muntligt)
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-06-15 § 89
Tjänsteskrivelse 2021-06-07

Information

Förvaltningschef redogör för barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Regler för 
omsorg på obekväm arbetstid och Rutin för ansökan, erbjudande och placering omsorg på 
obekväm arbetstid.  

Yrkanden

Jan Rejdnell (L) yrkar att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och 
utbildningsnämnden att anta Regler för omsorg på obekväm arbetstid och Rutin för ansö-
kan, erbjudande och placering omsorg på obekväm arbetstid.  

Beslutsgång

Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer proposition på sitt förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 84 forts Dnr 2021/37

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
beslutar

 anta Regler för omsorg på obekväm arbetstid och Rutin för ansökan, erbjudande och 
placering omsorg på obekväm arbetstid.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-08-17

§ 85 Dnr 2021/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

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

Ärendebeskrivning

Regeringen har beslutat om ytterligare medel till 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 utbildning de har 
rätt till, trots covid-19-pandemin. 

Simrishamns kommun har tilldelats 362 169 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”

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden 
föreslår kommunfullmäktige att

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

o Grundskola: 289 735 (80 procent)
o Gymnasieskola: 72 434 (20 procent)

_______
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