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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2021-11-02

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
arbetsutskott 2021-11-02

§ 102 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 2021-11-02

§ 103 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 fastställer dagens ärendelista.

_______

4



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-11-02

§ 104 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ordföranden informerar om:
 BRÅ-möte där bland annat händelser kring Valfisken diskuterats. Händelserna är i 

huvudsak relaterade till droger. 
 Utbildning och resor till Polen under Svenska kommittén mot antisemitism 

(SKMA) regi. Vidare lyfts frågan kring en för nämndens ledamöter arrangerad resa.

Förvaltningschef informerar om 
 Covid-19, i huvudsak vaccinationsstatistik bland ungdomar där Simrishamns kom-

mun ligger bra till relativ Skånes övriga kommuner.
 Barn-, elev och personalvolymer.
 Om pågående arbete med en ny resursfördelningsmodell för ökad transparens och 

förutsägbarhet. 
 Analysen av Skolinspektionens granskning av skillnader mellan nationella proven 

och betyg. Ett flertal förklaringsmodeller har framkommit.
 Befolkningsstatistik. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-11-02

§ 105 Dnr 2020/124

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2022 - Information om driftbudget 

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslöt 25 oktober 2021 att fastställa driftbudget för nämnderna 2022. 
Inför kommande budgetdialog 16 november 2021 informeras om fastställd budgetram. 

Beslutsunderlag

---

Information

Förvaltningschef redogör för förutsättningarna efter kommunfullmäktiges beslut om drift-
ram. Bland annat sker ingen justering utifrån de demografiska effekterna, vilka beräknas 
uppgå till 9 mnkr. Vidare arbetar man med att inkorporera ökade kostnader för hyra och att 
göra plats för de politiska satsningarna som uttrycks i de preliminära nämndmålen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

 har tagit del av information om budget 2022.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-11-02

§ 106 Dnr 2020/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2021 - Helårsprognos 4 

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 4 är kopplad till utfallet januari-oktober 2021 och visar resultat i siffror samt kommen-
tarer och ska lämnas in senast 15 november.

Beslutsunderlag

Helårsprognos 4 2021, tabell och kommentar

Information

Förvaltningschef informera om att Helårsprognos 4 kommer att kompletteras för att tydlig-
göra effekter av coronoaomkostnader.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår att barn- och utbildningsnämnden 
 antar Helårsprognos 4 inklusive kommentar och översänder denna till kommunsty-

relsen. 

_______

7



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-11-02

§ 107 Dnr 2021/68

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Skrivelse - Möte barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2021: Ordfö-
randen Jan Rejdnells ovilja till gott bemötande! 

Ärendebeskrivning

Gun Lidman Nilsson (F!) har i skrivelse lämnat synpunkter kring barn- och utbildnings-
nämndens sammanträde 31 augusti. Skrivelsen har ställts till kommunstyrelsen och barn- 
och utbildningsnämnden.

Skrivelsen har besvarats av kommundirektören. Barn- och utbildningsförvaltningen före-
slår nämnden att med hänvisning till detta anse skrivelsen besvarad.

Beslutsunderlag

 Svar på skrivelse - Möte barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2021: Ordföran-
den Jan Rejdnells ovilja till gott bemötande! Svar 2021-09-22

 Komplettering Skrivelse - Möte barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2021: 
Ordföranden Jan Rejdnells ovilja till gott bemötande!, 2021-09-16

 Skrivelse - Möte barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2021: Ordföranden Jan 
Rejdnells ovilja till gott bemötande!, 2021-09-13

Yrkanden

Christer Grankvist (S) föreslår att ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

_______

8



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-11-02

§ 108 Dnr 2019/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Uppföljning av privata utförare 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för uppföljning och kontroll av privata utförare 
inom sitt ansvarsområde. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört uppföljning och kontroll enligt Plan för 
uppföljning av privata utförare och redovisar ärendet.

Beslutsunderlag

Uppföljning Bergkvarabuss AB (ink. bilaga 1 och 2)
Uppföljning Sjögatans läkarpraktik (i tjänsteskrivelse)

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden
 godkänner uppföljning av privata utförare

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-11-02

§ 109 Dnr 2018/98

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Lokalförsörjningsplan barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

I Simrishamns kommun pågår ett arbete med att utarbeta en kommunövergripande lokal-
försörjningsplan. Som ett led i arbetet behöver barn- och utbildningsnämnden besluta om 
vilka lokalbehov som ska prioriteras. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat för-
slag till prioriteringar av lokalbehoven och överlämnar dessa till barn- och utbildnings-
nämnden för ställningstagande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-25
Processbeskrivning lokalförsörjningsplan

Överläggningar

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kommer överens om att planera ett arbets-
sammanträde avseende gymnasieskolans framtida innehåll och form.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

 de i tjänsteskrivelsen redovisade lokalbehoven för barn- och utbildningsförvaltning-
en lämnas till lokalförsörjningsgruppen att beaktas vid framtagandet av reviderad 
lokalförsörjningsplan.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-11-02

§ 110 Dnr 2021/43

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ordförandeinitiativ – Skeppet till Kulturskolan 

Ärendebeskrivning

Ordföranden Jan Rejdnell (L) inkom under våren 2021 med skrivelse angående kultursko-
lans lokalsituation, i vilken argument för ökad kapacitet avseende lokaler för kulturskolan 
framförs. Barn- och utbildningsnämnden beslöt med anledning av skrivelse 15 juni 2021 § 
85 att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att

 inleda diskussioner med kommunledningskontoret 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 utbildningsförvaltningen följer upp beslutet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-20
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2021-06-15 § 85
Ordförandeinitiativ Skeppet till Kulturskolan, 2021-05-19

Information

Förvaltningschef informerar om att enhetschef för Kulturskolan har fått i uppdrag att utar-
beta rapport kring verksamhetens förutsättningar och lokalbehov.

Yrkanden

Jan Rejdnell (L) föreslår i tillägg till barn- och utbildningsförvaltningens beslutsförslag att 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barn- och utbildningsnämnden 
delges rapporten om Kulturskolan när den är färdigställd. Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott beslutar enligt detta.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

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

 har tagit del av uppföljningen av beslut
 barn- och utbildningsnämnden delges rapporten om Kulturskolan när den är färdig-

ställd.
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2021-11-02

§ 111 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 oktober 2021.

Beslutsunderlag

Redovisning t.o.m. oktober 2021

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och bildningsnämnden har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning

_______
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