
  
 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-02  

 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 2021-12-09 kl. 11.00  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 112–120 
 Sekreterare 

 
Oskar Eklund  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-12-02 

Datum för 
anslags uppsättande 

2021-12-09 Datum för 
anslags nedtagande 

2021-12-30 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Oskar Eklund 
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll  
         arbetsutskott                                         2021-12-02  
 

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  
 arbetsutskottet 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 112   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 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 113   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lägger till följande punkter: 

• Övrigt 
• Rapport Ystad-Österlenregionens miljöförbund 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• fastställer ärendelistan med ändringar enligt ovan.  
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 114   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef  

Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden informerar om 

• upplevda brister i kommunikationen mellan kommunalt bostadsbolag och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, och samtal med kommundirektör av den orsaken 

• om de elever som varit i Polen under SKMA:s regi och som 14 december kommer 
att bjudas in till barn- och utbildningsnämnden. Diskussion kring eventuell egen re-
sa och möjliga sätt att finansiera denna 

• om möte med enskilda huvudmän för att informera om konsekvenser av förvalt-
ningsrättens domar kring överklagade grundbelopp och pågående arbete med en 
tydligare och mer transparent resursfördelning.   

 
Förvaltningschef informerar om 

• Situationen avseende covid-19, där man ser en ökad smittspridning. Länsstyrelsen 
har haft ett extrainsatt möte i frågan och Region Skåne kommer troligen att införa 
förnyade restriktioner och rekommendationer.  

 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 115   Dnr 2020/124 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2022 - Nämndplan 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Föreligger förslag till budget och nämndplan avseende år 2022 för barn- och utbildnings-
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Nämndplan 2022 
Internbudget per verksamhet 
 
Information 
 
Förvaltningschef informerar om utarbetat förslag till Resursfördelningsmodell 2022, som 
syftar till att bland annat öka transparensen och förutsägbarheten i nämndens resursfördel-
ning. Justeringarna för år 2022 kommer dock bli små, då det bedöms att både fristående 
och kommunala verksamheter behöver tid att anpassa verksamheterna till den nya model-
len. 
 
Förvaltningschef informerar vidare om vissa förhållanden kring internhyrorna och avskriv-
ningar på anläggningar som kommer att i påverka resultatet. 
 
Yrkanden 
 
Christer Grankvist (S) yrkar att ärendet går öppet upp till nämnden och att följande infor-
mation lämnas 14 december 

• nyttjandegrad av lokalerna på Fredsdalsgatan 7 
• hur, var och i vilken omfattning barnrättsarbetet ingår i budgeten 
• hur finansieringen av Blåvingeverksamheten sker. 

 
Ajournering 
 
Mötet ajourneras 13.50- 14.00 
 
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 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 115 forts   Dnr 2020/124 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går öppet upp till nämn-
den och att följande information lämnas 14 december 

• nyttjandegrad av lokalerna på Fredsdalsgatan 7 
• hur, var och i vilken omfattning barnrättsarbetet ingår i budgeten 
• hur finansieringen av Blåvingeverksamheten sker. 

 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 116   Dnr 2021/69 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdestider 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt 6 kap. 23 § första stycket kommunallagen (2017:725) bestämmer en nämnd tid och 
plats för sina sammanträden.  
 
Utifrån kommunfullmäktiges rekommenderade tider har barn- och utbildningsförvaltning-
en utarbetat förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden, barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens presidium.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om sammanträdestider 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanträdestider 2022 
 
Beslutsgång 
 
Efter överläggningar beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att föreslå barn- 
och utbildningsnämnden att anta sammanträdestider 2022 med följande ändringar: 

• barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 februari 2022 flyttas till 17 februari 
2022.  

• barn- och utbildningsnämndens presidium 21 februari 2022 flyttas till 1 mars 2022. 
• barn- och utbildningsnämnden 22 februari 2022 flyttas till 2 mars 2022. 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
anta sammanträdestider 2022 med följande ändringar: 

• barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 8 februari 2022 flyttas till 17 februari 
2022.  

• barn- och utbildningsnämndens presidium 21 februari 2022 flyttas till 1 mars 2022. 
• barn- och utbildningsnämnden 22 februari 2022 flyttas till 2 mars 2022. 

 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 117   Dnr 2019/11 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utökat antal kompetensutvecklingsdagar  

Ärendebeskrivning 
 
Förskolan och skolan har i syfte att möjliggöra gemensam verksamhetsplanering och ut-
vecklingsarbete ett antal kompetensutvecklingsdagar. Bland annat ställer skollagens 
(2010:800) krav på ett systematiskt kvalitetsarbete höga krav på anställda. Barn- och ut-
bildningsförvaltningen föreslår därför barn- och utbildningsnämnden att utöka antalet 
kompetensutvecklingsdagar under ett läsår för förskolan.   
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2019-01-23 
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12 § 19 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår att nämnden beslutar 

• att utöka antal kompetensutvecklingsdagar för förskolan från 4 till 6 per läsår 
• att kompetensutvecklingsdagar kommuniceras minst 3 månader innan läsårsstart. 

 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 118   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 november 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning t.o.m. november 2021 (handlingar kompletteras) 
 
Information 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar att underlaget inte hunnit sammanställas in-
för möte, varför det inte finns någon redovisning att ta del av.  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• beslut tas i barn- och utbildningsnämnden då underlag saknas. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 119    
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt  

Ärendebeskrivning 
 
Nämndsekreteraren informerar om hantering av ärendet Motion Campus Österlens verk-
samhet och organisatoriska hemvist. Ärendet bereds och presenteras direkt på barn- och 
utbildningsnämnden 14 december 2021. 
 
Nämndsekreteraren informerar om att ärende kring beslut om taxor och avgifter 2022, som 
bereds och presenteras direkt på barn- och utbildningsnämnden 14 december 2021. 
 
Nämndsekreteraren informera om förvaltningsrättens dom i mål 11754–20, av vilken 
framgår att beslut BUN 25 augusti 2020 § 88 upphävs. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2021-12-02  
 
 
 
 
 
 

§ 120   Dnr 2021/73 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Extra ärende: Information om rapport Tillsyn enligt miljöbalken på För-
skolan Kometen, Simris 206:1, Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har 16 november 2021 lämnat rapport om Tillsyn 
enligt miljöbalken på Förskolan Kometen, Simris 206:1, Simrishamns kommun. Ordföran-
den har initierat ärendet och föreslår på grundval av de påtalade bristerna ställningstagande 
i barn- och utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Muntlig information 
 
Information 
 
Ordföranden informerar om det brister som påtalas i rapporten och framhåller att det be-
hövs en tidigareläggning av planeringen av en ny förskola. 
 
Förvaltningschef informerar om vilka åtgärder som vidtagits i ärendet. 
 
Överläggningar 
 
Diskussioner förs vidare kring Garvaren 6 och att Hyllie Park kommer att hyra lokaler på 
Bruksgatan 1 vilket enligt rektor tillika skolchef föranleder en överetablering av vuxenut-
bildning i Simrishamns tätort och får konsekvenser för gymnasieskolan. 
 
Beslutsgång 
 
Efter överläggningar beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att förvalt-
ningschef får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämnden återrapportera efter lokalför-
sörjningsgruppens möte 8 december 2021. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

• att förvaltningschef får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämnden återrappor-
tera efter lokalförsörjningsgruppens möte 8 december 2021. 

 
_______ 
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