
  
 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-02-17  

 Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00–15.15 
 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 2022-02-22, kl. 11.00  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 8–15 
 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 2022-02-17 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-02-23 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-03-17 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Oskar Eklund 
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll  
         arbetsutskott                                         2022-02-17  
 

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  
 arbetsutskott 2022-02-17  
 
 
 
 
 
 

§ 8   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering  

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• utser Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-02-17  
 
 
 
 
 
 

§ 9   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  
 arbetsutskottet 2022-02-17  
 
 
 
 
 
 

§ 10   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef  

Ordföranden informerar om:  
• Planer att genomföra verksamhetsbesök, övriga presidium erbjuds att delta. 
• Presidiets träff med kommunstyrelsens arbetsutskott 9 mars, som förbereds vid pre-

sidiemöte 1 mars. 
• Tidsfristen för anordnandet av resor till Polen under regi av Svenska kommittén 

mot antisemitism har utgått, varför eventuella resor skjuts upp till hösten 2022. 
Kommunstyrelsen meddelas detta. 

 
Förvaltningschef informerar om: 

• Ökad samverkan över kommungränserna kring förskola och skola, med syftet att 
förbättra undervisningens kvalitet genom erfarenhetsutbyte.  

• Frånvaron bland barn, elever och personal är fortsatt hög. 
• Verksamhetsaktuella frågor. Det finns tecken på sämre språkutveckling bland barn 

i förskolan p.g.a. hög frånvaro, och ”kunskapstapp” i grundskolan. Den sämre kun-
skapsutvecklingen avser svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik 
och trenden är densamma i gymnasieskolan som i grundskolan. 

• Skolchef/rektor informerar om utfallet första ansökningsperioden till gymnasiesko-
lan läsåret 2022/2023. Vidare ges en lägesbild av vuxenutbildningen. 

• Problem med den ekonomiska uppföljning som en konsekvens av problem med det 
nya ekonomisystemet. 

• Barn- och elevvolymer.  
 
Nämndsekreteraren informerar om: 

• Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 2424–21. 
• Datum för den ekonomiska uppföljningen under 2022. 

 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-02-17  
 
 
 
 
 
 

§ 11   Dnr 2018/98 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokalförsörjningsplan barn- och utbildningsnämnden - Gymnasieskolan 
och kulturskolans utredningar  

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef har gett i uppdrag till rektor för gymnasieskolan och enhetschef för kul-
turskolan att utreda verksamheternas respektive lokalbehov. Utredningarna redovisas för 
barn- och utbildningsnämnden, vilka har att besluta i ärendet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Lokalutredning gymnasieskolan 
Lokalutredning kulturskolan 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 

• har tagit del av lokalutredningar för gymnasieskolan och kulturskolan 
• uppdrar åt förvaltningschef att beakta dessa i det vidare arbetet med lokalbehovs-

gruppen.  
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-02-17  
 
 
 
 
 
 

§ 12   Dnr 2021/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Intern kontroll 2021 - uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp den av barn- och utbildningsnämnden 
beslutade interna kontrollplanen för 2021. Förvaltningen överlämnar förslag till uppfölj-
ning. Barn- och utbildningsnämnden har att besluta i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rutiner för ekonomisk uppföljning, 2022-01-17 
Tillförlitlig statistik – Intern kontroll, 2022-01-24 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden  

• godkänner uppföljning av Intern kontroll 2021. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-02-17  
 
 
 
 
 
 

§ 13   Dnr 2020/14 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2021 - Verksamhetsberättelse  

Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsberättelse 2021 för barn- och utbildningsnämnden presenteras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsberättelse 2021 
Måluppföljning 2021 
Rättstvister och entreprenader 2021 
 
Information 
 
Förvaltningschef informerar om verksamhetsberättelsen och måluppfyllelse, och dess in-
nehåll, och sin analys av resultatet för aktuellt år.  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar 

• godkänna Verksamhetsberättelse ink. måluppföljning 2021 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-02-17  
 
 
 
 
 
 

§ 14   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, vilket presenterades i barn- och utbildningsnämnden 31 augusti 2021. Därefter 
har tillsynen kompletterats med en granskning av huvudmännens systematiska kvalitetsar-
bete, pedagogiska verksamhet och verksamheternas lokaler, utrustning och utemiljö. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till tillsynsrapporter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tillsynsrapport Barnstugan i Baskemölla 
Tillsynsrapport Personalkooperativet Branteviksbarn 
Tillsynsrapport Fridhems barnträdgård 
Tillsynsrapport Föräldrakooperativet Gladan 
Tillsynsrapport Kastanjegården på Stenshuvud AB 
Tillsynsrapport Förskolan Komposten Hammenhög 
Tillsynsrapport Förskolan Läris 
Tillsynsrapport Näbbe barnstuga 
Tillsynsrapport Föräldrakooperativet Tommeliten 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar 

• 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 2022-02-17  
 
 
 
 
 
 

§ 15   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 januari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning t.o.m. januari 2022 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har  

• tagit del av anmälningarna enligt redovisning 
 
_______ 
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