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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2018-04-24

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Christer Grankvist (S)
Irene Hansson (C), jäv § 56
Margareta Krafft (MP)
Sven Olsson (M)
Frida Törnquist (M)

Övriga närvarande: Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
Lena Hjelmström, utvecklingsledare, § 44
Clara Lindberg, utvecklingsledare, § 44
Stefan Arias Hoff, ekonom, § 45
Marie Lundin Karphammar, administrativ chef, § 56
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 43 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ordföranden anmäler extra ärende: BUN 2017/63 Anmälan om skolsituationen för en elev 
vid Borrby skola i Simrishamns kommun – vitesföreläggande.

Nämndsekreteraren informerar om att förvaltningen den 23 april mottagit ett beslut från 
Förvaltningsrätten i Malmö, mål 3057-18, avseende ett överklagande i fråga om avvisning 
m.m. Mats & AnneLie Alberts pedagogiska barnomsorgsverksamhet AB har överklagat att 
kommunen inte utbetalt grundbelopp för elev som slutat i deras verksamhet för att gå i den 
kommunala verksamheten. Förvaltningsrättens avgörande gör gällande att överklagan av-
visats och översänts till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen har inte tidigare haft 
kännedom om överklagandet.

Barn- och utbildningschef informerar om den föreställning som elever vid Nova Academy 
sätter upp med utgångspunkt i metoo-rörelsen. Barn- och utbildningsnämndens ledamöter 
bjuds in till föreställningen.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Ärende § 56, BUN 2017/63 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Borrby skola i 
Simrishamns kommun – vitesföreläggande, läggs till i dagens ärendelista.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 44 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 - Nämndmål 

Ärendebeskrivning

Simrishamns kommuns nämnder beslutar varje kalenderår om verksamhetsmål, så kallade 
nämndmål. Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med 
förvaltningen arbetat med att gemensamt ta fram förslag till nämndmål för 2019. Arbetet 
har utgått ifrån tre av kommunens strategiska utvecklingsområden, Geografi, Demografi 
och Demokrati. Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt arbetet och presente-
rar sitt förslag till Nämndmål 2019 för arbetsutskottet inför beslut av barn- och utbildnings-
nämnden den 8 maj.

Beslutsunderlag

Nämndmål 2019, förslag

Information

Barn- och utbildningschef informerar om förvaltningens arbete med att ta fram förslag till 
nämndmål utifrån nämndens arbete den 9 april. Huvudsakligen håller man sig inom fokus-
områdena geografi och demografi. Vikt har lagts vid nämndmålens koppling till fokusom-
rådena.

Överläggningar

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar synpunkter på förvaltningens förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare 
med Nämndmål 2019 inför beslut i nämnden den 8 maj.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 45 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med förslag till Budget 2019. Materialet, som 
ska användas vid budgetdialog 2018-05-14 med samtliga presidier och förvaltningschefer, 
innehåller även äskanden om utökning av budget. Barn- och utbildningsnämnden ska be-
sluta om vilka äskanden och besparingar som ska presenteras vid budgetdialogen. I be-
slutsunderlaget Budgetskrivelse 2019–2021 redovisas motiv till äskanden och besparingar, 
inklusive konsekvenser, samt nämndmål och investeringsäskanden.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse 2019–2021
Bilaga Bokslut och aktuell budget
Bilaga Demografiska effekter
Bilaga Driftbudget; verksamhetsförändringar 2019–2021
Bilaga Investeringsbudget 2018–2020

Information

Förvaltningsekonom redogör för Budgetskrivelse 2019–2021 som bland annat redovisar 
äskanden och besparingsmöjligheter inför kalenderåret 2019.

Avstå från att delta i beslutet

Sven Olsson (M) och Frida Törnquist (M) avstår från att delta i beslut till förmån för eget 
budgetförslag.

Förslag

Christer Grankvist (S) föreslår bifall till förslag till Budget 2019 med tilläggsförslaget att 
de ökade driftskostnader med anledning av beslut om en utökning av Sankt Olofs skola och 
kommunfullmäktiges beslut om tilläggsanslag tillförs budgetäskandena.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden ställa sig bakom förvalt-
ningens förslag avseende Budget 2019 och översända detta till budgetberedningen, samt 
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 45 forts Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

uppdrar åt förvaltningen att inför nämndens beslut den 8 maj tillföra budgetäskandena för 
de ökade driftskostnaderna avseende utökningen av Sankt Olofs skola.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 46 Dnr 2018/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Patientsäkerhetsberättelse 2017 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden, Simrishamns kommun är enligt hälso- och sjukvårdslagen 
vårdgivare för Elevhälsans medicinska insats. Patienssäkerhetsberättelse ska årligen upp-
rättas. Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsabetet bedrivits. Den 
ska innehålla redovisning och analys av patientsäkerhetsarbetet samt beskrivning av vilka 
åtgärder som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten. 

Elevhälsan har sammanställt förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2017. Muntlig genom-
gång av materialet lämnas vid nämndsmötet. 

Barn- och utbildningsnämnden har att fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2017.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2017

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden fastställer Patientsäker-
hetsberättelse 2017. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 47 Dnr 2018/22

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hante-
ring av personuppgifter. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste den personupp-
giftsansvarige utse ett dataskyddsombud. I Simrishamns kommun är varje nämnd person-
uppgiftsansvarig inom sina områden. Kommunen organiserar sitt arbete med införandet 
och efterlevnaden av dataskyddsförordningen genom att ha ett centralt placerat dataskydds-
ombud under ledning av kommunledningskontoret, med en kontaktperson på varje förvalt-
ning. En rad arbetsuppgifter kommer att ligga kvar på förvaltningen, exempelvis handlägg-
ning av begäran om registerutdrag. Den nya organisationen beskrivs i beslutsunderlaget.

Kommunstyrelsen har utsett dataskyddsombud för samtliga kommunens nämnder. I och 
med detta och införandet dataskyddsförordningen behöver barn- och utbildningsnämnden 
fatta några formella beslut. I beslutsunderlaget beskrivs förändringen och beslutsförslag 
ges. 

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-04-17

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att

 utse Annika Linderoth till dataskyddsombud enligt artikel 37 i dataskyddsförord-
ningen för barn- och utbildningsnämndens behandlingar från och med 2018-05-25

 avsluta Marie Lundin Karphammars uppdrag som personuppgiftsombud enligt per-
sonuppgiftslagen (PuL), 2018-05-25

 delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, begäran om rättande, 
raderande av personuppgifter till förvaltningschefen med rätt till vidaredelegering

 delegera ansvaret för registerförteckningen till förvaltningschefen med rätt till att 
vidaredelegera ansvaret.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 48 Dnr 2017/120

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Återtagande av den kommunala vuxenutbildningen i egen regi - gymnasi-
al nivå 

Ärendebeskrivning

Sedan barn- och utbildningsnämndens beslut 2017-12-12 § 86 om att återta den kommuna-
la vuxenutbildningen har förvaltningen tillsammans med ansvarig i kommunen för att 
handha överföringen av den kommunala vuxenutbildningen arbetat för att verkställa beslu-
tet. Bland annat har en studie- och yrkesvägledare anställts. Ett nytt samverkansavtal har 
tecknats med Ystads kommun.

Samverkansavtalet gör det möjligt för Simrishamns kommun att överföra delar av under-
visningen, och då också huvudmannaskapet, till Simrishamns kommun vid halvårsskiftet 
2018-07-01. Den kommunala vuxenutbildningen utgörs av utbildning på grundläggande 
nivå, utbildning på gymnasial nivå och utbildning i svenska för invandrare. Särskild utbild-
ning för vuxna är en skolform som redan finns i kommunen.

Bland annat på grund av möjligheten att anordna utbildningar på distans och dess flexibili-
tet avseende organisation och lokaler föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att återta den kommunala vuxenutbildningen på gymnasi-
al nivå inklusive yrkesutbildning för vuxna. 

Beslutsunderlag

Samverkansavtal för vuxenutbildningen mellan Simrishamns och Ystads kommun 2018
Utdrag ur skollagen 20 kap. 16–23 §§

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta att överföra så-
väl anordnandet som huvudmannaskapet av den kommunala vuxenutbildningen på gymna-
sial nivå inklusive yrkesutbildning för vuxna från och med 2018-07-01.

Ystads kommun ansvarar tillsvidare för anordnandet och är huvudman för den kommunala 
vuxenutbildningen på grundläggande nivå enligt samverkansavtal. När frågan om utbild-
ningens lokalisering är klarlagd beslutar nämnden om ytterligare överföring avseende ut-
bildning på grundläggande nivå och svenska för invandrare.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 49 Dnr 2017/105

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Sten Folke Ulfstands Minnesfond - Stadgar 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen tog den 17 oktober 2017 emot beskedet att Sten Folke 
Ulfstand i sitt testamente förordnat att 10 procent av sin kvarlåtenskap ska avsättas för en 
fond, Sten Folke Ulfstands Minnesfond, som ska förvaltas av barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Stiftelsen är anmäld hos Länsstyrelsen. Enligt testamentet ska fondens avkastning 
årligen utdelas till elever

1. med goda studieprestationer vid förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sim-
rishamns kommun

2. som kämpat med sina studier, trots fysiska och psykiska handikapp
3. som visat gott kamratskap och gett kamrater sitt stöd i en svår situation.

Kommunstyrelsen är det högsta verkställande organet i Simrishamns kommun, och har 
som sådant det övergripande ansvaret för stiftelsen. Barn- och utbildningsförvaltningen 
förvaltar stiftelsen, och fyller därmed funktionen av ett beredningsorgan. För att säkerställa 
att arbetet planeras och organiseras på ett likvärdigt sätt föreslås barn- och utbildnings-
nämnden besluta om stadgar för stiftelsen. Stadgarna syftar till att reglera hur verksamhe-
ten ska fungera och bör innehålla de arbetsföreskrifter man behöver för att arbetet ska ske 
på ett så smidigt sätt som möjligt. Viktigt är att stadgarna inte strider mot stiftelseförord-
nandet.

Beslutsunderlag

Utdrag ur stiftelseförordnandet

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att ge barn- och utbild-
ningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar för stiftelsen Sten Folke 
Ulfstands Minnesfond. Förslaget redovisas under hösten 2018.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 50 Dnr 2018/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion om att införa porrfilter i kommunens skolor 

Ärendebeskrivning

Margarethe Müntzing (F!) har lämnat en motion till fullmäktige med rubriken om att inför 
porrfilter i kommunens skolor. Motionären menar att digitaliseringen i skolans verksamhet, 
som innebär att Simrishamns skolor ska erbjuda alla skolbarn tillgång till en skärm, samti-
digt innebär att barn får sitt första möte med pornografi i skolan. Forskning visar att barns 
och ungas sexualitet formas av pornografi på ett sätt som kan vara mycket skadligt och 
motverka upplevelsen av glädje, jämställdhet och nyfikenhet i den sexuella utvecklingen. 

Motionären menar att skolan har ett stort ansvar, samt att Simrishamns kommun tillhör de 
kommuner som ännu inte tagit ansvar för att internet ska vara en trygg miljö och föreslår i 
motionen att barn- och utbildningsnämnden beslutar om att införa porrfilter vid kommu-
nens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. I samband med beslut ska dialog med 
barn och vårdnadshavare föras, och Elevhälsan ska kontinuerligt ha återkommande samtal i 
frågan från och med årskurs 5.  Kommunfullmäktige har remitterat ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Motion om att införa porrfilter i kommunens skolor, inkommen 2018-03-29

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att uppdra åt barn- och 
utbildningsförvaltningen att utarbeta ett förslag till svar på motionen.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 51 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Marie Liljenberg 

Ärendebeskrivning

Marie Liljenberg har fått förordnande som verksamhetschef för Campus Österlen från och 
med 1 mars 2018. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om attesträtt för verk-
samhetschef Marie Liljenberg om 100 tkr enligt underlag ”Ändring av attestbehörighet”.

Beslutsunderlag

Ändring av attestbehörighet – Marie Liljenberg

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om attesträtt Ansvar 6140 för verksamhetschef 
Marie Liljenberg om 100 tkr från och med 2018-03-28 enligt underlag ”Ändring av attest-
behörighet”.

_______

12



  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 52 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Christina Bergkvist 

Ärendebeskrivning

Rektor Christina Bergkvist har fått i uppdrag att för Simrishamns kommun handha överfö-
ringen av den kommunala vuxenutbildningen från Ystads kommun till Simrishamns kom-
mun. Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om attesträtt för Christina Bergkvist 
gällande Ansvar 6150 (vuxenutbildning) enligt underlag ”Ändring av attestbehörighet”.

Beslutsunderlag

Ändring av attestbehörighet – Christina Bergkvist

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om attesträtt Ansvar 6150 för rektor Christina 
Bergkvist om 100 tkr från och med 2018-04-05 enligt underlag ”Ändring av attestbehörig-
het”.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 53 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Monica Frid

Ärendebeskrivning

Skolassistent på Kulturpedagogiska enheten Monica Frid har utsetts att inneha granskning-
sattest gällande Ansvar 6102 från och med 2018-04-06. Barn- och utbildningsnämnden 
föreslås besluta om attesträtt för Monica Fridh gällande Ansvar 6102 enligt underlag ”Änd-
ring av attestbehörighet”.

Beslutsunderlag

Ändring av attestbehörighet – Monica Fridh

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att bevilja granskningsattest för ekonom Moni-
ca Frid gällande Ansvar 6102 från och med 2018-04-06. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 54 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Nina Malmberg Ljunggren 

Ärendebeskrivning

Skolassistent på Kulturpedagogiska enheten Nina Malmberg Ljunggren har utsetts att inne-
ha granskningsattest gällande Ansvar 6102 från och med 2018-04-06. Barn- och utbild-
ningsnämnden föreslås besluta om attesträtt för Nina Malmberg Ljunggren gällande An-
svar 6102 enligt underlag ”Ändring av attestbehörighet”.

Beslutsunderlag

Ändring av attestbehörighet – Nina Malmberg Ljunggren

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att bevilja granskningsattest för ekonom Nina 
Malmberg Ljunggren gällande Ansvar 6102 från och med 2018-04-06. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 55 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 mars månad 2018.

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 15 april 2018

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälningarna enligt redovisning.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 56 Dnr 2017/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Anmälan om skolsituationen för en elev vid Borrby skola i Simrishamns 
kommun - vitesföreläggande 

Ärendebeskrivning

Den 28 april 2017 anmälde vårdnadshavare för en elev vid Borrby skola Simrishamns 
kommun till Skolinspektionen då eleven haft hög frånvaro samt att eleven inte fått sina 
stödbehov tillgodosedda. Eleven har sedan 2015 haft hög frånvaro, och barn- och utbild-
ningsförvaltningen och skolan har ett flertal gånger utrett orsaken till frånvaron och vidta-
git åtgärder. Samverkan med socialtjänsten har skett. 

För att tillgodose elevens rätt till utbildning ser barn- och utbildningsförvaltningen ett be-
hov av att vidta åtgärd att vid vite förelägga vårdnadshavare att fullgöra sin skyldighet att 
tillse att barnet fullgör sin skolplikt. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet, 
vilket beskrivs i sin helhet i beslutsunderlaget. Barn- och utbildningsnämnden har att ta 
ställning till och besluta om vitesföreläggande.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-04-30
Förslag till brev om vitesföreläggande 2018-04-23

Jäv

På grund av jäv deltar inte Margareta Krafft (MP) i handläggningen i detta ärende.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att

 med stöd av 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) förelägga Maria Pettersson, 
19690404-4069, och Mats Hansson, 19621002-3930, vårdnadshavare till Max 
Hansson, att var och en för sig senast den 7 maj tillse att Max varje skoldag åter-
stoden av läsåret 2017/2018 infinner sig vid Borrby skola för fullgörandet av sin 
skolplikt.

 om föreläggandet inte följs förpliktiga Maria Pettersson att betala ett vite om 500 
kronor per vecka och Mats Hansson att betala ett vite om 500 kronor per vecka.
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Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
2018-04-24

§ 56 forts Dnr 2017/63

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

 då ärendet är av brådskande karaktär och därmed inte kan avvakta barn- och ut-
bildningsnämndens avgörande uppdrar arbetsutskottet åt barn- och utbildnings-
nämndens ordförande att besluta i ärendet. 

Beslutet gäller omedelbart. Om inte vårdnadshavarna fullföljer föreläggandet kan Sim-
rishamns kommun ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-04-24

§ 57

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Mötet avslutas kl. 15.00.

_______
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