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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

Plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00–13.30

Beslutande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Övriga närvarande

Enligt särskild förteckning, sidan 2

Utses att justera

Sven Olsson, Frederick Thott § 95
Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-11-02 kl. 10.00 (§ 95) och kl. 11.00

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

Oskar Eklund

Ordförande

Christer Grankvist, Irene Hansson § 95

Justerande

Sven Olsson, Frederick Thott § 95
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-30

Datum för
anslags uppsättande

2018-11-05

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv

Datum för
anslags nedtagande

2018-11-28

Underskrift

Oskar Eklund
Protokollsutdrag intygas:

94-100
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

Beslutande:

Christer Grankvist (S), jäv § 95
Lennart Månsson tjänstgör för Else-Beth Rolf (S)
Katja Åsbäck von Meyburg (L)
Irene Hansson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Margareta Krafft (MP)
Sven Olsson (M), jäv § 95
Frederick Thott tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Tomas Assarsson (SD)
Maria Elena Bergman (F!)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Munira Mujezinovic (S) tjänstgör för Christer Grankvist (S), § 95
Jarl Kemnefeldt (M) tjänstgör för Sven Olsson (M), § 95

Övriga närvarande:

Munira Mujezinovic (S)
Rolf Hansson (S)
Ingalill Cedergren (ÖP)
Jarl Kemnefeldt (M)
Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
Oskar Eklund, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 94

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

Dnr 2017/122

Information barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade att skrivelsen BUN 2018/93 Möjlighet till fritidshemsplacering för barn till arbetssökande behandlas i samband med BUN
2018/106 Regler för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg samt helgomsorg i Simrishamns kommun. Det sistnämna ärendet utgick för komplettering och beaktande av arbetstagarorganisationernas synpunkter vid BUNAU 2018-10-16. Arbetsutskottets beslut
biläggs för kännedom.
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer svar på en del av de frågor som förblev
obesvarade efter kvalitetsdialogen 4 oktober. Informationen delges skriftligen då den färdigställts.
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar om Barn- och elevombudet inkommit med
en begäran om yttrande med anledning av en anmälan om kränkande behandling, dnr 452018:8410. Förvaltningen redogör för ärendet och informerar om att arbetet med yttrandet
har inletts.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Informationsärende, föranleder inget beslut
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 95

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

Dnr 2013/97

Kommunalförbundet AV-Media Skåne
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun är medlem i Kommunalförbundet AV Media Skåne. Barn- och utbildningsnämnden beslutade 29 oktober 2014 § 105 att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att följa utnyttjandegraden och utvecklingen samt att rapporter om utvecklingen
ska lämnas 2016 och 2018.
Simrishamns kommun ställde sig i väntan på barn- och utbildningsförvaltningens rapport
bakom Kommunalförbundet AV Media Skånes nya förbundsordning i slutet av 2017.
Förvaltningen har följt upp nyttjandegraden och utvecklingen och återrapporterar detta till
nämnden. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar beslutsförslag.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-10-01
Statistik av utveckling och nyttjandegrad 2008–2018
Statistik användning per skola 2017–2018
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-16 § 91
Jäv
Christer Grankvist (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i ärendet. Vice ordförande Irene Hansson (C) övertar ordförandeskapet i ärendet.
Sven Olsson (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i ärendet.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen
under 2019 utreda hur man kan optimera användningen av digitala läromedel, med målet
att det totala lånet från AV Media Skåne ska uppgå till över medianvärdet för alla medlemskommuner, för att säkerställa en varierad och likvärdig utbildning av god kvalitet som
samtidigt präglas av en effektiv resursanvändning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 96

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

Dnr 2018/94

Kommunrevisionen: Granskning av arbetet med kränkande behandling
på nätet
Ärendebeskrivning
Ernst & Young har å kommunrevisionens vägnar granskat att barn- och utbildningsnämnden har tillräckliga rutiner för att motverka kränkande behandling på nätet inom grundskolan. Revisionen bedömer att nämndens arbete utvecklats på ett positivt sätt men att det
finns anledning att ytterligare utveckla arbetet samt förtydliga rutiner vad gäller kränkande
behandling på nätet. Revisionen rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att
 utveckla det systematiska arbetet med att kartlägga kränkningar på nätet
 säkerställa att det finns en rutin för hur nämnden tar del av skolinspektionsärenden
 säkerställa att samtliga planer mot kränkande behandling följer en tydlig struktur
och uppdateras årligen.
Barn- och utbildningsnämndens svar på granskningen ska vara revisionen tillhanda den 12
november 2018. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till svar.
Beslutsunderlag
Rapport – Granskning av grundskolornas arbete för att motverka nätmobbing, augusti 2018
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-10-02
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inge skrivelse som svar på revisionsrapporten
Granskning av grundskolornas arbete för att motverka nätmobbing, samt uppdrar åt barnoch utbildningsförvaltningen att verkställa de däri beskrivna åtgärderna.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 97

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

Dnr 2018/99

Systematiskt kvalitetsarbete 2017/18
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har genom deltagande under kvalitetsdialogen 2018
tagit del av enheternas systematiska kvalitetsarbete som pågått under läsåret 2017/18. Det
systematiska kvalitetsarbetet har sammanställts i kvalitetsrapporter utifrån skolform vilka
utgör barn- och utbildningsnämndens sammanfattning av enheternas arbete och inkluderar
en analys på huvudmannanivå. Kvalitetsrapporterna syftar till att visa på en lägesbedömning av de skolverksamheterna barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och följer bland
annat upp resultat för läsåret och presenterar analyser av dessa. Vidare följer rapporten upp
och utvärderar arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena, vilket kommer att ligga
till grund för de prioriterade utvecklingsområdena för nästkommande läsår och det fortsatta
arbetet.
Utvecklingsområden ska ge huvudmannen en samlad bild av utbildningens kvalitet inom
huvudmannens verksamhet och grundlägga huvudmannens övergripande beslut om inriktningen på utvecklingsarbetet.
Beslutsunderlag
Kvalitetsrapport Förskola 2018, 2018-09-20
Kvalitetsrapport Fritidshem 2018, 2018-09-20
Kvalitetsrapport Grundskola och Förskoleklass 2018, 2018-09-20
Kvalitetsrapport Gymnasieskolan 2018, 2018-09-18
Kvalitetsrapport Grundsärskola och Gymnasiesärskola, 2018-09-19
Kvalitetsrapport Kommunal vuxenutbildning 2018, 2018-09-24
Kvalitetsrapport Kompletterande verksamheter 2018, 2018-09-20
Muntliga redovisningar och dialog 2018-10-04
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden har genom deltagande i Kvalitetsdialog 2018 tagit del av
kvalitetsrapporter för 2018 och det systematiska kvalitetsarbetet under läsåret 2017/2018.
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom de redovisade arbetet och följer det fortsatta arbetet.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 98

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

Dnr 2017/9

Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen
Ärendebeskrivning
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar 6 kap. 10 § skollagen till och med 9 oktober 2018.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrog 2018-10-16 § 94 åt förvaltningen att
följa upp situationer då elev inte uttrycker att han eller hon upplever sig kränkt eller motsätter sig att utredning genomförs.
Beslutsunderlag
Redovisning till och med 9 oktober 2018
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-16 § 94
Information
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt de svar som inkommit från förskolechefer och rektorer angående hanteringen av ärenden då barn eller elev inte uttrycker att
han eller hon upplever sig kränkt eller motsätter sig att utredning genomförs. Samtliga svar
gör gällande att barnet eller elevens inflytande inte avgör om en anmälan görs eller en utredning upprättas. Skyldigheten att anmäla, utreda och i förekommande fall vidta åtgärder
kvarstår oavsett barnets eller elevens önskemål.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälningarna enligt redovisning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 99

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

Dnr 2018/30

Delegationsbeslut 2018
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 22
oktober 2018.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2018-09-26–2018-10-22
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om delegationsbeslut.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-10-30

§ 100

Övrigt
Ordföranden informerar om mandatperiodens sista sammanträde, då barn- och utbildningsnämnden också kommer att ha gemensamt julbord.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

