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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2019-02-12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Malin Henriksson (L)
Jaennine Olesen (M)
Christer Grankvist (S)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Tomas Assarsson (SD)

Övriga närvarande: Ewa Kristensson, förvaltningschef tillika skolchef
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskotts 2019-02-12

§ 12 Dnr 2019/4

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens presidium har diskuterat ändringar av sammanträdestider. 
Christer Grankvist (S) föreslår att BUN 2018/109 Sammanträdestider 2019 – Ändring 
läggs till dagens ärendelista.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 fastställer dagens ärendelista med ändring enligt ovan.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 13 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Ordföranden meddelar sitt beslut att uppdra åt förvaltningen att delge barn- och utbild-
ningsnämnden handlingar och utredningar i ärende BUN 2016/96 ”Sankt Olof ska växa”. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 14 Dnr 2017/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2018 - Verksamhetsberättelse 

Ärendebeskrivning

Verksamhetsberättelse 2018 för barn- och utbildningsnämnden presenteras.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2018
Bilaga 2 – Mål för god ekonomisk hushållning
Bilaga 3 – Investeringsredovisning
Bilaga 4 – Rättstvister och entreprenader

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta
 godkänna Verksamhetsberättelse 2018
 verksamhetsberättelse 2018 är version för både barn- och utbildningsnämnd och 

kommunfullmäktige. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 15 Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Budget 2019 - Nämndplan 2019 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden har för 2019 tilldelats en ram på 395,2 miljoner kronor. 
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar förslag på intern fördelning av tillgängliga me-
del. 

Barn- och utbildningsnämndens har för perioden 2019–2021 tilldelats en investeringsram 
om 10,6 miljoner kronor. Förvaltningen planerar investeringar för perioden enligt följande:

IT-utrustning ”en-till-en” 4,5 miljoner kronor
Inventarier 6,1 miljoner kronor

Beslutsunderlag

Nämndplan 2019
Internbudget per verksamhet
Förslag godkända investeringsprojekt 2019–2021

Överläggningar

Christer Grankvist (S) uppmärksammar barn- och utbildningsnämnden på att ärendet vid 
sammanträdet 29 januari 2019 utgick från dagordningen, men att det i dagens handlingar 
inte finns någon hänvisning till den tidigare hanteringen.

Förslag

Christer Grankvist (S) föreslår att ärendet går öppet upp till barn- och utbildningsnämnden 
samt att ärende kompletteras med tidigare handlingar i ärendet vid arbetsutskottet 21 janua-
ri 2019, kommundirektörens information om hur nämnderna bör hantera Nämndplan 2019 
samt att nämnden avvaktar att kommunfullmäktige fastställt budgetramen.

Malin Henriksson (L) föreslår bifall till Christer Grankvists förslag att ärendet komplette-
ras med tidigare handlingar, samt bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget 
”under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner nuvarande förslag till budgetram” 
enligt följande:
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 15 forts Dnr 2018/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner nuvarande förslag till budgetram, fastställer förvaltningens 
förslag till internbudget för 2019 samt godkänner investeringsprojekt enligt följande:

IT-utrustning ”en-till-en” 4,5 miljoner kronor
Inventarier                          6,1 miljoner kronor  

Beslutsgång

Ordförande Malin Henriksson (L) ställer sitt förslag mot Christer Grankvists (S) förslag 
och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Malin 
Henrikssons förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner nuvarande förslag till budgetram, fastställer förvaltningens 
förslag till internbudget för 2019 samt godkänner investeringsprojekt enligt följande:

IT-utrustning ”en-till-en” 4,5 miljoner kronor
Inventarier                            6,1 miljoner kronor

Ärendet kompletteras med tidigare handlingar i ärendet till barn- och utbildningsnämnden.

Reservationer

Christer Grankvist (S) och Gun Lidman Nilsson (F!) reserverar sig mot beslutet.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 15 Dnr 2018/71

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Gymnasiets organisation 2019–2020 

Ärendebeskrivning

Vid möte BUN 2018-06-14 § 66 beslutade barn- och utbildningsnämnden om sökbara pro-
gram till gymnasieskolan läsåret 2019/2020. När sökperioden avslutas 2019-02-15 har 
nämnden att besluta om sökbara program under omvalsperioden som ligger i april/maj må-
nad. Nämndens beslutsunderlag utgörs av statistik på elevernas ansökningar samt skrivel-
ser från gymnasierektorerna om hur de bedömer sin skolas möjlighet att starta de ursprung-
liga programmen och inriktningarna med hänsyn tagen till gymnasievalets utfall. Vid ar-
betsutskottets möte var gymnasievalet ännu ej avslutat, varför arbetsutskottet saknar under-
lag för att lämna beslutsförslag.

Beslutsunderlag

Beslut BUN 2018-06-14 § 66
Preliminär ansökningsstatistik

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt förvaltningen att i kallelse till 
nämndens möte 2019-02-26 säkra att valstatistik och rektorers skrivelser bifogas i ärendets 
beslutsunderlag.  

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 17 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 föreslår att barn- och utbildningsnämnden

 beslutar att införa porrfilter vid kommunens förskolor, grundskolor och gymnasiesko-
lor

 att det i samband med beslutet förs en dialog med barnen, de unga och deras föräldrar 
om detta

 att elevhälsopersonalen har återkommande samtal med barn och unga, senast från 
klass 5 då pubertetssamtal genomförs, om porr och tankar runt kropp och integritet.

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ärendet genom att utarbeta ett förslag till svar 
på motionen, genomfört en kostnadsutredning och redovisat hur andra kommuner hanterar 
frågan om porrfilter. Förvaltningen lämnar efter det senaste utredningsuppdraget förslag 
till beslut.

Barn- och utbildningsnämnden har att lämna förslag till beslut till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Motion om att införa porrfilter i kommunens skolor, inkommen 2018-03-29
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar 2018-06-25
Kostnadsutredning 2019-02-01

Förslag

Gun Lidman Nilsson (F!) föreslår att ärendet går öppet upp till nämnden.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går öppet upp till nämn-
den.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 18 Dnr 2018/115

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Förskolan Läris - anhållan utökning av verksamhet 

Ärendebeskrivning

Förskolan Läris anhåller genom ansökan inkommen 4 januari 2019 om att utöka antalet 
platser. Förskolan har sedan tidigare ett godkännandebevis för 20 barn i åldrarna 1–6 år. 
Huvudmannen önskar nu utöka antalet platser till 24.

I Simrishamns kommun beslutar barn- och utbildningsnämnden om godkännande av en-
skilda huvudmän.  

Beslutsunderlag

Ansökan om utökning av verksamheten 2019-01-04
Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2019-02-04

Information

Nämndsekreteraren informerar om lagändringar i 2 kap. skollagen (2010:800) avseende 
godkännande av enskilda som huvudman. De nya bestämmelserna trädde i kraft 1 januari 
2019 och innebär skärpta krav på godkännande av enskilda huvudmän, bland annat förtyd-
ligas att den enskilda ska ha ekonomiska förutsättningar samt genom erfarenhet eller på 
annat sätt förvärvat kunskaper i de föreskrifter som gäller för utbildningen. Vidare krävs att 
den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden 
 beviljar Förskolan Läris anhållan om att utöka antalet platser från 20 platser till 24 

platser

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 19 Dnr 2019/11

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utökat antal kompetensutvecklingsdagar 

Ärendebeskrivning

Förskolan och skolan har i syfte att möjliggöra gemensamt utvecklingsarbete ett antal kom-
petensutvecklingsdagar. Skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete samt Sim-
rishamns kommuns utökade arbete med det systematiska kvalitetsarbetet ställer högre krav 
på anställda. I förskoleklass, grundskola, gymnasieskola grundsärskola och gymnasie-
särskola är antalet avsatta dagar för kompetensutveckling betydande högre än för förskolan 
och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför barn- och ut-
bildningsnämnden att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar under ett läsår för försko-
lan.  

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2019-01-23

Förslag

Christer Grankvist (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår nämnden besluta
 att utöka antal kompetensutvecklingsdagar för förskolan till 4 per läsår
 att minst 3 av dessa förläggs samtidigt som skolans för att påverka vårdnadshavare 

som har barn i båda verksamheterna i minsta möjliga mån
 att kompetensutvecklingsdagar kommuniceras minst 3 månader innan läsårsstart 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 20 Dnr 2016/127

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsordning - reviderad 2019 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden fastställde i beslut 2017-01-25 § 2 en ny delegationsord-
ning. Delegationsordningen ska revideras vid varje kalenderårs början. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har uppdaterat delegationsordningen mot förändringar i aktuella lagar 
och förordningar.

Beslutsunderlag

Förslag till reviderad Delegationsordning (separat bilaga)
Förteckning över ändringar i delegationsordningen

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott föreslår nämnden  
 fastställa den reviderade delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 21 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 5 februari 2019.

Beslutsunderlag

Redovisning till och med 5 februari 2019

Överläggningar

Tomas Assarsson (SD) förhör sig kring hur ärenden när personal utsätts för kränkande be-
handling uppmärksammas och följs upp. Förvaltningschef tillika skolchef informerar om 
att sådana ärenden tillhör bestämmelser om personalens arbetsmiljö och ingår i det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsgång

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar med hänvisning till ovan att uppdra 
åt barn- och utbildningsförvaltningen att se över bästa sätt att redovisa ärenden när perso-
nal utsätts för kränkande behandling och återkomma regelbundet med redovisning.  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har 
 tagit del av anmälningarna enligt redovisning
 uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att se över bästa sätt att redovisa 

ärenden när personal utsätts för kränkande behandling och återkomma regelbundet 
med redovisning.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 22 Dnr 2018/109

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Extra ärende: Sammanträdestider 2019 - Ändring 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden behöver besluta om ny tidpunkt för barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott den 28 maj 2019, 10 september 2019 och 26 november 2019. 

Beslutsunderlag

---

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

Barn- och utbildningsnämndensarbetsutskott föreslår nämnden att ändra sammanträdesti-
der enligt följande:

 BUNAU 28 maj kl. 13.00 flyttas till 3 juni kl. 13.00
 BUNAU 10 september kl.13.00 flyttas till 12 september kl. 13.00
 BUNAU 26 november kl. 13.00 flyttas till 27 november kl. 13.00

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2019-02-12

§ 23

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Gun Lidman Nilsson (F!) noterar bokreleasen av och det offentliga samtalet kring Imple-
mentering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna 23 mars 2019. Ordföranden med-
delar att barn- och utbildningsnämnden informeras om tillfället.

Förvaltningschef tillika skolchef informerar om organisationsförändring på förvaltningen 
som innebär att nuvarande administrativ chef, Marie Lundin Karphammar, kommer att 
sluta som chef och istället verka som utvecklingsledare. Marie ersätts som administrativ 
chef av utvecklingsledare Lena Hjelmström. Förändringen gäller från den 1 maj 2019. 

_______
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