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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Beslutande:

Jan- Erik Månsson (M) tjänstgör för Jaennine Olesen (M)
Hanna Persson (M)
Sven Olsson (M)
Malin Henriksson (L)
Irene Hansson (C)
Christer Grankvist (S)
Linda Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Ingemar Hansson (V
Tomas Assarsson (SD)
Bengt-Åke Lindell (SD)

Övriga närvarande:

Jarl Kemnefeldt (M)
Michael von Gersdorff (KD)
Martin Nkoubou (C)
Andreas Sjögren (S)
Pontus Ekström (MP)
Ingalill Cedergren (ÖP)
Ewa Kristensson, förvaltningschef tillika skolchef
Stefan Arias Hoff, förvaltningsekonom, § 20
Clara Lindberg, utvecklingsledare, § 20
Linda Viscomi, gymnasiehandläggare, § 20
Joachim Thornström, digital utvecklingsstrateg, § 20
Anna-Pia Vang, utvecklingsledare, § 20
Oskar Eklund, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 20

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2019/4

Fastställande av ärendelista
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagens ärendelista.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 21

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2017/122

Information barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef tillika skolchef informerar om att Föräldrakooperativet Solbacken kontaktat barn- och utbildningsförvaltningen för att förhöra sig kring hur kommunen skulle
hantera en eventuell avveckling av förskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen undersöker beredskapen och för dialog med Solbacken.
Förvaltningschef tillika skolchef informerar om att barn- och utbildningsnämndens beslut i
ärende BUN 2016/96 ”Sankt Olof ska växa” 29 januari § 11 har överklagats av Piratenskolans föräldraförening. Överklagan är vidarebefordrad till Förvaltningsrätten i Malmö för
handläggning.
Nämndsekreteraren informerar om att nämnden successivt kommer att övergå till digitala
handlingar.
Ordföranden informerar om skälen till att handlingarna i ärendet BUN 2016/96 ”Sankt
Olof ska växa” har delgetts nämnden.
Förvaltningsekonom, Stefan Arias Hoff, informerar om Verksamhetsberättelse 2018. I huvudsak har barn- och utbildningsnämnden haft en god budgetefterlevnad. Demografiska
variationer i förhållande till den demografiska prognosen, och resurskrävande ärenden för
elever med ett behov av särskilt stöd har dock föranlett ett underskott under 2018.
Förvaltingsekonom, Stefan Arias Hoff, informerar om Nämndplan 2019. På grund av den
ekonomiska bedömningen inför 2019 har varje verksamhetsområde ålagts en generell besparing om 1 procent. Detta innebär att verksamheterna är tvungna att göra en översyn av
verksamheten för att effektivisera den, varför budgetföljsamhet är av vikt.
Utvecklingsledare, Clara Lindberg, och gymnasiehandläggare, Linda Viscomi, informerar
om gymnasieskolan och antagningsprocessen. Utvecklingsledare redogör för gymnasieskolans uppbyggnad med nationella program och introduktionsprogram, och vilka program
Simrishamns kommuns gymnasieskolor anordnar. Vidare informeras om de nämndmål
som berör gymnasieskolan. Gymnasiehandläggare redogör för antagningsstatistik för läsåret 2019/2020 efter att ansökningsperioden avslutats samt barn- och utbildningsnämndens
roll i den.
Digital utvecklingsstrateg, Joachim Thornström, redovisar den kostnadsutredning barnoch utbildningsförvaltningen genomfört på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden vad
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 21 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2017/122

avser ärende BUN 2018/55 Motion om att införa porrfilter i kommunens skolor. Barn- och
utbildningsförvaltningen gör en sammanfattande bedömning av ärendet och föreslår att
motionen avslås. Digital utvecklingsstrateg redovisar praktiska exempel på utfall vad gäller införande av filter av samma typ som motionärens förslag.
Utvecklingsledare, Anna-Pia Vang, informerar om Barnbokslut 2018. Barnbokslutet ska
upprättas årligen och utgår från Simrishamns kommuns strategi för att stärka barnets rättigheter i kommunen. Utvecklingsledare går igenom grundläggande begrepp, syftet med barnbokslutet och barnrättsarbetet, samt redogör för utfallen av arbetet under 2018.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 22

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2017/14

Budget 2018 - Verksamhetsberättelse
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2018 för barn- och utbildningsnämnden presenteras.
Efter barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har förvaltningen mottagit synpunkter
på verksamhetsberättelsen från kommunledningskontoret, varför Verksamhetsberättelse
2018 reviderats inför beslut i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2018, reviderad
Bilaga 2 – Mål för god ekonomisk hushållning
Bilaga 3 – Investeringsredovisning
Bilaga 4 – Rättstvister och entreprenader
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12 § 14
Information
Ärende har föredragits under 2019 § 21.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
 godkänna Verksamhetsberättelse 2018
 Verksamhetsberättelse 2018 är version för både barn- och utbildningsnämnd och
kommunfullmäktige.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 23

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2018/14

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 medel.
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”
Inventarier

4,5 miljoner kronor
6,1 miljoner kronor

Ärendet utgick från barn- och utbildningsnämnden 29 januari 2019. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 12 februari att komplettera ärendet med tidigare handlingar i ärendet till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-01-21 § 3
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2019-01-29 § 6
Nämndplan 2019
Internbudget per verksamhet
Förslag godkända investeringsprojekt 2019–2021
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12 §
Information
Ärende har föredragits under 2019 § 21.
Avstå från att delta i beslutet
Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet avstår från att delta i beslut
med följande notering: med hänvisning till eget budgetförslag där högre finansieringsgrad
anvisats för barn- och utbildningsnämnden än den ”allians-SD” budget som beslutats, vars
konsekvenser vi ser med största oro på.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 23 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2018/14

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden 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
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 24

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2018/71

Gymnasiets organisation 2019–2020
Ärendebeskrivning
Vid möte BUN 2018-06-14 § 66 beslutade barn- och utbildningsnämnden om sökbara program 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
månad. Nämndens beslutsunderlag utgörs av statistik på elevernas ansökningar samt skrivelser från gymnasierektorerna om hur de bedömer sin skolas möjlighet att starta de ursprungliga programmen och inriktningarna med hänsyn tagen till gymnasievalets utfall.
Vid arbetsutskottets möte var gymnasievalet ännu ej avslutat, varför arbetsutskottet saknade underlag för att lämna beslutsförslag.
Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12 § 16
Statistik sökbild gymnasieval 2018, 2019-02-18
Kommentar, rektor Nova Academy 2018-02-18
Kommentar, rektor Österlengymnasiet 2018-02-19
Information
Ärende har föredragits under 2019 § 21.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar låta följande valbara program från gymnasievalet
kvarstå under omvalsperioden i april-maj 2019:
Högskoleförberedande program
 Estetiskt program med inriktning:
 Teater (ESTEAOS)
 Ekonomiprogram med inriktning:
 Ekonomi (EKEKO)
 Samhällsvetenskapligt program med inriktning:
 Medier, information och kommunikation (SAMED)
 Beteendevetenskap (SABET)
 Naturvetenskapligt program med inriktning:
 Naturvetenskap (NANAT)
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 24 forts

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2018/71

Yrkesprogram
Lärlingsutbildningar
 Barn- och fritidsprogrammet med inriktning:
 Fritid och hälsa (BFFRI0L)
 Pedagogiskt arbete (BFPED0L)
 Handels- och administrationsprogrammet med inriktning:
 Administrativ service (HAADM0L)
 Handel och service (HAHAN0L)
 Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti:
 Bageri och konditori (RLBAG0L)
 Kök och servering (RLKOK0L)
 Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR0L)
Skolförlagda
 El- och energiprogrammet med inriktning
 Elteknik (EEELT)
Sökbara program på gymnasiesärskolan är:
 Individuella programmet (IAIND)
 Program för Administration, handel och varuhantering (AHADM)
 Program för Hantverk och produktion (HPHAN)
 Program för hälsa, vård och omsorg (HOHAL)
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande program inte ska vara sökbara läsåret
2019–2020:
Yrkesprogram
Lärlingsutbildningar


Hotell- och turismprogrammet med inriktningsgaranti:
 Hotell och konferens (HTHOT0L)

Skolförlagda



Barn- och fritidsprogrammet (BF)
Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 25

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2018/55

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 gymnasieskolor
 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 har efter det senaste utredningsuppdraget lämnat förslag till beslut i skrivelse 31 januari 2019. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
beslutade låta ärendet gå öppet upp till nämnden.
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
Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2019-01-31
Kostnadsutredning 2019-02-01
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-12-12 § 17
Information
Ärende har föredragits under 2019 § 21.
Yrkanden
Gun Lidman Nilsson (F!) yrkar bifall till motionen utifrån alternativ 1 i bilaga 1 i barn- och
utbildningsförvaltningens skrivelse vilket innebär att aktivera funktioner för filtrering i
samband med att kommunen byter sina brandväggar sommaren 2019.
Malin Henriksson (L) yrkar avslag på motionen.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

§ 25 forts

Dnr 2018/55

Beslutsgång
Ordförande Malin Henriksson (L) ställer sitt förslag mot Gun Lidman Nilssons (F!) förslag
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Malin Henrikssons
förslag.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Malin Henrikssons förslag
Nej-röst för Gun Lidman Nilssons förslag
Omröstning
Med 7 Ja-röster för Malin Henrikssons förslag och 5 Nej-röster för Gun Lidman Nilssons
förslag beslutar barn- och utbildningsnämnden i enlighet med Malin Henrikssons förslag.
Ledamot
Malin Henriksson (L)
Jan-Erik Månson (M)
Hanna Persson (M)
Sven Olsson (M)
Irene Hansson (C)
Christer Grankvist (S)
Linda Olsson (S)
Lennart Månsson (S)
Gun Lidman Nilsson (F!)
Ingemar Hansson (V)
Tomas Assarsson (SD)
Bengt-Åke Lindell (SD
Summa avgivna röster

Ja
x
x
x
x
x

Nej

Avstår

x
x
x
X
x
x
x
7

5

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
_______
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 26

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2018/115

Förskolan Läris - anhållan om 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 enskilda huvudmän. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att bevilja ansökan.
Beslutsunderlag
Ansökan om utökning av verksamheten 2019-01-04
Skrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 2019-02-04
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12 § 18
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
 beviljar Förskolan Läris anhållan om att utöka antalet platser från 20 platser till 24
platser
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 27

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2019/11

Utökat antal kompetensutvecklingsdagar
Ärendebeskrivning
Förskolan och skolan har i syfte att möjliggöra gemensamt utvecklingsarbete ett antal kompetensutvecklingsdagar. Skollagens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete samt Simrishamns kommuns utökade arbete med det systematiska kvalitetsarbetet ställer högre krav
på anställda. I förskoleklass, grundskola, gymnasieskola grundsärskola och gymnasiesärskola är antalet avsatta dagar för kompetensutveckling betydande högre än för förskolan
och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen 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 BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 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.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 28

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2016/127

Delegationsordning - Reviderad 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden fastställde i beslut 2017-01-25 § 2 en ny delegationsordning. Delegationsordningen ska revideras vid varje kalenderårs början. Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat delegationsordningen mot förändringar i aktuella lagar
och förordningar.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad Delegationsordning (separat bilaga)
Förteckning över ändringar i delegationsordningen
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12 § 20
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
 fastställer den reviderade delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 29

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

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 5 februari 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning till och med 5 februari 2019
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12 § 21
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och bildningsnämnden 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.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 30

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2018/109

Sammanträdestider 2019 - Ändring
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden behöver besluta om ny tidpunkt för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 28 maj 2019, 10 september 2019 och 26 november 2019.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har berett ärendet och lämnar förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-12 § 22
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden ändrar sammanträdestider 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
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 31

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2019/21

Barnbokslut 2018
Ärendebeskrivning
Simrishamns kommun antog hösten 2014 en Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Simrishamns kommun 2015–2018. Enligt handlingsplanen ska barnbokslut genomföras årligen, där uppföljning och utvärdering av handlingsplanen ska beskrivas. Barn- och
utbildningsnämnden tar ställning till Barnbokslut 2018 inför vidare hantering av Simrishamns kommuns lokala barnombudsman som sammanställer ett kommunövergripande
barnbokslut.
Beslutsunderlag
Förslag till Barnbokslut 2018
Information
Ärende har föredragits under 2019 § 21.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
 anta förvaltningens förslag till Barnbokslut 2018
 översänder Barnbokslut 2018 till Simrishamns kommuns lokala barnombudsman
för sammanställning av ett kommunövergripande barnbokslut inför beslut i kommunfullmäktige.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 32

Sammanträdesprotokoll
2019-02-26

Dnr 2019/22

Delegationsbeslut 2019
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 19
februari 2019.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2019-01-23–2019-02-19
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om delegationsbeslut.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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2019-02-26

§ 33

Övrigt
Christer Grankvist (S) förhör sig kring lokalsituationen med anledning av den kö som
finns. Ordföranden svarar att förhandlingar avseende hyra pågår och att bygglov ser ut att
beviljas.
Gun Lidman Nilsson (F!) uppmärksammar på inbjudan till samtal av ordföranden, och
meddelar att Feministiskt initiativ har för avsikt att framgent föra dialog i gruppen Oppositionspartier i samverkan samt i barn- och utbildningsnämnden.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

