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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll

2018-08-28

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 Sven Olsson
Justeringens
plats och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-08-30 kl. 15.30 

Underskrifter Paragrafer 77-85
Sekreterare Oskar Eklund

Ordförande Christer Grankvist

Justerande Sven Olsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-08-28

Datum för
anslags uppsättande

2018-08-31 Datum för
anslags nedtagande

2018-09-17

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv

Underskrift

Oskar Eklund
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Christer Grankvist (S)
Else-Beth Rolf (S)
Katja Åsbäck von Meyburg (L)
Irene Hansson (C)
Kjell Dahlberg (ÖP)
Margareta Krafft (MP)
Sven Olsson (M)
Frederick Thott (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)
Tomas Assarsson (SD)
Maria Elena Bergman (F!)
Gun Lidman Nilsson (F!)

Övriga närvarande: Munira Mujezinovic (S)
Lennart Månsson (S)
Rolf Hansson (S)
Martin Nkoubou (C)
Karin Nilsson (FI)
Jarl Kemnefeldt (M)

Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
Clara Lindberg, utvecklingsledare, § 77
Stefan Arias Hoff, förvaltningsekonom, § 77
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 77 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning

Ordföranden hälsar ledamöter och deltagare välkomna samt hälsar särskilt ny ledamot, 
Gun Lidman Nilsson (F!), välkommen.

Ordföranden anmäler som extra ärende BUN 2018/89 Prövning av rätt att slutföra skol-
gången. 

Utvecklingsledare redogör för den lovskola som anordnades under juni månad i Sim-
rishamns kommun utifrån dess förutsättningar, genomförande och resultat. Att erbjuda 
lovskola är obligatoriskt för hemkommunen. Obligatorisk lovskola ska erbjudas elever som 
riskerar att eller inte har uppnått kunskapsmålen i svenska/svenska som andraspråk, engels-
ka och matematik för elever i årskurs 8 och 9. Lovskolan är frivillig för de elever som er-
bjuds den. Sammanlagt har 36 elever deltagit i lovskolan – 19 stycken i årskurs 9 och 17 
stycken i årskurs 8. Av dessa har 7 elever uppnått gymnasiebehörighet genom prövning av 
betyg.

Förvaltningsekonom redovisar Helårsprognos 2. Enligt prognosen förväntas barn- och ut-
bildningsnämnden uppvisa ett nollresultat för budgetåret 2018.

Barn- och utbildningschef informerar om Skolverkets beslut att bevilja ansökan om statsbi-
drag för ett lärcentrum.

Nämndsekreterare informerar om Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 13244–17, över-
klagan beslut om utökning av antalet platser, samt dom i mål 1967–18, överklagan av 
grundbelopp avseende pedagogisk omsorg.

Nämndsekreterare informerar om elevfördelning på Sankt Olofs skola och Piratenskolan, 
Skolområde Nord,  med anledning av nämndens beslut om en utökning av Sankt Olofs 
skola med årskurs 4 från och med höstterminen 2018. I årskurs 4 går i dagsläget 13 elever 
på Sankt Olofs skola och 9 elever på Piratenskolan.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar lägga till BUN 2018/89 Prövning av rätt att slutfö-
ra skolgången till ärendelista.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 78 Dnr 2018/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Montessoriskola i Skillinge i kommunal regi 

Ärendebeskrivning
Ärendet har tidigare initierats av ordföranden till barn- och utbildningschefen. Centerparti-
et har 2018-03-17 inkommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden där de 
uppmanar nämnden att snarast starta en montessoriskola i Skillinge. Centerpartiet ser det 
som viktigt för Skillinges utveckling och attraktivitet, och föreslår att skolan startar höst-
terminen 2019.

Under 2017 ansökte Iverksätteriet om godkännande som huvudman för en nyetablering av 
en fristående montessoriskola med förskoleklass, grundskola och fritidshem i Simrishamns 
kommun. Som remissinstans upprättades en konsekvensbeskrivning, vilken utgör besluts-
underlag i ärendet. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till och besluta om 
förslaget.

Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning, dnr 31–2017:1058 2017-03-10
Skrivelse Centerpartiet 2018-03-17
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-14 § 76

Yrkanden
Christer Grankvist (S) föreslår ändring av arbetsutskottets beslutsförslag enligt följande: 
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdrar åt förvaltningen att kartlägga förutsättningarna 
för en kommunal montessoriskola med årskurserna F–3 i Skillinge med redovisning och 
beslut innan årskiftet med inriktning start höstterminen 2019.

Kjell Dahlberg (ÖP) föreslår bifall till Christer Grankvists förslag.

Sven Olsson (M) föreslår bifall till Christer Grankvists förslag samt med tilläggsförslaget 
att utifrån de styrningsmekanismer som är typiska för montessoripedagogiken, en utred-
ning av likheterna och skillnaderna mellan att bedriva en montessoriskola i privat respekti-
ve kommunal regi genomförs.

Christer Grankvist (S) föreslår avslag på Sven Olssons tilläggsförslag.

Beslutsgång
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:

1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag ställs mot Christer 
Grankvists (S) förslag som huvudförslag.
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 78 forts Dnr 2018/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

2. Sven Olssons (M) tilläggsförslag ställs mot Christer Grankvists förslag om avslag 
av tilläggsförslag.

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Christer Grankvist (S) förslag och finner 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christer Grankvists förslag.

Ordförande ställer Sven Olssons (M) tilläggsförslag mot Christer Grankvists (S) förslag 
om avslag av tilläggsförslag och finner att barn- och utbildningsnämnden avslår Sven Ols-
sons tilläggsförslag. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsförvaltningen uppdrar åt förvaltningen att kartlägga förutsättningarna 
för en kommunal montessoriskola med årskurserna F–3 i Skillinge med redovisning och 
beslut innan årsskiftet med inriktning start höstterminen 2019.

Reservationer
Moderaterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget tilläggsyrkande.

_______

5



Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 79 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 elever tillgång till en skärm, samtidigt 
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 motver-
ka upplevelsen av glädje, jämställdhet och nyfikenhet i den sexuella utvecklingen. 

Motionären föreslår i motionen att barn- och utbildningsnämnden beslutar om att införa 
porrfilter vid kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Barn- och utbild-
ningsnämnden uppdrog 2018-05-08 § 53 åt förvaltningen att utarbeta ett förslag till svar på 
motionen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-08-14 att föreslå nämnden att 
återremittera motionen för vidare utredning.

Beslutsunderlag

Motion om att införa porrfilter i kommunens skolor, inkommen 2018-03-29
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar 2018-06-25
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-14 § 77

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
 återremittera motionen till barn- och utbildningsförvaltningen
 uppdra åt barn- och utbildningsförvaltningen att redogöra för kostnadsbilden för in-

förandet av ett filter i enlighet med motionen
 uppdra åt förvaltningen att utreda hur andra kommuner hanterar frågan. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 80 Dnr 2018/70

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Motion om etablering av syskonförtur inom förskola och skola 

Ärendebeskrivning
Sven Olsson (M) har tillsammans med medförfattare lämnat en motion till fullmäktig om 
etablering av syskonförtur inom förskola och skola. Motionärerna menar att en av kommu-
nens viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för ökad inflyttning. Vårdnadshavare 
väljer att etablera sig där det finns goda förutsättningar till bra barnomsorg och skola. Idag 
finns ingen möjlighet för föräldrar till att erbjudas syskonförtur i den kommunala barnom-
sorgen. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det i kommunens 
barnomsorg, förskola och skola införs syskonförtur.

Christer Grankvist (S) inkom den 12 april med en skrivelse till barn- och utbildningsnämn-
den där nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att utreda villkoren och förutsättning-
arna för att införa syskonförtur inom förskolan. Skrivelsen behandlas i samband med mo-
tionen. 

Kommunfullmäktige överlämnande genom beslut 2018-04-23 § 87 motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för beredning. Kommunfullmäktige beslutar i ärendet. Barn- och ut-
bildningsnämnden uppdrog 2018-06-14 § 71 åt förvaltningen att utarbeta ett förslag till 
svar på motionen.

Beslutsunderlag
Motion om etablering av syskonförtur inom förskola och skola 2018-04-11
Skrivelse Införande av syskonförtur i förskolan 2018-04-12
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar 2018-06-19

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att delvis bifalla motionen 
med hänvisning till att kriterier för placering i förskolan under hösten 2018 ses över inom 
ramen för ett övergripande arbete med förskolans reglemente. 

Barn- och utbildningsnämnden uppmärksammar kommunfullmäktige om att nämnden en-
ligt beslut KF 2013-06-24 § 83 beslutar om skolfrågor i enlighet med skollagen och Sim-
rishamns kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 81 Dnr 2018/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstängning 2018 

Ärendebeskrivning
I de obligatoriska skolformerna får rektor besluta att helt eller delvis stänga av en elev om 
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero om syftet med utvis-
ning ur undervisningssalen, kvarsittning och skriftlig varning inte uppnåtts och eleven er-
bjuds kompensation för den undervisning som han eller hon går miste om. 

Huvudman får besluta om avstängning i de frivilliga skolformerna om en elev använder 
otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens 
måluppfyllelse eller kunskaper, stör eller hindrar undervisningen, utsätter elev eller annan 
för kränkande behandling eller om uppförandet inverkar negativt på övriga elevers trygg-
het och studiero. Rektor får dock beslut om omedelbar avstängning om det är nödvändigt 
för övriga elevers trygghet och studiero.

Rektorns beslut om avstängning ska enligt 5 kap. 16 och 21 §§ anmälas till huvudman. 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar avstängningar under 2018.

Beslutsunderlag
Information om avstängningar 2018 2018-06-25

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisning om avstängningar. 

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 82 Dnr 2018/39

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Medborgarförslag - Klädmärkespennor till Simrislundsskolan 

Ärendebeskrivning
Maria Samuelsson har lämnat ett medborgarförslag om att kommunen ska bekosta svarta 
märkespennor från förskoleklass till årskurs 3 vid Simrislundsskolan. Förslagsställaren 
menar att möjligheten för barn och personal att märka sina kläder skulle minska förväx-
lingar av kläder samt att färre kläder skulle bli kvarglömda.

Enligt kommunens riktlinjer för medborgarförslag ska den som lämnat in ett medborgar-
förslag beredas tillfälle att under fem minuter presentera sitt förslag för den nämnd som 
kommer att behandla det. Förslagsställaren har den 15 maj bjudits in till barn- och utbild-
ningsnämnden den 14 juni 2018.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2018-02-05
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till svar 2018-06-28
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-08-14 § 80

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden avslår medborgarförslaget med hänvisning till det ansvars-
förhållande som gör gällande att skolväsendets ansvar i allt väsentligt kretsar kring utbild-
ning samt till vårdnadshavarens skyldighet enligt 6 kap. 2 § föräldrabalken (1949: 381).

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 83 Dnr 2018/30

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Delegationsbeslut 2018 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 17 
augusti 2018. 

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2018-06-06–2018-08-17

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden noterar information om delegationsbeslut.  

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 84 Dnr 2018/89

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Prövning av rätt att slutföra skolgången 

Ärendebeskrivning
Vårdnadshavare har inkommit med anhållan om att barn- och utbildningsnämnden ska 
besluta om elevs rätt att slutföra skolgången då eleven inte har klarat kunskapsmålen. 

Enligt skollag är det hemkommunen som beslutar om rätt att slutföra skolgång. Barn- och 
utbildningsnämnden har för beslut gällande elever i kommunal skola delegerat beslutande-
rätt till rektor. Hemkommunen beslutar om rätten att slutföra skolgången för elever i fri-
stående grundskola.

Beslutsunderlag
Ansökan om rätt att slutföra skolgången 2018-08-14
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2018-08-24
Slutbetyg

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar medge eleven rätt att slutföra utbildningen i grund-
skolan under läsåret 2018/2019. Vidare noterar nämnden att samverkan mellan skolenhe-
terna är central för elevens skolgång.

_______
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll
2018-08-28

§ 85

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Med anledning av förvaltningsrättens dom i mål 13244-17 påpekar Martin Nkoubou (C) 
vikten av att de juridiska förhållandena klargörs i beslutsunderlaget.

_______
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