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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-14

§ 75 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning
Förvaltningsekonom presenterar Helårsprognos 2. Under 2018 förväntas budget efterlevas. 
Antalet elever och fördelning bland elever inom gymnasieskolan samt utfallet av den kom-
munala vuxenutbildningen är faktorer som innebär en osäkerhet under andra halvan av 
2018 och som innebär att budget måste hanteras på ett flexibelt och effektivt sätt. En förut-
sättning för en god efterlevnad av budget på den övergripande nivån är att budgeten efter-
levs på verksamhetsnivå. 

Nämndsekreteraren informerar om Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 13244-17 – 
överklagan beslut om utökning av antalet platser. Förvaltningsrättens dom meddelades den 
18 juni 2018 och innebär ett bifall av Hammenhögs friskola ek. för. ansökan om en utök-
ning av antalet platser på förskolan Komposten. Domen har överklagats hos Kammarrätten 
i Göteborg.

Nämndsekreteraren informerar om Förvaltningsrätten i Malmös dom i mål 1967-18 där 
kommunens beslut om grundbelopp för fristående pedagogisk omsorg under 2018 överkla-
gats. Förvaltningsrättens dom meddelades den 10 juli 2018 och gör gällande att kommu-
nens beslut upphävs i den del av beslut som avser pedagogisk omsorg. Domen har inte 
överklagats, varför kommunen utifrån domen har att fatta ett nytt beslut.

Barn- och utbildningsnämnden gav genom beslut 2017-01-25 § 2 barn- och utbildnings-
chef rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Beslut om tilläggsbelopp 
är vidaredelegerat till handläggare tilläggsbelopp. Barn- och utbildningschefs beslutande-
rätt kvarstår.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott önskar återkoppling vad gäller elevantal på 
Sankt Olofs skola och Piratenskolan efter skolstart.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppmärksammar vikten av att budgetdiscipli-
nen är god bland verksamheterna för möjligheten att som helhet efterleva budgeten under 
2018

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-14

§ 76 Dnr 2018/50

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Montessoriskola i Skillinge 

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

Förslag
Sven Olsson (M) yrkar bifall till huvudförslaget samt med tilläggsförslaget att, utifrån de 
styrningsmekanismer som är typiska för montessoripedagogiken, en utredning av likheter-
na och skillnaderna mellan att bedriva en montessoriskola i privat respektive kommunal 
regi genomförs.

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

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på huvudförslaget och finner att barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta.

Ordförande ställer Sven Olssons (M) tilläggsförslag mot Christer Grankvists (S) förslag 
och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott avslår Sven Olssons tilläggsför-
slag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att uppdra åt förvaltningen 
att kartlägga förutsättningarna för en kommunal montessoriskola i Skillinge med redovis-
ning om möjligt innan årsskiftet.
_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-14

§ 77 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 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.

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

Förslag
Christer Grankvist (S) föreslår att motionen återremitteras till barn- och utbildningsförvalt-
ningen samt att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att redogöra för 
kostnadsbilden för införandet av ett filter i enlighet med motionen samt att utreda hur andra 
kommuner hanterar frågan.

Beslutsgång
Ordföranden Christer Grankvist (S) ställer sitt förslag mot barn- och utbildningsförvalt-
ningens förslag till beslut och finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott be-
slutar i enlighet med Christer Grankvists förslag.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta 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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-14

§ 78 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

Förslag
Christer Grankvist (S) föreslår följande tillägg till beslutstexten: Barn- och utbildnings-
nämnden uppmärksammar kommunfullmäktige om att barn- och utbildningsnämnden en-
ligt beslut KF 2013-06-24 § 83 beslutar om skolfrågor i enlighet med skollagen och Sim-
rishamns kommuns reglemente för barn- och utbildningsnämnden.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att föreslå kommunfull-
mäktige 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 regle-
mente. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden uppmärksammar kom-
munfullmäktige om att barn- och utbildningsnämnden enligt beslut KF 2013-06-24 § 83 
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-14

§ 78 forts Dnr 2018/70

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

beslutar om skolfrågor i enlighet med skollagen och Simrishamns kommuns reglemente för 
barn- och utbildningsnämnden.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-14

§ 79 Dnr 2018/8

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Avstängning 2018 - redovisning 

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 ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisning om avstängningar. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-14

§ 80 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

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta att avslå medbor-
garförslaget med hänvisning till det ansvarsförhållande som gör gällande att skolväsendets 
ansvar i allt väsentligt kretsar kring utbildning samt till vårdnadshavarens skyldighet enligt 
6 kap. 2 § föräldrabalken (1949: 381).

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-08-14

§ 81

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Sven Olsson (M) initierar dialog om invigningen av Campus Österlen. Det framkommer att 
samtliga ledamöter och ersättare inte nåtts av inbjudan. Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott kommer överens om att inbjudan till invigningen återigen ska gå ut till leda-
möter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden  

_______
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