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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll
         arbetsutskott                                         2018-09-12

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Beslutande: Christer Grankvist (S)
Irene Hansson (C)
Margareta Krafft (MP)
Sven Olsson (M)
Frederick Thott (M) tjänstgör för Frida Törnquist (M)

Övriga närvarande: Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef
Lena Hjelmström, utvecklingsledare, § 82
Oskar Eklund, nämndsekreterare
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-12

§ 82 Dnr 2017/122

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning
Information om att kommunrevisionen presenterar på barn- och utbildningsnämndens sam-
manträde 4 oktober 2018 granskningen av den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Utvecklingsledare ger en lägesbeskrivning av det pågående arbetet med Regler för försko-
la, fritidshem, pedagogisk omsorg samt helgomsorg i Simrishamns kommun. Arbetet utgår 
från Regler och taxa 2018 och innebär dels en språklig översikt, dels en översyn av kom-
munens intagningsregler.

Barn- och utbildningschef informerar om att Simrishamns kommun i samarbete med de 
kommuner sim ingår i Sydöstra Skånes samarbetskommitté inklusive Skurups kommun 
beviljats statsbidrag från Skolverket för att utveckla ett lärcentrum i Simrishamn. Sim-
rishamns kommun har för avsikt att satsa på moderna lokaler vilka kommer att kunna an-
vändas av bland Campus Österlen och den kommunala vuxenutbildningen.

Barn- och utbildningschef informerar om Korsavadsskolans nya organisation.

Barn- och utbildningschef informerar om händelser på Korsavadsskolan.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Informationsärendet, föranleder inget beslut.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-12

§ 83 Dnr 2017/14

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Information Budget 2018, delårsrapport 

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsförvaltningen har att lämna in en verksamhetsberättelse inför Delårs-
rapport 2018-08-31. Verksamhetsberättelsen ska vara kommunens ekonomienhet tillhanda 
senast 12 september och presenteras i nämnden senast 12 oktober. Verksamhetsberättelsen 
består av periodens händelser, verksamhetsuppföljning, måluppföljning, ekonomi och 
framtid och upprättas i två versioner – en för kommunfullmäktige och en för nämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden tar del av verksamhetsberättelsen.  

Beslutsunderlag

Verksamhetsberättelse Delårsrapport 2018-08-31 (ej färdigställd, delges i samband med 
möte)

Information
Barn- och utbildningschef redogör för verksamhetsberättelsen som barn- och utbildnings-
förvaltningen lämnar in inför Delårsrapport 2018-08-31.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av verksamhetsberättelse för 
Delårsrapport 2018-08-31 samt fastställer denna som både verksamhetsberättelse till 
nämnden och kommunfullmäktige.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-12

§ 84 Dnr 2018/91

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Taxor och avgifter 2019 

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden tar ut taxor och avgifter för några av de tjänster som nämn-
den erbjuder. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2007-12-17 § 176 ska tidigare beslutade 
taxor räknas upp med konsumentprisindex. Barn- och utbildningsförvaltningen har sam-
manställt förslag på taxor och avgifter för kalenderåret 2019. Avgifterna för barnomsorg är 
preliminära då Skolverket ännu inte fastställt inkomsttaket för maxtaxan.

Beslutsunderlag
Skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 2018-08-31

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa barn- och utbild-
ningsnämndens förslag till taxor och avgifter för 2019. Barn- och utbildningsnämnden upp-
märksammar kommunfullmäktige om att Skolverket ännu inte fastställt inkomsttaket för 
maxtaxan efter vilket taxor och avgifter 2019 kommer att justeras.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-12

§ 85 Dnr 2018/90

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2018/2019 

Ärendebeskrivning
Ung Företagsamhet i Skåne arbetar för att främja företagsamhet bland unga i Skåne. Ung 
Företagsamhet erbjuder alla elever på teoretiska och praktiska program möjligheten att få 
prova på att starta UF-företag samt erbjuder alla klasser i grundskolan läromedel och sup-
port med fokus på entreprenöriellt lärande. En nyhet för i år är UF-företagande på Intro-
duktionsprogrammet med inriktning Språkintroduktion. Verksamheten finansieras av nä-
ringsliv och kommun. Ung Företagsamhet i Skåne har inkommit med en förfrågan om 
verksamhetsbidrag från Simrishamns kommun om 29 191 kronor. 

Beslutsunderlag
Ansökan Ung Företagsamhet i Skåne 2018-08-23

Förslag
Christer Grankvist (S) föreslår att Ung Företagsamhet i Skåne bjuds in för att under läsåret 
2018/2019 redogöra för deras arbete med kommunens. 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beviljar ansökan om 
verksamhetsbidrag om 29 064 kronor till Ung Företagsamhet i Skåne 2018/2019.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden bjuder in Ung Företag-
samhet i Skåne för att under läsåret 2018/2019 redogöra för deras arbete med kommunens 
elever.

Finansiering:
Ansvar Konto Verksamhet Aktivitet Projekt         
6120 6700 45000 602 78053

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-12

§ 86 Dnr 2015/55

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Utanordnings- och attesträtt - Andrew Moseley 

Ärendebeskrivning
Lärarassistent Andrew Moseley har utsetts att inneha beställnings- och granskningsattest 
gällande Ansvar 6120 på Österlengymnasiet från och med 2018-08-15. Barn- och utbild-
ningsnämnden föreslås besluta om attesträtt för Andrew Moseley gällande Ansvar 6120 
enligt underlag ”Ändring av attestbehörighet och e-handel”.

Beslutsunderlag
Ändring av attestbehörighet och e-handel – Andrew Moseley

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden beslutar om att bevilja 
granskningsattest om 10 tkr för lärarassistent Andrew Moseley gällande Ansvar 6120 från 
och med 2018-08-15. 

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-12

§ 87 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 3 september 2018.

Beslutsunderlag
Redovisning till och med 3 september 2018

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av anmälningarna enligt redovis-
ning.

_______
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  Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll
arbetsutskott 2018-09-12

§ 88

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas:

Övrigt 

Frederick Thott (M) förhör sig kring Simrishamns kommuns regler avseende elevers an-
vändning av cykelhjälm till och från skolan.

Frederick Thott (M) önskar att nämnden får en uppföljning av närvarokontroll sedan im-
plementeringen av de nya rutinerna för en ökad närvaro i skolan.

_______

9


	Protokoll förstasida
	Beslut BUNAU 2018-09-12
Information barn- och utbildningsnämnden
	Beslut BUNAU 2018-09-12
Information Budget 2018, delårsrapport
	Beslut BUNAU 2018-09-12
Taxor och avgifter 2019
	Beslut BUNAU 2018-09-12
Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne 2018/2019
	Beslut BUNAU 2018-09-12
Utanordnings- och attesträtt - Andrew Moseley
	Beslut BUNAU 2018-09-12
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen
	Beslut BUNAU 2018-09-12
Övrigt

