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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-22  

 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 Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-03-24  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 22–33 
 Sekreterare 

 
Oskar Eklund  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-22 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-03-25 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-04-18 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Oskar Eklund 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-03-22  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande: Jaennine Olesen (M) 
 Hanna Persson (M) 

Michael von Gersdorff (KD) tjänstgör för Sven Olsson (M) 
Jan Rejdnell (L) 
Anna Ling (C) tjänstgör för Gunilla Carlecrantz (C) 
Christer Grankvist (S) 
Andreas Sjögren (S) tjänstgör för Else-Beth Rolf (S) 
Lennart Månsson (S) 
Vinda Ekström (MP) 
Ingalill Cedergren (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
Fredrik Ramberg (SD) tjänstgör för Bengt-Åke Lindell (SD) 

 
Övriga närvarande: Christina Brandt (M) 

Alf Nilsson (FI) 
Gun Lidman Nilsson (FI) 
Sofie Zhang Ingemansson (SD) 
 
Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 
Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef 
Oskar Eklund, nämndsekreterare 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 22   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering  

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll. 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 23   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista  

Ärendebeskrivning 
 
Ärende BUN 2021/69 Sammanträdestider 2022 läggs till dagens ärendelista. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• fastställer dagens ärendelista med ändringar enligt ovan. 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 24   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef  

Förvaltningschef informerar om 
• det pågående arbetet med anledning av kriget i Ukraina 
• barn-, elev- och personalvolymer 
• redaktionella ändringar i Nämndplan 2022. 

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 25   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023 - Budgetskrivelse investeringsbudget  

Ärendebeskrivning 
 
Budgetberedningen hanterar investeringsbudget och investeringsprojekt för samtliga 
nämnder under våren 2022. Inför dialog ska barn- och utbildningsnämnden sammanställa 
och besluta om budgetskrivelse avseende investeringsbudget, innehållande bland annat 
äskanden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till skrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Budgetskrivelse Investeringsbudget 2023–2027  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

• ställer sig bakom förslag till skrivelse avseende Investeringsbudget 2023–2027 och 
översänder detta till budgetberedningen. 

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 26   Dnr 2022/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Granskning av den kommunala vuxenutbildningen  

Ärendebeskrivning 
 
Ernest & Young har på uppdrag av revisorerna i Simrishamns kommun genomfört gransk-
ning av den kommunala vuxenutbildningen. Utifrån rapporten lämnas följande rekommen-
dationer: 
 

• Tillse att det finns tydliga mål för vuxenutbildningen med nyckeltal för uppfölj-
ning. 

• Säkerställ att det upprättas en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan huvudman-
nen och enheterna. 

• Säkerställ en tillräcklig uppföljning av verksamhetens kvalitet som innehåller upp-
följning av måluppfyllelse och analys av resultaten. Häri ingår att tillse att det finns 
tillgänglig statistik. 

• Tillse att nämnden tar del av en tillräcklig uppföljning av verksamhetens kvalitet 
som innefattar statistik för måluppfyllelse. 

• Tillse att det skapas tydliga dokumenterade rutiner för ansökningsförfarande och 
beviljande av platser. 

• Säkerställ en tillräcklig uppföljning av resursfördelningen. 
 
Utöver det vill revisionen veta vilket lagrum nämnden stödjer sig på när handlingar som 
rör granskningen inte lämnas ut till revisionen med motiveringen att handlingarna är sekre-
tessbelagda. 

 
Svar på revisonens iakttagelser och rekommendationer ska lämnas senast 31 mars 2022. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till svar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Svar Granskning av den kommunala vuxenutbildningen, 2021-05-03 
Missiv Granskning av den kommunala vuxenutbildningen, 2021-12-20 
Rapport Granskning av den kommunala vuxenutbildningen, 2021-11-30 
 
Yrkanden 
 
Jan Rejdnell (L) föreslår att nämnden beslutar att 

• begära anstånd att inkomma med svar till 30 april 2022 
• att svar hanteras i barn- och utbildningsnämnden 19 april 2022. 

 

7



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 26 forts   Dnr 2022/9 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsgång 
 
Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer proposition på sitt förslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• begära anstånd att inkomma med svar till 30 april 2022 
• att svar hanteras i barn- och utbildningsnämnden 19 april 2022. 

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 27   Dnr 2022/15 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 - Skolmiljar-
den  

Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av covid-19 har Skolverket beslutat om Tillfällig förstärkning av statligt 
stöd till skolväsendet 2022”skolmiljarden”. Förstärkningen av det statliga stödet syftar till 
att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kun-
skapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportio-
nellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 
2022 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i fritidshemmet, 
förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Simrishamns kommun har tilldelats 2 012 288 kronor. Då bidraget är ett generellt beslutar 
kommunfullmäktige om hur medlen ska fördelas. Barn- och utbildningsnämnden har att 
lämna förslag till kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till fördelning av Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 
2022”skolmiljarden”, 2022-02-15 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

• bidraget tillfaller verksamheterna grundskola och gymnasieskola enlig följande an-
delar: 

o Grundskola: 1 609 830: - (80 procent) 
o Gymnasieskola: 402 458: - (20 procent) 

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 28   Dnr 2021/34 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Gymnasiets organisation 2022–2023  

Ärendebeskrivning 
 
Vid sammanträde 15 juni 2021 § 86 beslutade barn- och utbildningsnämnden om sökbara 
program till gymnasieskolan läsåret 2022–2023. När sökperioden avslutas 15 februari 2021 
har nämnden att besluta om sökbara program under omvalsperioden som ligger i april-maj 
månad. Nämndens beslutsunderlag utgörs av statistik på elevernas ansökningar och be-
dömning kring möjligheten att starta de ursprungliga programmen och inriktningarna med 
hänsyn tagen till gymnasievalets utfall. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om sökbara program under omvalsperioden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-02-28  
Statistik sökbild gymnasieval 2022–2023 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar låta följande valbara program från gymnasievalet 
kvarstå under omvalsperioden i april-maj 2022:  
Högskoleförberedande program 

• Ekonomiprogram med inriktning:  
▪ Ekonomi (EKEKO)  

 
• Samhällsvetenskapligt program med inriktning:  

▪ Medier, information och kommunikation (SAMED)  
▪ Beteendevetenskap (SABET) 

 
• Naturvetenskapligt program med inriktning: 

▪ Naturvetenskap (NANAT)  
 

• Estetiskt program med inriktning:  
▪ Teater (ESTEA) 

 
 
 
 

10



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 28 forts   Dnr 2021/34 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkesprogram 
Lärlingsutbildningar 

• Barn- och fritidsprogrammet med inriktning:  
▪ Fritid och hälsa (BFFRI0L) 
▪ Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA0L)  
 

• Försäljnings- och serviceprogrammet (FSFOR0L) 
 

• Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti: 
▪ Bageri och konditori (RLBAG0L) 
▪ Kök och servering (RLKOK0L) 

 
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) 

 
Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden att pausa följande program läsåret 2022–
2023: 
Lärlingsutbildningar 

• Vård- och omsorgsprogrammet (VOVAR0L) 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 29   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 februari 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning t.o.m. februari 2022 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden har  

• tagit del av anmälningarna enligt redovisning 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 30   Dnr 2019/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-03-16 
Redovisning Statsbidrag, barn- och utbildningsnämnden 2022 
 
Ajournering 
 
Sammanträdet ajourneras 14.30–14.45. 
 
Information 
 
Förvaltningschef informerar om de ekonomiska förhållandena i barn- och utbildnings-
nämndens verksamheter. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

• har tagit del av ekonomisk uppföljning 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 31   Dnr 2021/82 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Insatser och strategi for att motverka våldsbejakande extremism i kom-
munen  

Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden Jan Rejdnell (L) har lämnat in skrivelse i vilken författaren föreslår att anord-
na ett förintelseföredrag och att talare från Svenska kommittén mot antisemitism bjuds in 
att hålla föredraget. 
 
Föredraget ska vara offentligt och så både politiker och invånare i Simrishamns kommun 
kan ta del av det.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse Insatser och strategi for att motverka våldsbejakande extremism i kommunen – 
förintelseföredrag, 2022-03-05 
 
Yrkanden 
 
Jan Rejdnell (L) föreslår att som tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut att besluta att 
uppdra åt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om finansiering. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer proposition arbetsutskottets förslag och sitt tilläggs-
förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• anordna ett förintelseföredrag 
• talare från Svenska kommittén mot antisemitism bjuds in att hålla föredraget 
• uppdrar åt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om finansiering. 

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 32   Dnr 2022/12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsbeslut 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 16 
mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delegationsbeslut 2022-03-02–2022-03-16 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

• noterar information om delegationsbeslut. 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-03-22  
 
 
 
 
 
 

§ 33   Dnr 2021/69 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Extra ärende: Sammanträdestider 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden behöver besluta om att flytta arbetsutskottet 5 april och 
beslutar därtill om ett extra möte för barn- och utbildningsnämnden presidium. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 

• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 5 april 2022 flyttas 
från 13.00 till 09.00 

• Barn- och utbildningsnämndens presidium sammanträder 29 mars 2022 kl. 14.00. 
 
_______ 
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