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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-09-20  

 Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Fredsdalsgatan 7, Aulan, kl.  13.00-15:30, ajournering kl 14:35-14:45 och 
15:10-15:25 
 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 80-89 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-09-20 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-09-26 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-10-17 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-09-20  

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande: Jaennine Olesen (M) 
 Christina Brandt (M) tjänstgör för Hanna Persson (M) 

Sven Olsson (M) 
Jan Rejdnell (L) 
Gunilla Carlecrantz (C) 
Christer Grankvist (S) 
Else-Beth Rolf (S) 
Lennart Månsson (S) 
Vinda Ekström (MP) 
Ingalill Cedergren (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
Sofie Zhang Ingemansson (SD) tjänstgör för Bengt-Åke Lindell (SD) 

 
Närvarande ersättare: Jens Lundgren (M)) 

Menar Emtrén (L) 
Anna Ling (C) 
Andreas Sjögren (S)) 
Alf Nilsson (FI) 
Gun Lidman Nilsson (FI) 

 
Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 

Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef 
Katrine Larsen, nämndsekreterare 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 80   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering 

  

• Att justera dagens protokoll utses Christer Grankvist (S). 
• Protokoll justeras måndagen den 26 september 2022. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 81   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

  

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista. 
 
__________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 82   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ordförande Jan Rejdnell informerar om:  

• Den senaste tiden har arbetsutskottet haft ett antal möten för att diskutera gymnasiefrå-
gan. Vid det senaste mötet diskuterades formerna för arbetet framöver. Den 22 septem-
ber är det arbetsmöte med ett förstärkt arbetsutskott för att diskutera denna fråga. Samt-
liga partier är välkomna att delta med en representant per parti. 

• Ordförande meddelar att han drar tillbaka sitt ordförandeinitiativ kring de förlorade 
ekonomiska resurser som befarades i juni månad med anledning av minskat antal 
förstahandansökningar till gymnasieskolan i Simrishamn. Under sommaren effektuera-
de förvaltningen en indragning av fyra heltidstjänster. Därmed finns det inte längre nå-
got behov av att hemställa om ett ökat ekonomiskt stöd.  
 
 

Förvaltningschef Anders Wedin informerar om: 

• Rapport om kön inom barnomsorgen i kommunal regi: 
Nuläge: 

o Idag har vi 23 barn i kö fram till februari 2023. 
o 12 av dessa 23 barn önskar placering i Simrishamn. Det finns endast 4 platser 

kvar i Simrishamn. Därmed kommer åtta av dessa 12 barn erbjudas plats utan-
för centrum (Borrby/Skillinge/Hammenhög). 

o De som önskar placering i Kivik kommer att erbjudas plats i Sankt Olof ef-
tersom Kivik är fullt.   

Prognos: 
o Finns drygt 70 barn födda år 2021 som ännu inte har ansökt om barnomsorg.  
o Därmed totalt 73 (23+50) barn som står i kö till 1 maj 2023. 
o Förvaltningen uppskattar att omkring 50 av dessa barn snart kommer ansöka 

om placering.  
o Omkring 11 av dessa 50 barn, som ännu inte ansökt om barnomsorg, kommer 

förmodligen önska placering i Simrishamn. Tillsammans med de12 barn som 
redan ansökt blir det alltså totalt 23 barn som kommer vilja ha placering i Sim-
rishamn - där vi bara har 4 platser kvar. Totalt kommer därmed 19 barn att er-
bjudas plats utanför Simrishamn. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20 
 
 
 
 
 
 

§ 82 forts   Dnr 2017/122 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
• Kometen och Fjärilens förskolor i Simrishamn 

o Förskolan Kometen har idag bristfällig lärmiljö för barnen och bristfällig ar-
betsmiljö för personal.  

o Kometens förskola är inte permanent och när byggandet av ny förskola påbörjas 
måste barnen på Kometens förskola placeras någon annan stans.  

o Simrislundsskolan har behov av lokalytor från och med höstterminen 2024, då 
barn födda år 2017 börjar i förskoleklass. Det är planerat att Fjärilens lokaler 
övergår till Simrislundsskolan i samband med detta.  

o Tillsammans har Kometen och Fjärilen idag 86 barn. Dessa kommer behöva ny 
placering när Kometen och Fjärilen inte längre finns. 

o Barn-och utbildningsnämnden har fattat beslut om att bygga ny förskola i Sim-
rishamn med plats för 120 barn. Kommunfullmäktige har beslutat om investe-
ringsbudget för byggandet. Det ligger nu på samhällsbyggnadsnämnden att be-
reda ärendet ytterligare innan kommunfullmäktige kan besluta om igångsätt-
ning. 

 
• Elevvolymer gymnasiet - Information om elevvolymer inom gymnasiet per den 22 sep-

tember 2022, både internt och externt placerade. 
 

• Personalvolymer - Minskat antalet anställda jämfört med maj 2022. Gäller gymnasie-
skolan där ett minskat elevantal innebar behov av at även minska personalantalet, vil-
ket skedde genom att inte förlänga ett antal visstidsanställningar. Det är en rimlig 
minskning som gör att gymnasieskolan inte får några besparingskrav idag. 

• Samarbetet mellan förskola, skola och socialförvaltningen - lägesrapport om status på 
arbetet med delöversyn. Arbetet följer tidplan.  

o Den 31 augusti 2002 färdigställt rapport som tydliggör samverkan utifrån gäl-
lande lagstiftning. Framgår tydligt att hela ansvaret på att samverkan sker ligger 
på socialförvaltningen 

o Den 31 augusti 2022 färdigställt underlag och kartläggning av hantering av oro-
sanmälningar. Detta inkluderar alla orosanmälningar som är gjorda från barn- 
och utbildningsförvaltningen mot socialförvaltningen.  

o Arbetet fortsätter nu i enlighet med tidplan. 
 
• Simhallen är stängd och förvaltningen måste anpassa verksamheten därefter. Enligt 

läroplanen skall skolan se till att alla elever kan simma senast i årskurs 6. Kommunens 
skolor prioritera nu simkunnighetsträning för de elever som ännu inte kan simma. Till-
sammans med kultur och fritidsförvaltningen söker man alternativa lösningar för att 
hålla i gång simundervisningen.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20 
 
 
 
 
 
 

§ 82 forts   Dnr 2017/122 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
• Sankt Olofs skola – statusuppdatering vad gäller ansökan om bygglov för att få bedriva 

undervisning i Medborgarhuset. Den 6 september beviljades bygglov, men finns över-
klagandetid på tre veckor. Under tiden görs förberedelser.  

• Nytt om budget 2023 – I budgetskrivelsen för 2023 fanns antaganden om ökade kost-
nader för måltider. Har nu fått besked från samhällsbyggnadsförvaltningen om att de 
behöver ytterligare 400 000 SEK samt indexjustering i enlighet med prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) på 5,8 %. Därmed total ökad kostnad om MSEK 1,2 för 
2023. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 83   Dnr 2021/16 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Synpunkter och klagomål - årsredovisning 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Huvudmannen ska ha rutiner för klagomålshantering. Inkomna synpunkter/klagomål kan 
peka på brister i verksamheten. Huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder för att i så 
fall åtgärda dessa. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som hanterar synpunk-
ter/klagomål och som återkopplar till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av inkomna synpunk-
ter/klagomål under 2021 samt en översikt hur dessa har hanterats av förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-18 
Sammanställning synpunkter och klagomål 2021 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner redovisning av klagomålshantering 2021 och lägger den till handlingar-
na. 

 
 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 84   Dnr 2020/124 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2022 - Delårsrapport 2  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns kommun följer från och med 2022 upp nämndernas budget med krav på två 
sammanställda delårsrapporter för året. Barn- och utbildningsnämndens resultat i Delårs-
rapport 2 är kopplad till utfallet januari-augusti 2022 och visar resultat och måluppföljning 
i siffror samt kommentarer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av och besluta om Delårsrapport 2. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-16 
Delårsrapport 2 per 31 augusti 2022 
Redovisning statsbidrag jan-aug 2022 
 
Överläggningar 
 
Förvaltningschef Anders Wedin går igenom och informerar om de olika delarna i rappor-
ten.  
 
Den 24 maj 2022 inkom Jan Rejdnell med ett ordförandeinitiativ som återremitterade till 
förvaltningen. Vid dagens sammanträde tar Jan Rejdnell tillbaka sitt ordförandeinitiativ, 
vilket innebär att förvaltningen kan avskriva ärendet. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner delårsrapport 2 per den 31 augusti 2022. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 85   Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av anmälningar till hu-
vudmannen gällande påbörjade utredningar om kränkning i enlighet med 6 kap. 10 § skol-
lagen – fram till och med 31 augusti 2022.  
 
Inom skolan finns det en anmälningsskyldighet för lärare, förskollärare eller annan perso-
nal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten. Anmälan ska lämnas till rektor i nära anslutning 
till händelsen, helst samma dag. Rektor är i sin tur skyldig att anmäla uppgift om kränk-
ning till huvudmannen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-26 
Redovisning av anmälningar till och med 31 augusti 2022. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner redovisningen av anmälningar till huvudman enligt 6 kap. 10 § skolla-
gen och lägger den till handlingarna. 

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 86   Dnr 2022/12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsbeslut 2022   

Ärendebeskrivning 
 
Syftet med delegation är att avlasta nämndens beslut i löpande ärende av rutinkaraktär och 
därigenom effektivisera den kommunala förvaltningen. Bestämmelser om delegering av 
ärenden inom en kommunal nämnd finns i kommunallagens 6 kap. §§ 37–40.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt nämndens delega-
tionsordning som gäller från den 25 januari 2022.  
 
Delegationsbeslut ska redovisas till barn- och utbildningsnämnden vid varje sammanträde. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en redovisning av delegationsbeslut 
för perioden 1–30 augusti 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-26 
Sammanställning delegationsbeslut 1–30 augusti 2022  
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner redovisning av delegationsbeslut för perioden och lägger den till hand-
lingarna.  

 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 87   Dnr 2022/69 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion Carl-Göran Svensson (C) Lokaler för gymnasieskolan  

Ärendebeskrivning 
 
Carl-Göran Svensson (C) har lämnat in motion till Simrishamns kommunfullmäktige angå-
ende lokaler för Nova gymnasium, 24 maj 2022.  
 
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

• Att kommunfullmäktige ställer sig bakom utvecklingen av en lokalmässigt sam-
manhållen gymnasieskola i centrala Simrishamn. 

• Att skyndsamt utreda möjligheterna för hur man kan samla gymnasieskolan i än-
damålsenliga lokaler. 

• Att besluta om en tidsplan för denna process, så att lokalerna kan tas i anspråk inom 
det snaraste. 

 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och ut-
bildningsnämnden skall lämna förslag till beslut till kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-22 
Motion från Carl-Göran Svensson (C) – Lokaler till Nova gymnasium, 2022-05-25 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-11-16, §129 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan, 2021-10-25 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 2020-11-10, §111 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-06-09, §71 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Motionen anses vara besvarad med hänsyn till barn- och utbildningsnämndens på-
gående arbete med lokalrevision 2022. 

 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 88   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023 - Taxor och avgifter 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om förslag till taxor och avgifter som delges 
kommunfullmäktige för beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till 
taxor och avgifter. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till förslaget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-19 
Förslag till taxor och avgifter 2023 
 
Avstå från att delta i beslutet 
 
Christer Grankvist (S), Else-Beth Rolf (S), Lennart Månsson (S), Vinds Ekström (MP) och  
Inga-Lill Cedergren (ÖP) avstår från att delta i beslut av ärendet.  
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Fastställa taxor och avgifter 2023 i enlighet med framlagt förslag. 
 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-09-20  
 
 
 
 
 
 

§ 89   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

 

Inget anmält. 
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