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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 90   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 31 oktober 2022. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 91   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  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 92   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Förvaltningschef Anders Wedin informerar om: 

• Det har upprättats en Lokal överenskommelse samverkansgruppen för psykisk hälsa 
Skånes sydöstra kommuner mellan kommunerna inom Sydöstra Skånes samarbets-
kommitté (SÖSK), och Skånes regioner och Capio. I SÖSK ingår Simrishamn, Ystad, 
Tomelilla, Sjöbo och Skurups kommuner. Syftet med överenskommelsen är att före-
bygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Den gäller för: 

o Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psy-
kisk funktionsnedsättning 

o Barn upp till 18 år och unga till och med 20 år som vårdas utanför det egna 
hemmet samt vuxna 

o Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning 
o Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendefram-

kallande medel, läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar 
 

• Skyddsrum (ärende 2022/23 och Christer Grankvists (S) erinran om rapportering i den-
na fråga) – den 14 december rapporterar samhällsbyggnadsförvaltningen till kommun-
ledningsgruppen. Därefter kan barn- och utbildningsnämnden ta del av den. 

• Barn- och elevvolymer – dessa ligger fast enligt plan. Inom förskolan är det nu 500 
barn och därmed inga platser kvar inom Simrishamns tätort. Nu kommer vårdnadsha-
vare att hänvisas till förskolor ute i byarna. Fram till och med 1 maj 2023 är det upp-
skattningsvis 62 barn som önskar placering.  
 

• Personalvolymer – Tidigare redovisat personal på antal tjänster. Framöver kommer i 
stället att redovisa per antal årsarbetare som får betalt. Detta bedöms ge en bättre bild 
av hur mycket vi ökar eller minskar antalet i tjänst och det faktiska ekonomiska utfal-
let. Tidigare har mätningen inneburit att till exempel 20 personer som är tjänstlediga 
har kommit med i statistiken. Notera att det därmed blir svårt att jämföra med äldre un-
derlag/siffror.  

 
• Sankt Olofs skola - Enligt entreprenören är nu trappa beställd och kommer att monteras 

vecka 51. Samtliga handlingar för att få startbesked är inlämnade och eftersom lokaler-
na redan är iordningställda kommer verksamheten kunna använda lokalerna vecka 51.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25 
 
 
 
 
 
 

§ 92 forts   Dnr 2017/122 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

• Enligt riksdagsbeslut kommer särskola byta namn till anpassad grundskola och anpas-
sad gymnasieskola. Namnändringen börjar gälla 2 juli 2023. 

 
 

Ordförande Jan Rejdnell informerar om: 

• Presidiet företar studiebesök i olika förskolor, grundskolor och gymnasium under när-
maste månader.  

 
• 2022 kommer kunna hålla budget. Men det talas nu om att budget 2023 eventuellt 

kommer att ändras på grund av pris- och löneökningar som inte ingick i budgetarbetet 
eftersom då väntade på SKR:s uppräkningar. Även osäkert om budgetäskande på 1 
MSEK för ökade måltidskostnader. Det kommer att bli diskussioner mellan olika 
nämnder kring kostnader och besparingar.  

 
Den 28 oktober fattar kommunfullmäktige beslut om budget för 2023. Den 29 oktober 
har arbetsutskottet möte. Fram till dess är det vi politiker som kan påverka var eventu-
ella besparingar ska tas. Drabbar besparingarna vår verksamhet innebär det sämre kva-
litet i förskola och skola samt övervägande kring den icke lagstadgade delen av vår 
verksamhet. Uppmanar nämnden ledamöter att slåss för varje krona för BUN.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 93   Dnr 2022/63 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Systematiskt kvalitetsarbete 2021/2022  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt skollagen (2010:800, 4 kap. 3–7 §§) ska varje huvudman inom skolväsendet syste-
matiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen, analysera orsakerna till upp-
följningens resultat och utifrån analysen genomföra insatser i syfte att utveckla utbildning-
en. Huvudmannen har alltså det övergripande ansvaret för att ett kvalitetsarbete kommer 
till stånd. 
 
Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det 
leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna upprätthålla och vida-
reutveckla en god kvalitet i verksamheten och främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande. 
 
Arbetet ska bygga på de uppgifter som kommer fram i rektorernas och enhetschefernas 
systematiska kvalitetsarbete. Underlaget sammanställs i en kvalitetsrapport som utgör 
skolchefernas sammanfattning och analys av enheternas arbete.  
 
Kvalitetsrapporterna syftar till att visa på en lägesbedömning av de skolverksamheter som 
barn- och utbildningsnämnden ansvarar för och följer bland annat upp resultat för läsåret 
och presenterar analyser av dessa. Vidare följer rapporten upp och utvärderar arbetet med 
de prioriterade utvecklingsområdena, vilket kommer att ligga till grund för det fortsatta 
arbetet.  
 
Utvecklingsområden ska ge huvudmannen en samlad bild av utbildningens kvalitet inom 
huvudmannens verksamhet och grundlägga huvudmannens övergripande beslut om inrikt-
ningen på utvecklingsarbetet.  
 
Rapporten presenterades i sin helhet vid nämndens Kvalitetsdag den 27 september 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-19 
Systematiskt kvalitetsarbete 2021/2022 – Rapport 
Systematiskt kvalitetsarbete 2021/2022 – Statistik 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 93 forts   Dnr 2022/63 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner rapporten Systematisk kvalitetsarbete 2021/2022 och lägger den till 
handlingarna. 

 
 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 94   Dnr 2018/98 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokalrevision 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt lokalförsörjningsprocessen ska varje nämnd i september besluta om vilka lokalbe-
hov nämnden har de kommande åren. Dessa beslut skickas sedan för beredning i lokalpla-
neringsgruppen, som består av samtliga förvaltningschefer, ekonomichef, lokalstrateg samt 
fastighetschef.  
 
Lokalplaneringsgruppen sätter samman lokalförsörjningsplanen för åren 2024–2028 utifrån 
nämndernas beslut vid lokalrevision, som skickas på remiss till samhällsplaneringsnämn-
den, för att sedan beredas en sista gång innan planen redovisas för budgetberedningen som 
ett underlag för investeringsbudgeten. Lokalförsörjningsplanen läggs därefter fram för an-
tagande i kommunfullmäktige tillsammans med investeringsbudgeten för 2024.  
 
Lokalrevision har nu genomförts för nämnden utifrån en kommungemensam mall och visar 
nämndens lokalbehov inom nämndens ansvarsområde de kommande åren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 
Lokalrevision barn- och utbildningsnämnden, 2022-10-05 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• De i lokalrevisionen redovisade lokalbehoven för barn- och utbildningsnämnden 
lämnas till lokalförsörjningsgruppen för vidare beredning vid framtagande av lokal-
försörjningsplan för antagande 2023.  

 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Lokalförsörjningsgruppen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 95   Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utförlig redovisning anmälan till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar löpande en sammanställning av anmälningar 
som inkommit till huvudman gällande påbörjade utredningar om möjlig kränkning i enlig-
het med 6 kap. 10 § skollagen. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 
augusti 2022 beslutades det att en mer utförlig redovisning av anmälningar och utredningar 
ska redovisas till nämnden två gånger per året.  
 
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 till huvudman att 
man har påbörjat en utredning. Anmälningarna betyder inte att det per definition har skett 
en kränkning, utan att en elev anser sig vara kränkt. 
 
Den statistik som redovisas i enlighet med 6 kap 10 § skollagen handlar ytterst om att hu-
vudmannen ska tillse skollagens skrivning om att verksamhetens enheter arbetar med att 
förebygga kränkningar. Varje enhet ska ha en plan för hur man ska arbeta för att förebygga 
och förhindra kränkande behandling.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 
Utförlig redovisning av anmälningar till huvudman i enlighet med 6 kap. 10 § skollagen 
januari-september 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner utförlig redovisning av anmälningar till huvudman i enlighet med 6 kap. 
10 § skollagen och lägger den till handlingarna.  

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 96   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 31 augusti till 30 september 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-10-05 
Sammanställning delegationsbeslut 31augusti till 30 september 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden och lägger den till 
handlingarna.  

 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 

§ 97   Dnr 2018/106 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Regler för barnomsorg - förskola och fritidshem  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till regler för barnomsorg på för-
skola och fritidshem samt omsorg på obekväm arbetstid. Reglerna grundar sig i skollagen 
(2010:800) och syftar till att tydliggöra organisationen av verksamheten utifrån placering 
och avgifter i Simrishamns kommun. Reglerna gäller för de kommunala förskolorna och 
fritidshemmen.  
 
Förändringar från tidigare dokument, senast beslutade 2021-08-31 § 101 samt 2021-12-14 
§ 138, är följande: 

• Förtydligad information om skolstart, allmän förskola, barn till nyfött syskon, be-
talningspåminnelse/hot om avstängning samt uppsägning av plats inför start i för-
skoleklass. 

• Permanent schemaändring begränsas till max 2 veckor i stället för 1 vecka innan 
behovet uppstår. 

• Avsnittet om folkbokföring är borttaget. 
• Handläggningstiden för beslut om omsorg på obekväm arbetstid ändras  

till 4 helgfria arbetsveckor i stället för 2–3 helgfria arbetsveckor. 
• Inskolning kallas i stället introduktion. De avgiftsfria dagarna för introduktion i för-

skola och fritidshem tas bort. Avgift erläggs från barnets första placeringsdag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om Regler för barnomsorg - förskola och 
fritidshem såsom det presenteras i detta ärende. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsnämnden, 2022-10-04 
Regler för barnomsorg - förskola och fritidshem, 2022-10-04 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Fastställer Regler för barnomsorg - förskola och fritidshem. 
• Reglerna träder i kraft omgående. 

_______ 
 
 
 

12



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 98   Dnr 2022/65 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utredningsdirektiv - framtida gymnasieskola: dimensionering och pro-
gramutbud  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger förvalt-
ningschef Anders Wedin i uppdrag att utreda framtida gymnasieorganisation i Sim-
rishamns kommun. Utredningens uppdrag är att se över dimensionering och programutbud 
ur ett långt (>5 år) och medellångt (<5 år) perspektiv. Utredningen kommer att ha två av-
stämningar för barn- och utbildningsnämnden: en i februari månad och en i april månad 
2022. Därefter presenteras de slutgiltiga rekommendationer för barn- och utbildnings-
nämnden i juni månad 2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-22 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att utreda framtida gymnasieorganisation i Simrishamns kommun, ur ett långt och  
medellångt perspektiv, med en dimensionering på omkring 400 elever. 

 
 
_______ 
 
 
 
  
 
 
 

13



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 99   Dnr 2022/47 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ordförandeinitiativ - Gymnasieskolans ekonomi  

Ärendebeskrivning 
 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 september 2002 meddelade Jan 
Rejdnell (L) att han tar tillbaka sitt ordförandeinitiativ angående gymnasieskolans ekono-
mi. Den 21 september 2022 inkom även en skrivelse från Jan Rejdnell (L) där han medde-
lar att han drar tillbaka sitt ordförandeinitiativ.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-05 
Tillbakadragande av ordförandeinitiativ, Jan Rejdnell (L), 2022-09-21 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Barn- och utbildningsförvaltningen avskriver ärendet i enlighet med ordförande Jan 
Rejdnells (L) skrivelse med dokumentid: 597050. 

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 100   Dnr 2019/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-06 
 
Bakgrund 
 
Förvaltningschef Anders Wedin informerar att högst troligt får en budget i balans 2022, 
givet att det inte uppstår några oväntade kostnader. De avvikelser som finns i förskolan 
härrör från att det tillkommit barn med omfattande behov samt att vikariekostnaden blivit 
högre än budgeterat. På små förskolor är det helt nödvändigt att sätta in vikarier för annars 
klarar de inte att ha öppet hela dagen. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: 

• Har tagit del av den ekonomiska uppföljningen för perioden januari-september 
2022. 

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 101   Dnr 2022/70 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndinitiativ Gun Lidman Nilsson (F!) - Förhållningssätt i BUN vid 
sjukdom  

Ärendebeskrivning 
 
Gun Lidman Nilsson (F!) har inkommit med ett nämndinitiativ angående förhållningssätt i 
barn- och utbildningsnämnden vid sjukdom och smitta.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-23 
Nämndinitiativ Gun Lidman Nilsson (F!), 2022-08-23 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Nämndinitiativet från Gun Lidman Nilsson (F!) skickas till beredning. 
 
_______ 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 102   Dnr 2022/75 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Skrivelse Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) - Vikten av 
marknadsföring av kommunens förskolor och skolor  

Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) har inkommit med en skrivelse med för-
slag angående marknadsföring av Simrishamns kommuns förskolor och skolor.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-14 
Skrivelse Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S), 2022-09-05 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta: 

• Skrivelsen från Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) skickas till bered-
ning. 

 
 
_______ 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Förvaltningschefen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-25  
 
 
 
 
 
 

§ 103   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

  

Inget anmält 
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