
  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-11-22  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 13.00-16:00, ajournering 14:25-14:45 
 Beslutande Jaennine Olesen (M) 
Christina Brandt (M) tjänstgör för Hanna Persson (M) 
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) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 
 
 
 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

 2022-11-28 00:00 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 104-115 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-11-22 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-11-28 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-12-19 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-11-22  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Närvarande ersättare: Jens Lundgren (M)) 

Jan Rydén (KD) 
Alf Nilsson (FI) 
Gun Lidman Nilsson (FI) 
Ingemar Hansson (V) 
Sofie Zhang Ingemansson (SD) 
Fredrik Ramberg (SD) 

 
Övriga närvarande:  Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 

Katrine Larsen, nämndsekreterare 
Gunilla Persson, § 107–109 
Jonas Eriksson, enhetschef på kostenheten, § 104–106 

 
 
 
 
 

Beslut      Rubrik             Ärende   Sida 
 

§ 104 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2019/5 3 
§ 105 Fastställande av ärendelista 2019/4 4 
§ 106 Information från Kostenheten 2020/124 5 - 6 
§ 107 Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och 

förvaltningschef 
2017/122 7 - 8 

§ 108 Information - Budget 2023 2021/86 9 
§ 109 Tillsynsrapport fristående förskola/pedagogisk omsorg 2022 2022/88 10 - 

11 
§ 110 Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skol-

lagen 
2017/9 12 

§ 111 Delegationsbeslut 2022 2022/12 13 
§ 112 Ekonomisk uppföljning 2019/103 14 
§ 113 Skrivelse Christer Grankvist (S) - Digitaliseringens konsekven-

ser 
2022/85 15 

§ 114 Skrivelse Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) - Ex-
tra måltider på fritids 

2022/87 16 - 
18 

§ 115 Övrigt 2022/71 19 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 104   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 28 november 2022. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 105   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

  

Ärendebeskrivning 
 
Tillägg till dagordningen med punkt 11 Skrivelse Christer Grankvist (S) och Lennart 
Månsson (S) påstått förbud mot extra måltider på fritids. Punkten övrigt blir således punkt 
12. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista med ändring enligt ovan. 
 
______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 106   Dnr 2020/124 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från Kostenheten 

 
Kostenhetens chef Jonas Eriksson informerar följande angående nämndens mål om 
att minska matsvinnet: 

Arbetet med att minska matsvinnet är en fråga som ligger i tiden och en viktig parameter 
för att få ordning på kostnader. Mat som slängs är pengar som slängs. Kostenheten har 
arbetat med att minska matsvinnet under en längre tid, men från och med september månad 
2022 görs det mätningar på alla enheter varje vecka samtidigt som man har infört nya ar-
betssätt. Mätningarna visar att det var mer matsvinn under våren 2022 än nu på hösten, 
mest troligt på grund av att olika insatser för att minska matsvinnet inte hade kommit i 
gång på alla skolor.  

Det finns tre olika begrepp på matsvinn som enheten arbetar med på lite olika sätt:  
1. Tallrik – den mat som barn lägger på sin tallrik och slänger om de inte äter upp.  
2. Köket – tillredningen i köket. 
3. Servering – hur man arbetar med att lägga upp maten i serveringen. 

 
Vad gäller matsvinn i köket är det en faktor som man länge har arbetat med och har bra 
kunskap om. Viktig att tänka på här är dock det faktum att om man tillagar maten på plats 
så kan den användas igen en annan dag. Har maten däremot blivit skickad från ett tillag-
ningskök till ett mottagningskök och varit ute i servering så är den otjänlig dagen efter. 

Vad gäller den mat som elever slänger, det s k tallrikssvinnet, är det en svårare fråga att 
arbeta med. Här är samarbetet med skolorna mycket viktigt vad gäller utbildning av ele-
verna i frågor som rör mat. Även själva miljön inne i matsalen kan påverka detta arbete.  

Vad gäller svinn i servering är det ett område som kostenheten har arbetat mycket aktivt 
med. Här har man utvecklat ett nytt arbetssätt som innebär att man idag inte automatiskt 
ställer fram all mat utan i stället fyller på under tiden som eleverna kommer för att äta. 
Man bär alltså inte in mat i serveringen förrän man ser att den verkligen behövs. Mat som 
har varit ute i serveringen blir nämligen i stort sett otjänlig och går inte att använda igen. 
Har den däremot inte varit i serveringen kan den kylas ner och användas igen vid ett senare 
tillfälle. Samtidigt är det viktigt att det finns en balans i arbetet. Det är ofta samma elever 
som kommer sist till matsalen. Då får det inte ligga för snålt med mat framme utan de mås-
te känna att det finns mat. Viktigt att poängtera att eleverna alltid får ta mer och att alla 
barn får äta tills de blir mätta.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22 
 
 
 
 
 
 

§ 106 forts   Dnr 2020/124 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Varje dag serveras det en husmanskost och ett vegetariskt alternativ. Till det kommer sal-
lad, knäckebröd och standardmjölk. Under vinterhalvåret serveras det som finns att tillgå 
inom Sveriges gränser. Under vintern serveras därför morötter, kål etc samtidigt som drar 
ner på sallader och tomater.  
 
I kommunen finns det 15 enheter inom kostenheten varav 13 har tillagning på plats. Strä-
van är att maten skall lagas från grunden så långt detta är möjligt.  Sen finns de begräns-
ningar för att nå fullt ut. Det är både antal portioner och ekonomisk hushållning som på-
verkar detta. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 107   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från nämndsammanträde 

Förvaltningschef Anders Wedin informerar om: 

• Samverkan gällande gymnasiets utbud och dimensionering (antal elever) med primärt 
samarbetsområde (SÖSK) - Arbetet bereds på tjänstemannanivå samtidigt som politi-
ken arbeta parallellt. Ska resultera i beslut i varje inblandad kommun i den nämnd som 
har hand om gymnasiefrågor.  
 
Processen startar den 25 november 2022 då kommunernas kommunstyrelser (presidier-
na) och nämndpresidierna för utbildningsnämnderna är inbjudna till en informations-
träff.  Därefter ska styrgruppen leverera resultat till Skånes kommuners styrelse den 9 
december 2022. Om styrelsen ger i uppdrag kommer det under våren vara arbete på de-
taljer och i juni 2023 är det planerat att det uppdaterade avtalet fastställs i varje kom-
mun.  
 
Friskolorna är inte med. FC – vår uppgift blir att om inte vi erbjuder ett program försö-
ker se till att det finns inom SÖSK. Vill erbjuda ett mångfasetterat erbjudande inom 
SÖSK.  
 
Den politiska ledningen i kommunerna ska hela tiden finnas med parallellt i detta arbe-
te.  

 
• Barn- och elevvolymer – dessa är stabila - vilket är vanligt vid denna tid på året.  
 
• Rapport om kön inom barnomsorgen i kommunal regi. 

Nuläge:  
• Har idag 32 barn i kö fram till 31 mars 2022.  
• 21 av dessa 32 barn önskar placering i Simrishamn – där det idag endast finns ett 

fåtal platser kvar. Resterande 20 barn kommer därmed att erbjudas plats utanför 
Simrishamn. 

• 4 av de 32 barnen önskar placering i Skillinge/Borrbyområdet. Finns plats för 35 
barn i Skillinge/Borrby. 

• Ett barn önskar placering i Gärsnäs. Finns plats för 10 barn i Gärsnäs.  
• 6 barn önskar placering i Sankt Olof/Kivik området. Finns plats för 10 i Sankt Olof, 

men Kivik är fullt. Samtliga kommer att erbjudas plats i Sankt Olof. 
• Enligt lagen måste kommunen erbjuda plats för barnomsorg i kommunen.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22 
 
 
 
 
 
 

§ 107 forts   Dnr 2017/122 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Prognos: 
• Finns drygt 60 barn födda år 2021 som ännu inte har ansökt om barnomsorg. Av 

dessa 60 barn uppskattar förvaltningen att omkring 30 kommer ställa sig i kö fram 
till maj 2023. Resterande barn kommer fortsätta vara hemma eller placeras i privat 
förskolor.  

• Därmed totalt 62 (32+30) barn som står i kommunal kö fram till 1 maj 2023. 
• Uppskattningsvis alltså 62 barn som vi räknar med har behov av placering fram till 

1 maj 2022. 
• Av dessa 62 barn kommer uppskattningsvis 29 barn önska placering i Simrishamn, 

men där kommer det vara fullt. Dessa kommer nu att erbjudas plats i exempelvis 
Skillinge eller Borrby. 

 
Simrislundsskolan kommer behöva förskolan Fjärilens lokaler från och med hösten 
2022 eftersom den stora barnkullen födda 2017 då ska börja förskoleklass. Idag har 
förskolan Kometen och Fjärilen tillsammans 86 barn. Till det kommer de 29 barn som 
enligt redovisning ovan kommer önska placering i Simrishamn. Totalt alltså 115 barn 
som kommer ha behov av placering i Simrishamn vår/sommar 2023. 

 
• Personalvolymer - Som tidigare meddelat redovisar vi nu per antal årsarbetare som får 

betalt. Har ökat med 5 heltidstjänster på en månad. Kommer titta närmare på detta för 
att förstå varför ökat så snabbt. 

 
• Revision 2022 – Under december månad kommer revisionen ha möten med tjänstemän, 

rektorer och presidium i syfte att granska olika delar av vår verksamhet. De är bland 
annat intresserade av att närmare granska det systematiska kvalitetsarbetet och översy-
nen av samarbetet mellan förskola, skola och socialen.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 108   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information - Budget 2023 

 
Förvaltningschef Anders Wedin informerar om Budget 2023: 
Förvaltningen arbetar just nu med att ta fram en internbudget som enligt direktiv från 
kommunstyrelsen ska beslutas i nämnden i januari 2023. Enligt skollagen måste vi dock 
betala ut grundbelopp till fristående skolor allra senast den 31 december 2022. Vi behöver 
således ett beslut om internbudget för att kunna fram till det grundbelopp som måste beta-
las ut i år. Därför arbetar vi nu på ett förslag på internbudget utifrån den budget som är 
förhandlad. Besparingar måste ske och i förvaltningens förslag är det inte osthyveln som 
gäller.  
 
Den 28 november har kommunfullmäktige sammanträde där de kommer att fatta beslut om 
budget 2023. Den 29 november har barn- och utbildningsförvaltningens arbetsutskott ordi-
narie möte, men med tanke på det korta tidsspannet kommer förvaltningen inte vara klar 
med underlag i tid till utskottets möte den 29 november. Därför har utskottet fattat beslut 
om att ha ett extra möte i arbetsutskotts den 6 december i syfte att enbart arbeta fram ett 
budgetunderlag som nämnden kan fatta beslut om vid sitt ordinarie möte den 13 december 
2022.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 109   Dnr 2022/88 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tillsynsrapport fristående förskola/pedagogisk omsorg 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Varje kommun har enligt skollagen tillsyn över förskola, fritidshem och pedagogisk om-
sorg som drivs i enskild regi och vars huvudman kommunen har godkänt eller förklarat rätt 
till bidrag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden kontrollerar att den fristående verksamheten lever upp till 
vad som anges i skollagen, förskolans läroplan och kommunala riktlinjer. Om kraven inte 
följs kan barn- och utbildningsnämnden ingripa mot huvudmannen med sanktioner. Det är 
huvudmannen som är ytterst ansvarig för att verksamheten lever upp till de mål och krav 
som framgår av författningarna. 
 
Inför tillsynen fick huvudmannen för respektive verksamhet ett formulär att fylla i och 
skicka in till kommunen. Huvudmannen hade fyra veckor på sig att inkomma med detta 
formulär. Därefter genomfördes ett digitalt möte med varje huvudman där kommunen, i 
enlighet med sitt tillsynsansvar, återkopplade muntligt om vad som framkommit vid 
granskningen. Vid samma möte fick huvudmannen möjlighet att respondera. Resultatet 
från varje möte dokumenterades därefter i en tillsynsrapport. Tillsynsrapporten skickas 
sedan på remiss till huvudmannen för verksamheten. Därefter redovisas tillsynsrapporterna 
till barn- och utbildningsnämnden med förslag till beslut. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till bilagda tillsynsrapporter. Till tillsyns-
rapporten finns en bilaga med laghänvisningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-27 
Bilaga 1 - Laghänvisning 
Tillsynsrapport Barnstugan i Baskemölla 
Tillsynsrapport Personalkooperativet Branteviksbarn 
Tillsynsrapport Fridhems barnträdgård 
Tillsynsrapport Föräldrakooperativet Gladan 
Tillsynsrapport Kastanjegården på Stenshuvud AB 
Tillsynsrapport Förskolan Komposten Hammenhög 
Tillsynsrapport Förskolan Läris 
Tillsynsrapport Näbbe barnstuga 
Tillsynsrapport Föräldrakooperativet Tommeliten 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 109 forts   Dnr 2022/88 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Har tagit del av tillsynsrapporter för enskilda huvudmän. 
• Godkänner genomförd tillsyn enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800). 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barnstugan i Baskemölla 
Personalkooperativet Branteviksbarn 
Fridhems barnträdgård 
Föräldrakooperativet Gladan 
Kastanjegården på Stenshuvud AB 
Förskolan Komposten Hammenhög 
Förskolan Läris 
Näbbe barnstuga 
Föräldrakooperativet Tommeliten 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 110   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 möjlig kränkning i enlighet med 6 kap. 10 
§ skollagen – fram till och med 31 oktober 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, 2022-10-28 
Redovisning av anmälningar till och med 31 oktober 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  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 111   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 12 – 31 oktober 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-10-28 
Sammanställning delegationsbeslut 12 – 31 oktober 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

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

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 112   Dnr 2019/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-10-28 
Underlag gavs muntligt vid sammanträdet.  
 
Bakgrund 
 
Vid sammanträdet redovisar förvaltningschefen Anders Wedin budgetutfall fram till oktober 
2022. Budget följer den plan som redovisade vid nämndens sammanträde i september. Under 
sommaren genomförde NOVA gymnasium ett antal besparingsåtgärder med anledning av lägre 
antal sökande jämfört med 2021. Idag har vi en budget i balans – givet att det inte uppstår någ-
ra oväntade kostnader.  
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

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

14



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 113   Dnr 2022/85 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Skrivelse Christer Grankvist (S) - Digitaliseringens konsekvenser  

Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist (S) har inkommit med en skrivelse om digitaliserings konsekvenser 
enligt senaste forskning och hemställer om underlag kring hur det ser ut i Simrishamns 
kommun.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-27 
Skrivelse Christer Grankvist (S) – Digitaliseringens konsekvenser enligt senaste forskning-
en. Hur ser det ut i vår kommun? 2022-06-23 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Skrivelsen från Christer Grankvist (S) skickas till beredning. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 114   Dnr 2022/87 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
 
Skrivelse Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) - Extra målti-
der på fritids  

 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) har inkommit med en skrivelse angående 
ett påstått politiskt beslut om förbud mot extra måltider på fritids.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-31 
Skrivelse Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) – Extra måltider på fritids 
 
Yrkanden 
 
Christer Grankvist (S) tycker det är viktigt att nämnden gör ett förtydligar i frågan och yr-
kar att nämnden beslutar att påtala att det ej finns något politiskt beslut som förbjuder de i 
skrivelsen åberopade extramåltiderna.  
 
Jaennine Olesen (M) tycker det är bekymmersamt att nämnden ägnar tid åt detaljfrågor och 
yrkar bifall till arbetsutskottets beslut om avslag på skrivelsen.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer arbetsutskottets, och Jaennine Olesens (M), förslag mot Christer 
Grankvists (S) förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
arbetsutskottets förslag.  
 
Votering är begärd och ska verkställas. 
 
Omröstning 
 
Den som vill rösta för arbetsutskottets och Jaennine Olesens (M) förslag röstar Ja. 
 
Den som vill rösta för Christer Grankvist (S) förslag röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 5 Ja-röster: Jan Rejdnell (L), Jaennine Olesen (M), Christina 
Brandt (M), Sven Olsson (M), Anna Ling (C). 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 114 forts   Dnr 2022/87 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
7 Nej-röster: Christer Grankvist (S), Andreas Sjögren (S), Lennart Månsson (S), Vinda 
Ekström (MP), Inga-Lill Cedergren (ÖP), Tomas Assarsson (SD), Bengt-Åke Lindell (SD). 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Christer Grankvists (S) förslag.  
 
Beslutsgång 
 
Lennart Månsson (S) önskar lägga en skriftlig protokollsanteckning.  
 
Ordförande ställer fråga till nämnden om det är mötets mening att godkänna Lennart 
Månssons (S) protokollsanteckning och finner att nämnden beslutar avslå protokollsan-
teckningen. 
 
Votering är begärd och ska verkställas. 
 
Omröstning 
 
Den som vill avslå protokollsanteckning röstar Ja. 
 
Den som vill godkänna protokollsanteckning röstar Nej. 
 
Voteringen utfaller med 8 Ja-röster: Jan Rejdnell (L), Jaennine Olesen(M), Christina 
Brandt (M), Sven Olsson (M), Anna Ling (C), Inga-Lill Cedergren (ÖP), Tomas Assarsson 
(SD), Bengt-Åke Lindell (SD) 
 
4 Nej-röster: Christer Grankvist (S), Andreas Sjögren (S), Lennart Månsson (S), Vinda 
Ekström (MP) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar avslå Lennart Månssons (S) protokollsanteckning.  
 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Påtalar att det ej finns något politiskt beslut som förbjuder de i skrivelsen åberopa-
de extramåltiderna. 

• Godkänner ej Lennarts Månssons (S) önskan om att lägga protokollsanteckning. 
 
_____ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 114 forts   Dnr 2022/87 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutet expedieras till: 
Christer Grankvist (S) 
Lennart Månsson (S) 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-11-22  
 
 
 
 
 
 

§ 115   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

Inget anmält. 
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