
  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-12-13  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 13.00-16:40, ajournering kl 15:00-
15:20 och 15:35-16:00 
 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) 
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 

 2022-12-19 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 116-130 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-12-13 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-12-19 Datum för 
anslags nedtagande 

2023-01-09 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-12-13  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

Närvarande ersättare: Jens Lundgren (M)) 
Jan Rydén (KD) 
Menar Emtrén (L), 116–129 § 
Andreas Sjögren (S), 116–119 § 
Alf Nilsson (FI) 
Gun Lidman Nilsson (FI) 
Fredrik Ramberg (SD 
 

Övriga närvarande:  Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 
 Christina Bergkvist, skolchef 

Katrine Larsen, nämndsekreterare 
 
 
 
 
 

Beslut     Rubrik                  Ärende      Sida 
 

§ 116 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2019/5 3 
§ 117 Fastställande av ärendelista 2019/4 4 
§ 118 Information vid nämndsammanträde 2017/122 5 - 6 
§ 119 Budget 2023 -Internbudget 2023 2021/86 7 - 10 
§ 120 Budget 2023 - Tillägg taxor och avgifter 2023 2021/86 11 
§ 121 Attesträtt 2023 barn- och utbildningsnämnden 2023 2022/92 12 
§ 122 Ekonomisk uppföljning - jan-nov 2022 2019/103 13 
§ 123 Redovisning statsbidrag 2022/68 14 
§ 124 Sammanträdesdagar 2023 2022/93 15 - 16 
§ 125 Uppföljning av privata utförare 2022 2019/122 17 
§ 126 Skrivelse Christer Grankvist (S) - Digitaliseringens konsekvenser 2022/85 18 
§ 127 Nämndinitiativ Gun Lidman Nilsson (F!) Förhållningssätt i BUN 

vid sjukdom 
2022/70 19 

§ 128 Delegationsbeslut 2022 2022/12 20 
§ 129 Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skolla-

gen 
2017/9 21 

§ 130 Övrigt 2022/71 22 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 116   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 19 december 2022. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 117   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

 
Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist (S) lämnar ett initiativärende till dagens sammanträde avseende skol-
skjutsar. Initiativet läggs till punkt 15 Övrigt.  
 
Christer Grankvist (S) påpekar att det under punkt 11 ”Skrivelse Christer Grankvist (S)): 
Digitaliseringens konsekvenser” har bifogats fel beslut från arbetsutskottet. Det beslutsför-
slag som arbetsutskottet fattade den 29 november 2022 kommer därför att läsas upp under 
punkt 11. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan.   
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 118   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information vid nämndsammanträde  

 
Förvaltningschef Anders Wedin informerar om följande: 
 
• Statusrapport Översyn samverkan Socialförvaltning (Soc) och Barn- och utbildnings-

förvaltningen (BUF): 
Vi har kartlagt alla orosanmälningar som har gjorts under detta år och följt hela proces-
sen från det att en orosanmälan görs i skolan till beslut fattas i socialförvaltningen. Vi 
har undersökt huruvida anmälningar har hanterats olika beroende på olika faktorer som 
till exempel skolform (t ex grundskola eller gymnasieskola), handläggare eller skola. 
Nu tittar vi framåt för att se hur verksamheten kan organiseras på bästa sätt. Historiskt 
har barn- och utbildningsnämnden tagit på sig uppgifter som egentligen socialförvalt-
ningen har ansvar för och vi behöver titta på nämndernas respektive uppdrag och an-
svar enligt lagen. Vi behöver även arbeta med strukturen och kulturen. Senast i maj 
2023 kommer det finnas ett bra uppdrag.   
 

• Rapport barn- och elevvolymer: 
o I förskolan är vi uppe i 504 barn. Ökat med 42 barn sedan augusti 2022. Inom 

förskolan finns det en säsongsvariation som gör att en eventuell anpassning av 
verksamheten efter antal barn som är inskrivna i augusti månad sällan kommer 
att stämma. Vi behöver ligga på en överkapacitet då vi har små enheter här i 
Simrishamn. Små enheter klarar säsongsvariationer sämre än större enheter.  

o Antalet elever i grundskolan minskar något, främst i de kommunala skolorna 
medan de ökar något i de fristående skolorna.  

o Antalet elever i gymnasieskolan har minskat från 265 elever i slutet av oktober 
2022 till 257 elever idag. Det finns olika anledningar till nedgången: ukrainska 
elever som har slutat, utbytesstudenter som har åkt hem eller flytt till annan 
skola. Några elever har även tillkommit, men saldot är på minus.  
 

• Barnomsorgskön per den 15 november 2022: 
o 32 barn i kö fram till 31 mars 2023.  
o 21 av dessa önskar plats i Simrishamn. Idag finne endast ett fåtal platser kvar på 

Annelunds förskola.  
o 4 önskar placering i området Borrby/Skillinge. Finns plats för 35 barn. 
o 1 barn önskar plats i Gärsnäs. Finns plats för 10 barn.  
o 6 önskar plats i området Sankt Olof/Kivik. Finns plats för 10 barn i Sankt Olof. 

I Kivik är det fullt. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13 
 
 
 
 
 
 

§ 118 forts   Dnr 2017/122 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Prognos utöver kö: 
o Av de barn som är födda 2021 har 60 utav 129 barn antingen redan fått place-

ring eller sökt placering per den 15 november. 
o Av de återstående barnen räknar vi med att 30 barn kommer söka om plats i 

barnomsorgen och uppskattningsvis 8 barn kommer önska placering i Sim-
rishamn.  

o Alltså totalt 30+32=62 barn som vi räknar med har behov av placering fram till 
1 maj 2023.  

o Alltså totalt 21+8=29 barn som vi tror kommer att önska placering i centrum.  
 
Kometen och Fjärilen har idag sammanlagt 86 barn. Tillsammans med de 29 barn 
som barn som vi tror kommer önska placering i Simrishamn blir det totalt 115 barn 
som har kommer ha behov av placering i Simrishamn 2023. Den förskola vi har 
planerat för ser vi kommer vara precis den vi behöver. Den planeras rymma 120 
barn.  
 

• Tidplan för budget 2023: 
o 6 dec 2022 - Extra sammanträde arbetsutskottet 
o 13 dec 2022 - Barn- och utbildningsnämnden sammanträde  
o 10 jan 2023 - Presidiet sammanträder 
o 24 jan 2023 - Nya barn- och utbildningsnämnden sammanträder  

 
Anledningen till att denna nämnd behöver fatta beslut om internbudget 2023 redan nu i 
december är för att vi, enligt skollagen, måste räkna fram och fatta beslut om ett 
grundbelopp senast den 31 december 2022.  
 
Inför nämndens möte i januari kommer det att tas fram en barnkonsekvensanalys, men 
den analysen kan bara göras när man vet vilken budget man har att utgå ifrån. Så fort 
nämnden har fattat beslut kommer rektorer och enhetschefer börja göra sin budget och 
det är då vi kan börja se konsekvenserna.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 119   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

 
  
Budget 2023 - Internbudget 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige fastställde barn- och utbildningsnämndens budgetram vid sitt sam-
manträde den 28 november 2022. Utifrån detta beslut har barn- och utbildningsförvaltning-
en utarbetat ett förslag till internbudget 2023.  
 
Enligt skollagen måste beslut fattas om grundbelopp senast den 31 december 2022. Detta 
innebär att nämnden måste fatta beslut om internbudget 2023 vid sitt sammanträde den 13 
december 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2022-12-06 
Internbudget 2023  
Resursfördelningsmodell 2023 
 
Överläggningar 
 
Förvaltningschef Anders Wedin presenterade förvaltningens förslag på Internbudget 2023 
för nämndens ledamöter. Han redovisade förvaltningens resonemang kring olika delar av 
budgetförslaget och beskrev verksamhetens utmaningar, besparingar och behov av struktu-
rella förändringar. Besparingar och kvalitetssänkningar beräknas bli nödvändiga inte bara 
2023 utan även 2024. Nämnden kommer behöva prioritera.  
 
Budgetram för barn- och utbildningsnämndens verksamhet 2023 innebär förvisso en ök-
ning med 4% jämfört med 2022 års budget, men samtidigt kommer det förmodligen bli en 
kostnadsökning på omkring 5,8%. Således kommer budget inte räcka till utan det kommer 
kräva effektiviseringar på cirka 8 MSEK för 2023. Vi vill säga upp så få anställda som 
möjligt och försöker hitta andra sätt att effektivisera, exempelvis genom mer kostnadsef-
fektiva sätt att utnyttja befintliga lokaler, men ju längre vi dröjer med beslut desto större 
blir besparingskraven till höstterminen 2023.  
 
Förvaltningschef Anders Wedin presenterar även förvaltningens förslag till resursfördel-
ningsmodell 2023. Barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun fördelar resur-
ser till barn- och elever genom ett grundbelopp som motsvarar den genomsnittliga kostna-
den per barn och elever i kommunens verksamheter. Därefter omfördelas ett visst belopp  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 119 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
genom en socioekonomisk justering. Syftet är att utifrån ett antal identifierade variabler 
uppväga och kompensera för systematiska skillnader mellan förskolor och skolor. För 2023 
omfördelas drygt 5 MSEK. 
 
Ajournering 
 
Ajournering mellan 15:35 – 16:00 
 
Yrkanden 
 
Jaennine Olesen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till internbudget 2023.  
 
Christer Grankvist (S) yrkar på att det i beslutsförslaget påtalas och erinras om att barn- 
och utbildningsförvaltningen – till skillnad mot all annan kommunal verksamhet – arbetar 
utifrån läsårstider och att åtgärder för en budget i balans måste beaktas utifrån detta fak-
tum. Yrkar vidare att uppföljning, och eventuell justering, av internbudgeten ska ske i bör-
jan av år 2023 med vidhängande barnkonsekvensanalys och riskbedömning.  
 
Christer Grankvist (S) yrkar på bifall till förvaltningens förslag, men med följande föränd-
ringar: 

• Förvaltningskontoret påföres en besparing på 1 miljon kronor.  
• Skolledarresursen påföres en besparing på 2 miljoner kronor.  
• Modersmål påföres en besparing på 260 000 kronor. 
• Centrala elevhälsan påföres en besparing på 1 miljon kronor.  
• Barn- och utbildningsnämndens konto till förfogande minskas med 1 miljon kronor. 
• Barn- och utbildningsnämnden, som nämnd, påföres en besparing på 150 000 kro-

nor. 
• Grundskolan får ett tillägg på 4 miljoner kronor och därmed återstår bara 1 miljon 

kronor i besparingar för grundskolan. Inga besparingar får ske på lågstadiet.  
• Förskolan får ett utökat anslag på 800 000 kronor. Således ingen besparing utan 

tvärtom en utökad verksamhetsram på ca 600 000 kronor. 
• Gymnasiet tillföres 410 000 kronor. 
• Kulturskolan tillföres 200 000 kronor och får således ingen besparing. 

 
Med anledning av centrala beredning och kommande beslut i kommunen avseende anställ-
ningar yrkar Christer Grankvist (S) även på att inga administrativa tjänster och chefsbefatt-
ningar tillsätts i avvaktan på centralt beslut i frågan.  
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§ 119 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Christer Grankvist (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Jaennine Olesens (M) yrkande på bifall av förvaltningens förslag mot 
Christer Grankvist (S) yrkande på bifall av förvaltningens förslag, men med förändringar. 
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt Christer Grankvists (S) 
yrkande.  
 
Votering är begärd och verkställs. 
 
Omröstning 
 
Den som vill rösta för Christer Grankvists (S) förslag röstar JA. 
 
Den som vill rösta för Jaennine Olesens förslag (M) röstar NEJ. 
 
Votering utfaller med 7 Ja-röster; Christer Grankvist (S), Else-Beth Rolf (S), Lennart 
Månsson (S), Vinda Ekström (MP), Inga-Lill Cedergren (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och 
Bengt-Åke Lindell (SD).  
 
3 Nej-röster; Jaennine Olesen (M), Christina Brandt (M) och Sven Olsson (M) samt  
 
Avstår 2 personer från att rösta; Anna Ling (C) och Jan Rejdnell (L).  
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat bifalla förvaltningens förslag, men med föränd-
ringar i enlighet med Christer Grankvists (S) yrkande. 
  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Påtalar och erinrar om att barn- och utbildningsförvaltningen – till skillnad mot all 
annan kommunal verksamhet – arbetar utifrån läsårstider och att åtgärder för en 
budget i balans måste beaktas utifrån detta faktum.  

• Uppföljning, och eventuell justering, av internbudgeten ska ske i början av år 2023 
med vidhängande barnkonsekvensanalys och riskbedömning. 

• Inga administrativa tjänster och chefsbefattningar tillsätts i avvaktan på centralt be-
slut i frågan. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
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§ 119 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Antar barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Internbudget 2023 med föl-
jande förändringar: 

• Förvaltningskontoret påföres en besparing på 1 miljon kronor.  
• Skolledarresursen påföres en besparing på 2 miljoner kronor.  
• Modersmål påföres en besparing på 260 000 kronor. 
• Centrala elevhälsan påföres en besparing på 1 miljon kronor.  
• Barn- och utbildningsförvaltningens konto till förfogande minskas med 1 

miljon kronor. 
• Barn- och utbildningsnämnden, som nämnd, påföres en besparing på 

150 000 kronor. 
• Grundskolan får ett tillägg på 4 miljoner kronor och därmed återstår bara 1 

miljon kronor i besparingar för grundskolan. Inga besparingar får ske på 
lågstadiet.  

• Förskolan får ett utökat anslag på 800 000 kronor. Således ingen besparing 
utan tvärtom en utökad verksamhetsram på ca 600 000 kronor. 

• Gymnasiet tillföres 410 000 kronor. 
• Kulturskolan tillföres 200 000 kronor och får således ingen besparing. 

 
 
 
Reservationer 
 
Mot beslutet reserverar sig: Jaennine Olesen (M), Christina Brandt (M) och Sven Olsson 
(M).  
 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunkontoret (ekonomienheten) 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
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§ 120   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023 - Tillägg taxor och avgifter 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 september 2022 om förslag till taxor och 
avgifter för 2023 att delges kommunfullmäktige. De delar av förslaget som handlade om 
barnomsorgstaxa var dock preliminära i avvaktan på Skolverkets besked om indexreglering 
av inkomsttaket för maxtaxan. Skolverket har nu gett besked och förslaget har justerat i 
enlighet med detta. Det har även tillkommit en avgift för specialutrustade salar.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till förslaget om tillägg. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-17 
Förslag revidering taxor och avgifter 2023 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUTFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

• Fastställa tillägg till taxor och avgifter 2023 i enlighet med framlagt förslag. 
 
 
_______ 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
Kommunledningskontoret 
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§ 121   Dnr 2022/92 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Attesträtt 2023 barn- och utbildningsnämnden 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige upphävde tidigare beslutade attestreglemente per den 31 december 
2021. Nya riktlinjer för attesträtt gäller från den 1 januari 2022. I enlighet med dessa rikt-
linjer ansvarar kommunens nämnder för att:  

• antagna regler och rutiner avseende dessa riktlinjer följs. 
• utse attestanter och ersättare för dessa samt i beslutad attesträtt dra tillbaka och/eller 

göra ändringar. 
• upprätta och hålla aktuella förteckningar över utsedda attestanter. 
• årligen planera och genomföra kontroller av efterlevnaden av dessa riktlinjer. 

 
Enligt rutinbeskrivning för attesträtter ska nämnderna årligen besluta om nämndens attestför-
teckning för budgetåret. Syftet är därmed att ge nämnden en helhetsbild av attesträtten inom 
sitt ansvarsområde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om attestförteckning för barn- och utbild-
ningsnämnden 2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-16 
• Attestförteckning för barn- och utbildningsnämnden 2023 
• Riktlinjer för attesträtt i Simrishamns kommun, per den 1 januari 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Anta attestförteckning för barn- och utbildningsnämnden 2023.  
 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret (ekonomi) 
 

 

12



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 122   Dnr 2019/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning - jan-nov 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2022-12-05 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

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

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 123   Dnr 2022/68 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning statsbidrag  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av och besluta om redovisning av statsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
Tjänsteanteckning barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-17 
Statsbidrag januari – oktober 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänna redovisning av statsbidrag för perioden januari – oktober 2022 och lägga 
den till handlingarna.  

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 124   Dnr 2022/93 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Sammanträdesdagar 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Den 28 november kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om sammanträdesdagar för 
2023 för kommunfullmäktige och samtliga nämnder. Enligt 6 kap. 23 § första stycket 
kommunallagen (2017:725) beslutar nämnderna om sina respektive sammanträdesdagar, 
men kommunstyrelsen förordar att nämnderna beslutar om sammanträdesdagar enligt cen-
tral planering.  
 
Med en gemensam årsplanering för samtliga sammanträden i kommunstyrelsen, övriga 
nämnder och kommunfullmäktige för 2023 är ambitionen att få en effektivare och smidiga-
re planering av ärendegången. Den gemensamma årsplaneringen ger bättre förutsättningar 
för att ärenden som hanterats i nämnd ska hinna beredas och komma med i ärendeplane-
ringen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Planeringen är viktig, om en nämnd 
fattar beslut i ett ärende, så kan nämnden inte räkna med att få upp ärendet för behandling 
och beslut i kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige vid nästkommande månads 
sammanträde, utan vid sammanträdet därpå. Detta eftersom ärendet också ska hinna bere-
das. 
 
Utifrån kommunstyrelsens förslag har barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat förslag 
till sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämn-
dens presidium.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om sammanträdesdagar 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
Tjänsteanteckning barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-16 
Förslag Sammanträdeskalender Simrishamn kommun 2023 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 124 forts   Dnr 2022/93 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Antar förslag till sammanträdesdagar 2023 i enlighet med arbetsutskottets förslag 
och sammanträdena i maj och augusti 2022 utgår. 

• Barn- och utbildningsnämnden sammanträden under 2023 startar kl 13:00. Barn- 
och utbildningsnämndens presidium beslutar om annan starttid då man anser att 
detta behövs. 

 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 125   Dnr 2019/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppföljning av privata utförare 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för uppföljning och kontroll av privata utförare 
inom sitt ansvarsområde.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört uppföljning och kontroll av privata utfö-
rare och redovisar ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
Tjänsteanteckning barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-17 
Uppföljning Bergkvarabuss AB – delades ut på sammanträdet 
Uppföljning Sjögatans läkarpraktik – del av tjänsteanteckningen 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner uppföljning av privata utförare. 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 126   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 följande: 

• Att nämnden erhåller en redogörelse av hur, när och i vilken omfattning digitala 
verktyg används i förskola och skola samt om några konsekvenser av detta har 
kunnat noterats även i vår verksamhet. 

• Att nämnden på motsvarande sätt erhåller information om hur och i vilken ut-
sträckning böcker används och om denna användning har minskat – och i så fall 
med hur mycket? 

• Att det redogörs för hur och på vilket sätt vi i kommunen följer den påverkan 
ovanstående kan ha på våra barn och ungdomar. 

•  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 november 2022 att ge barn- och utbildnings-
förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett ären-
de och lämnar förslag till beslut. 
 
Ordförande läser upp arbetsutskottets beslutsförslag från dess sammanträde den 29 november 
2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-21 
Skrivelse Christer Grankvist (S) – Digitaliseringens konsekvenser enligt senaste forskning-
en. Hur ser det ut i vår kommun? 2022-06-23 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Anser skrivelsen besvarad.  
• Uppföljning kommer framgent redovisas inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Christer Grankvist (S) 
 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 127   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 utbildningsförvaltningen vid sjukdom och smitta. Författaren föreslår att vid 
sjukdomssymptom ges ledamöter möjlighet att delta digitalt vid nämndens sammanträde 
och om detta ej är möjligt uppmanar hon ledamöter att ta hänsyn till övriga ledamöter och 
inte delta i mötet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 2022 § 101 att ge barn- och ut-
bildningsförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har berett ärende och lämnar förslag till beslut  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-11-18 
Nämndinitiativ Gun Lidman Nilsson (F!), daterad 2022-08-23 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Anser skrivelsen besvarad.  
 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Gun Lidman Nilsson (F!) 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 128   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 1–22 november 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-11-17 
Sammanställning delegationsbeslut 1 – 22 november 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 1 – 22 november 2022 
och lägger den till handlingarna.  

 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 129   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. 
 
Barn – och utbildningsnämnden har att ta del av redovisning av anmälningar om möjlig 
kränkning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut arbetsutskottet, daterat 2022-11-29 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-17 
Redovisning av anmälningar till och med 22 november 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  
  2022-12-13  
 
 
 
 
 
 

§ 130   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

 
Övrigt 

 

Nämndinitiativ Christer Grankvist (S) 

Christer Grankvist (S) väcker nämndinitiativ angående skolskjuts.  

Ordförande läser upp initiativet för nämnden.  

Förvaltningschef informerar att han har skickat svar direkt till frågeställaren. Frågan är 
aktuell och vi behöver titta på den. Nämnden har fattat beslut om en gräns på 4 km när vi 
anordnar skolskjuts. Det gäller elever i årskurs 3–9. 

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Nämndinitiativ från Christer Grankvist skickas till beredning. 

 
 
Avtackning 
 
Sven Olsson (M) tackar för sina 11 år i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ordförande Jan Rejdnell (L) tackar för sig och önskar lycka till för de ledamöter som fort-
sätter i nämnden under nästkommande år.  
 
Christer Grankvist (S) tackar å nämndens vägnar Sven Olsson (M) för ett gott samarbete. 
Christer tackar även ordförande för dennes ordförandeskap och önskar honom lycka till i 
framtiden.  
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