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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-05-24  

 Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl.  13.00 – 16:00 
 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 49-56 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-05-24 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-06-07 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-06-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-05-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande: Jaennine Olesen (M) 
 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) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 

 
Övriga närvarande: Christina Brandt (M)) 

Anna Ling (C) 13:00 – 15:30 
Andreas Sjögren (S)) 

 Alf Nilsson (FI) 
Gun Lidman Nilsson (FI) 
Ingemar Hansson (V) 
Sofie Zhang Ingemansson (SD) 
Fredrik Ramberg (SD) 
 
Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef 
Katrine Larsen, nämndsekreterare 
Carina Persson, nämndsekreterare 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 49   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 

• justeras tisdag 7 juni 2022 

___________________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 50   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

 Ärendebeskrivning 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• fastställer dagens ärendelista 
 

______________________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 51   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ordförande informerar om: 

• Ordförande satt i panel på Ystad Summit tillsammans med näringsliv och represen-
tanter från andra skånska kommuner. 

• Studiebesök – i juni 2022 kommer arbetsutskottet att genomföra ett studiebesök på 
en konceptförskola i Hässleholm och ett annat på en nybyggd gymnasieskola i 
Eslöv. 

• Antalet sökande till NOVA för höstterminen 2022 har minskat jämfört med tidigare 
år. Detta medför ekonomiska konsekvenser för verksamheten. Detta kommer att tas 
upp i arbetsutskottet den 2 juni och sen i nämnden den 14 juni. 
 

Tf förvaltningschef informerar om:  

• Kommunens revisorer har gett Ernst and Young i uppdrag att granska kommunens 
långsiktiga prognoser. Rapporten presenteras av Ernst and Young.   

• Förvaltningschefen har semester denna vecka och skolchef Christina Bergkvist er-
sätter. 

• Ukraina - fortsatt få personer som har kommit till barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet. 

• Verksamhetsaktuella frågor i förskola, grundskola och vuxenutbildningen, bl a att 
statsbidraget Lärarlönelyftet succesivt försvinner från 2023 samt att ny rektor för 
Nova gymnasieskola har tillsatts och tillträder 1 augusti 2022.  

• Det har genomförts en översyn av samverkan mellan förskola/skola och socialtjäns-
ten. Rapporten kommer. 

• Skyddsrum – 5 skolor har skyddsrum. Tömning/rensning av rummen pågår. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 52   Dnr 2020/124 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2022 - Delårsrapport 1  

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 1 är kopplad till utfallet januari-april 2022 och visar resultat och måluppföljning i 
siffror samt kommentarer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av och besluta om Delårsrapport 1. 
 
Beslutsunderlag 
 
Delårsrapport 1 2022, ink. måluppföljning 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

• antar Delårsrapport 1 ink. måluppföljning och översänder denna till kommunstyrel-
sen.  

 
___________________ 
 
Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 53   Dnr 2021/62 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Tematisk kvalitetsgranskning rättvisande betygssättning  

Ärendebeskrivning 
 
Skolinspektionen har granskat huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdig betyg-
sättning.  Av beslut efter granskningen framgår Skolinspektionens bedömning av i vilken 
utsträckning barn- och utbildningsnämnden uppfyller framtagna kvalitetskriterier, och att  

• huvudmannen behöver genomföra analys av inhämtade underlag för att kunna iden-
tifiera utmaningar gällande rättvisande och likvärdig betygssättning 

• huvudmannen behöver initiera och stödja behovsanpassade åtgärder utifrån analy-
ser av betygssättningen på den aktuella skolan. Detta i syfte att förbättra och skapa 
en långsiktig strategi för arbetet. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat en redovisning på vidtagna och planerade 
åtgärder. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till åtgärder redovisade till 
Skolinspektionen. 
 
Beslutsunderlag 
 
• Redovisning av vidtagna åtgärder - Tematisk kvalitetsgranskning rättvisande betygs-

sättning 
• Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av 

Simrishamns kommun, grundskola, 2021-02-24 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
• godkänner Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av granskning av huvud-

mannens arbete för rättvisande och likvärdig betygsättning 
• överlämnar redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen. 

 
_____________________ 
 
Beslutet expedieras till:  
Skolinspektionen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 54   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.  
 
Efter första sökomgången 15 januari-15 februari 2022 beslöt Barn- och utbildningsnämn-
den att samtliga program, med undantag för Vård- och omsorgsprogrammet, skulle vara 
sökbara under omvalsperioden 25 april-15 maj.  
 
När nu andra sökomgången, omvalsperioden, är avslutad har Barn- och utbildningsnämn-
den att besluta om vilka gymnasieprogram som Nova gymnasium skall starta med nya ele-
ver i augusti 2022 och vilka program som skall vara vilande. 
 
Nämndens beslutsunderlag utgörs av statistik på elevernas ansökningar (bifogas skrivel-
sen) samt en bedömning kring möjligheten att starta de ursprungliga programmen och in-
riktningarna med hänsyn tagen till gymnasievalets utfall. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2022-05-17 
Statistik för sökbild gymnasieval läsår 2022–2023 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

• låta följande gymnasieprogram starta med nya elever i årskurs 1 läsår 2022/2023 
Högskoleförberedande program 

• Ekonomiprogram med inriktning:  
▪ Ekonomi (EKEKO)  

 
• Samhällsvetenskapligt program med inriktning:  

▪ Medier, information och kommunikation (SAMED)  
▪ Beteendevetenskap (SABET) 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 54 forts   Dnr 2021/34 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Naturvetenskapligt program med inriktning: 
▪ Naturvetenskap (NANAT)  

Yrkesprogram 
Lärlingsutbildningar 

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

 
• Försäljning och serviceprogrammet:  

▪ Marknad (FSFOROL) 
 

 
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktningsgaranti: 

▪ Bageri och konditori (RLBAG0L) 
▪ Kök och servering (RLKOK0L) 

 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

• att följande program skall vara vilande för nya sökande i årskurs 1 läsåret 2022–
2023: 

• Estetiskt program med inriktning:  
▪ Teater (ESTEA) 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 55   Dnr 2022/25 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Arbetsmiljö - Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1 11 § ska 
arbetsgivaren varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppfölj-
ningen ska göras skriftligt. 
  
Varje arbetsplats och enhet har i lokal samverkan gjort en uppföljning och dokumentation 
av det årliga arbetsmiljöarbetet. Anteckningarna från årets möten, APT-dagordning och 
anteckningarna från Skyddskommittén har legat till grund för enheternas sammanställning-
ar. Dessa har samlats in på förvaltningen som, i samverkan med arbetstagarorganisationer-
na, redovisar en övergripande dokumentation för hela förvaltningen. Denna dokumentation 
överlämnas till kommunledningskontoret för en samlad kommunredovisning.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har att ta del av uppföljningen av förvaltningens systema-
tiska arbetsmiljöarbete.  
 
Beslutsunderlag 
 
Statistik tillbud och skador 2021 
Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Statistik sjukfrånvaro 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

• har tagit del av uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021. 
 
_______________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-05-24  
 
 
 
 
 
 

§ 56   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 27 april 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning t.o.m. 27 april 2022 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämnden har  

• tagit del av anmälningarna enligt redovisning 
 
___________ 
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