
  
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-12  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 13.00-15:15, ajournering kl 14:15–
14:30  
 Beslutande Jan Rejdnell (L)) 
Jaennine Olesen (M) 
Christer Grankvist (S) 
Tomas Assarsson (SD) 

Övriga närvarande Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 
Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef 
Katrine Larsen, sekreterare 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

 2022-10-17 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 76-87 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-10-12 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-10-17 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-11-07 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 Sammanträdesprotokoll  
 2022-10-12  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

 
Beslut          Rubrik                         Sida   

 
§ 76 Val av justerare samt tidpunkt för justering 3 
§ 77 Fastställande av ärendelista 4 
§ 78 Information från förvaltningschef 5 
§ 79 Systematiskt kvalitetsarbete 2021/2022 6 - 7 
§ 80 Lokalrevision barn- och utbildningsnämnden 2022 8 
§ 81 Utförlig redovisning anmälan till huvudman 6 kap. 10 § skollagen 9 
§ 82 Regler för barnomsorg - förskola och fritidshem 10 - 11 
§ 83 Utredningsdirektiv - framtida gymnasieskola: dimensionering och 

programutbud 
12 

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

13 

§ 85 Ordförandeinitiativ Jan Rejdnell (L) - Gymnasieskolans ekonomi 14 
§ 86 Delegationsbeslut 2022 15 
§ 87 Ekonomisk uppföljning 16 
§ 88 Övrigt 17 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 76                  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 17 oktober. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 77                 Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

 
Till dagens ärendelista har ett ärende tillkommit: 12 Ekonomisk uppföljning 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Fastställer dagens ärendelista med ovanstående tillägg. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 78                  Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från förvaltningschef 

 
Förvaltningschef Anders Wedin lämnar följande information: 

• Barn-, elev- och personalvolymer: 
o Personal: Tidigare redovisat personal på antal tjänster. Framöver kommer i stäl-

let att redovisa per antal årsarbetare som får betalt. Detta bedöms ge en bättre 
bild av det faktiska ekonomiska utfallet. Noteras bör dock att det därmed blir 
svårt att jämföra med äldre underlag/siffror.  
 

• Sankt Olof skola – Skanska har varit på skolan och gjort mätningar för installation av 
brandstege.  
 

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

 
• Informerar om preliminära sammanträdesdagar för Barn- och utbildningsnämnden 

2023. Föreslår att under våren 2023 planera in en utbildningsdag för politiker i barn- 
och utbildningsnämnden med fokus på det statliga uppdraget inom skolan. Föreslår 
även en Kvalitetsdag på våren 2023. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  

 
 
 

 
 

§ 79    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 utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
                2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 79 forts                 Dnr 2022/63 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Godkänna rapporten Systematisk kvalitetsarbete 2021/2022 och lägga den till hand-
lingarna. 

 
 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 80                 Dnr 2018/98 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Lokalrevision barn- och utbildningsnämnden 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 barn- och utbildningsnämnden utifrån en kommun-
gemensam mall och visar nämndens lokalbehov inom nämndens ansvarsområde de kom-
mande åren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-04 
Lokalrevision barn- och utbildningsnämnden, 2022-10-05 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• 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: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 81                 Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utförlig redovisning anmälan till huvudman 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.  
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

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

 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 82                 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 
 
Avstå från att delta i beslutet 
 
Christer Grankvist (S) avstår från att delta i beslut av ärendet.  
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
                2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 82 forts                 Dnr 2018/106 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

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

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 83                  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 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

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

 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 84                 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 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

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

 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 85                 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 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

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

 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 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 31 augusti till 30 september 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-10-05 
Sammanställning delegationsbeslut 31augusti till 30 september 2022 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

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

 
 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 87                 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 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

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

 
 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen (beslutsförslag) 
 
 

16



  
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
  2022-10-12  
 
 
 
 
 
 

§ 88   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

Christer Grankvist (S) undrar om datum för presidiets besök på olika skolenheter är bekräf-
tade.  

Förvaltningschef Anders Wedin bekräftar att så är fallet. 
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