
  
 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
                      arbetsutskott 2022-11-08  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 13.00-14.00 
 Beslutande Jan Rejdnell (L) 
Jaennine Olesen (M) 
Christer Grankvist (S) – medverkar via Teams 
Tomas Assarsson (SD) 
Vinda Ekström (MP) 

Övriga närvarande Anders Wedin, förvaltningschef 
Siv Nilsson, sekreterare 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 89-99 
 Sekreterare 

 
Siv Nilsson  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-11-08 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-11-15 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-12-07 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Siv Nilsson 
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 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
                      arbetsutskott 2022-11-08  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Beslut Rubrik Ärende  Sida 

 
§ 89 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2019/5 3 
§ 90 Fastställande av ärendelista 2019/4 4 
§ 91 Information barn- och utbildningsnämnden 2017/122 5 
§ 92 Information - Budget 2023 2021/86 6 
§ 93 Skrivelse Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson 

(S) - Extra måltider på fritids 
2022/87 7 

§ 94 Nämndinitiativ från Tomas Assarsson (SD) om en 
genomgång från EHT 

2022/8 8 

§ 95 Tillsynsrapport fristående förskola/pedagogisk omsorg 
2022 

2022/88 9 - 10 

§ 96 Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 
10 § skollagen 

2017/9 11 

§ 97 Delegationsbeslut 2022 2022/12 12 
§ 98 Ekonomisk uppföljning 2019/103 13 
§ 99 Skrivelse Christer Grankvist (S) - Digitaliseringens 

konsekvenser 
2022/85 14 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 89   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering 

Att justera dagens protokoll utses Christer Grankvist (S). 

Justeringssammanträde äger rum tisdagen den 15 november, kl 10.00. 

_____ 

 

3



  
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 90   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Till dagens ärendelista har tillkommit ett nämndinitiativ från Tomas Assarsson (SD). 

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 

• Godkänna upprättad ärendelista med tillägg av nämndinitiativ från Tomas Assars-
son (SD). 

_____ 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 91   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

 
Förvaltningschef Anders Wedin informerar om: 
 
• Barn och elevvolymer 

 
• Energibesparingar och hur vi hanterar besparingarna. Mestadels blir det sänkning av 

värme. Kommunens kommunikationsavdelning informerar samtliga verksamheter och 
anställda om vilka energibesparingar som man beslutat om. 

 
 
Ordföranden Jan Rejdnell (L) informerar om: 
 
• Ekonomi 2023 – Budgeten behandlas i kommunstyrelsen den 16 november samt i 

kommunfullmäktige den 28 november. Förslag på besparing för nämnden på 1,8 % vil-
ket i kronor räknat blir ca 8 miljoner. 
 
Nya regeringens beslut om 1,6 miljarder till utbildningsverksamhet. Ca 3 miljoner till-
delas Simrishamns kommun. 30% av pengen ska till fristående verksamheter. 
 
Ordföranden uppmanar partierna att vara förberedda inför kommunfullmäktiges sam-
manträde. 

 
• Nämndens presidium har haft ett antal besök ute på verksamheterna. 
 
 
_____ 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 92   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information - Budget 2023 

Förvaltningschef Anders Wedin har ingen ny information att delge vad gäller budget 2023. 

Det interna budgetförslaget kommer behöva ses över efter kommunfullmäktiges samman-
träde den 28 november. 
 
I december 2022 ska, enligt skollagen, beslut fattas om grundbelopp till fristående verk-
samhet. Beslutet kan bli senarelagt om Alliansens budget inte går igenom. 
 
Diskussion om ett extra möte kan förhindra förseningar.  
 
Anders Wedin återkommer efter kommunstyrelsens sammanträde om tidplan för budget 
2023. 
 
Diskuteras om statsbidraget kan komma att villkoras på något sätt. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT 
 

• Extra sammanträde kommer ske den 6 december 2022. 
 
_____ 
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 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 93   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 
 
Yrkande 
 
Jaennine Olesen (M), Jan Rejdnell (L) och Tomas Assarsson (SD) yrkar avslag på skrivel-
sen. 
 
Christer Grankvist (S) yrkar att skrivelsen behandlas i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsomgång 
 
Ordföranden ställer proposition på att avslå skrivelsen mot att låta skrivelsen gå vidare till 
barn- och utbildningsnämnden och finner att arbetsutskottet beslutat avslå skrivelsen. 
 
ABETSUTSKOTTETS BESLUT  
 

• Skrivelsen från Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) avslås. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Christer Grankvist (S) 
Lennart Månsson (S) 
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 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 94   Dnr 2022/8 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndinitiativ från Tomas Assarsson (SD) om en genomgång från EHT  

Ärendebeskrivning 
 
Tomas Assarsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ om en genomgång från EHT om 
hur man arbetar med de kompetenshöjande åtgärderna angående psykisk ohälsa ute bland 
den pedagogiska personalen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndinitiativ från Tomas Assarsson (SD), 2022-11-08. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUT  
 

• Bifalla nämndinitiativet från Tomas Assarsson (SD). 
 

• Barn- och utbildningsnämndens presidium får i uppdrag att utarbeta en plan för 
2023 hur redovisningen ska ske. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Tomas Assarsson (SD) 
Barn- och utbildningsnämndens presidium 
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 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 95   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 utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 95 forts   Dnr 2022/88 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Tagit del av tillsynsrapporter för enskilda huvudmän. 
 

• Godkänner genomförd tillsyn enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800). 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 96   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. 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Godkänna redovisningen av anmälningar till huvudman enligt 6 kap. 10 § skollagen 
och lägger den till handlingarna. 

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 97   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 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden och lägger den till hand-
lingarna.  

 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 98   Dnr 2019/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Uppföljningen av budget 2022 är ännu ej färdigställd. Preliminärt kommer uppföljningen att ge 
att vi på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 november lämnar en prognos om 
budget i balans per 31 december 2022.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-10-28 
Underlag ej tillgängligt i tid för kallelse. Kommer om möjligt delges vid mötet.  
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Tagit del av den muntliga preliminära ekonomiska uppföljningen för perioden ja-
nuari-oktober 2022.  
 

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

13



  
 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-11-08  
 
 
 
 
 
 

§ 99   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 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN  
 

• Skrivelsen från Christer Grankvist (S) skickas till beredning. 
 
_______ 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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