
  
 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  

 Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 09.00–11.30 
 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 25–34 
 Sekreterare 

 
Oskar Eklund  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-04-05 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-04-08 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-05-02 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Oskar Eklund 
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll  
         arbetsutskott                                         2022-04-05  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande: Jan Rejdnell (L) 
Jaennine Olesen (M) 
Christer Grankvist (S) 
Vinda Ekström (MP) 
Tomas Assarsson (SD) 

 
Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 

Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef 
 Marianne Landgren, elevhälsochef, §§ 32–33  

Lisbet Andersson, verksamhetschef för elevhälsans medicinska in-
sats, § 32 

 Oskar Eklund, nämndsekreterare  
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 25   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering  

 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 26   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista  

Ärendebeskrivning 
 
Ärendena BUN 2022/17 Patientsäkerhetsberättelse och BUN 2022/24 Barnbokslut 2021 
behandlas sist på sammanträdet. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• fastställer dagens ärendelista med ändringar ovan. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
 Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 27   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information barn- och utbildningsnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef informerar om: 

• Situationen med anledning av kriget i Ukraina. Två elever har tagits emot i barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter. Beredskap finns för betydligt fler, och se-
mesterplaneringen anpassas för snabba förändringar.  

• Att covid -19 från och med 1 april inte klassificerad som samhällsfarlig sjukdom. 
• Barn, elev-, och personalvolymer 
• Information om pågående arbete med att periodisera budget på ett mer rättvisande 

och adekvat sätt. 
 
Ordföranden informerar om möte med presidiet inför möte med revisionen med anledning 
av granskning av vuxenutbildningen. 
 
_______ 

5



  
   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 28   Dnr 2022/23 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Informationsärende: Skyddsrumssituationen på våra skolor och försko-
lor  

Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist (S) anhåller i skrivelse om information kring hur skyddsrumssituationen 
ser ut inom nämndens förskolor och skolor, och hur kriget i Ukraina lyfts upp i förskolor 
och skolor och hur man arbetar och möter det rådande läget. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen informerar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skyddsrumssituationen på våra skolor och förskolor, 2022-03-05 
 
Information 
 
Förvaltningschef informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningen kartlägger beståndet 
och att utförligare information ges på barn- och utbildningsnämnden.  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Informationsärende, föranleder inget beslut. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2022/8 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Initiativärende Pedagogisk personal får utbildning och handledning i 
psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Simrishamns kommun  

Ärendebeskrivning 
 
Tomas Assarsson (SD) och Bengt-Åke Lindell (SD) har lämnat in ett initiativärende med 
förslag om att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlings-
plan till att genomföra en utbildning om psykisk ohälsa bland unga för berörd pedagogisk 
personal i Simrishamns kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 25 januari 2022 § 10 att ge barn- och utbildningsför-
valtningen i uppdrag att bereda ärendet. Barn- och utbildningsförvaltningen har berett 
ärendet och lämnar förslag till beslut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-02-21 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2022-01-25 § 10 
Skrivelse Pedagogisk personal får utbildning och handledning i psykisk ohälsa bland barn 
och ungdomar i Simrishamns kommun, 2022-01-20 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att barn- och utbildningsnämnden 

• anser skrivelsen besvarad.  
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 30   Dnr 2022/21 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Motion - Kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolle-
dare  

Ärendebeskrivning 
 
Gun Lidman Nilsson (F!) och Gudrun Schyman (F!) har lämnat in motionen Kunskapslyft i 
hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare, 4 mars 2022. Motionärerna föreslår i 
skrivelsen: 

• Att ett ämnesövergripande kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och 
skolledare ges utrymme i barn -och utbildningsförvaltningens organisation 

• Att tillräckligt med tid och resurser tillförs så att det blir möjligt för lärare och skol-
ledare att tillsammans med elever genomföra ovanstående punkt.  

 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och ut-
bildningsnämnden har att lämna förslag till beslut till kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Motion - Kunskapslyft i hållbar utveckling för elever, lärare och skolledare, 2022-03-04 
 
Yrkanden 
 
Christer Grankvist (S) yrkar att ärendet går öppet upp till nämnden. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer proposition på Christer Grankvist (S) yrkande och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.  
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar 

• ärendet går öppet upp till nämnden. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 31   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 mars 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning t.o.m. mars 2022 (handlingar kompletteras) 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har  

• tagit del av anmälningarna enligt redovisning 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 32   Dnr 2021/82 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Insatser och strategi for att motverka våldsbejakande extremism i kom-
munen - förintelseföredrag  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 22 mars 2022 § 31 att 

• anordna ett förintelseföredrag 
• talare från Svenska kommittén mot antisemitism bjuds in att hålla föredraget 
• uppdrar åt barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att besluta om finansiering. 

 
Ordföranden har varit i kontakt med SKMA och lämnar vid sammanträdet kostnadsförslag 
och information muntligen. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har att besluta 
om finansiering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2022-03-22 § 31 
 
Information 
 
Ordföranden informerar om att Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) har tackat 
ja till att genomföra ett föredrag för såväl politiker som allmänhet i Simrishamns kom-
mun. Föreläsare är Henrik Bachner. Kostnaden omfattar föredrag, resa och logi och uppgår 
till högst 15 000 kronor. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden Jan Rejdnell (L) föreslår att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
beslutar att finansiera föredraget till en kostnad om högst 15 000 kronor enligt ovan, och 
finner att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta. 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENSS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att 

• finansiera föredraget till en kostnad om högst 15 000 kronor enligt ovan. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 33   Dnr 2022/17 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Patientsäkerhetsberättelse 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden är enligt hälso- och sjukvårdslagen vårdgivare för Elevhäl-
sans medicinska insats och därmed ska en patienssäkerhetsberättelse upprättas årligen. 
Vidare ska ledningen av hälso- och sjukvård vara organiserad på ett sådant sätt att den till-
godoser hög patientsäkerhet och god kvalitet. 
Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsabetet bedrivits. Den ska in-
nehålla redovisning och analys av patientsäkerhetsarbetet samt beskrivning av vilka åtgär-
der som vidtagits för att förbättra patientsäkerheten.  
Vårdgivaren ansvarar för att det finns ett ledningssystem i verksamheten och ansvarar med 
hjälp av ledningssystemet för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbätt-
ra verksamheten. 
Elevhälsan har sammanställt förslag till Patientsäkerhetsberättelse 2021. Barn- och utbild-
ningsnämnden har att fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021 
 
Information 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats informerar om innehållet i patientsä-
kerhetsberättelsen. 
  
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden  

• godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2021. 
 
_______ 
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   Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-04-05  
 
 
 
 
 
 

§ 34   Dnr 2022/24 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Barnbokslut 2021  

Ärendebeskrivning 
 
Simrishamns kommun antog i januari 2019 Handlingsplan för att stärka barnets rättighe-
ter i Simrishamns kommun 2019–2022. Av handlingsplanen följer att barnbokslut ska ge-
nomföras årligen, och ska innehålla en utvärdering av handlingsplanen och redovisas till 
respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden tar ställning till Barnbokslut 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Barnbokslut 2021 
 
Information 
 
Elevhälsochef informerar om innehållet i Barnbokslut 2021. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden 

• anta Barnbokslut 2021 
 
_______ 
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