
  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2023-01-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Fredsdalsgatan 7, Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 13.30-16:00,   
ajournering 14:55-15:05 
 Beslutande Jaennine Olesen (M) 
Christina Brandt (M) 
Jens Lundgren (M) § 1–5 och § 7–12 
Hans Falck (M) tjänstgör för Jens Lundgren (M) under § 6 
Carin Åström (C) tjänstgör för Gunilla Carlecrantz (C) 
Menar Emtrén (L) 
Christer Grankvist (S) 
Else-Beth Rolf (S) 
Martin Nkoubou (S) 
Ingalill Cedergren (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
Mats Jönsson (SD) 
 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

 2023-01-30 00:00 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 1–12 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jaennine Olesen  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Datum för 
anslags uppsättande 

2023-01-30 Datum för 
anslags nedtagande 

2023-02-20 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsnämnden, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
 

1



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2023-01-24  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Närvarande ersättare: Hans Falck (M)  
Jan Rydén (KD) 
Agneta Steen Selander (S) 
Lennart Månsson (S) 
 

Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 
 Christina Bergkvist, skolchef 
 Katrine Larsen, nämndsekreterare / utredare 
 Andreas Mattsson, rektor särskola § 1–3 
 Marianne Landgren, elevhälsochef, § 6 
 Anna-Pia Vang, utvecklingsledare, § 6 
 
 
 
 
 
 

 
Beslut Rubrik             Ärende  Sida 

 
§ 1 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2019/5 3 
§ 2 Fastställande av ärendelista 2019/4 4 
§ 3 Information från verksamheten - Särskolan 2023/1 5 
§ 4 Information - Skolinspektionens regelbundna granskning av 

grundsärskolan 
2022/102 6 

§ 5 Information från ordförande och förvaltningschef 2017/122 7 - 8 
§ 6 Budget 2023 - Nämndplan 2023 2021/86 9 - 12 
§ 7 Delegationsordning 2023 2023/2 13 
§ 8 Delegationsbeslut 2022 - december 2022/12 14 
§ 9 Delegationsbeslut 2023 - januari 2022/103 15 
§ 10 Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skolla-

gen - dec 2022 
2017/9 16 

§ 11 Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skolla-
gen - jan 2023 

2017/9 17 

§ 12 Övrigt 2022/71 18 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 1   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

Öppen

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att justera dagens protokoll utses Christer Grankvist (S). 
• Protokoll justeras måndagen den 30 januari 2023 kl. 09.00. 

 
___________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 2   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 3   Dnr 2023/1 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från verksamheten - Särskolan 

  

Rektor Andreas Mattsson informerar om särskolan och dess arbete med barn och unga med 
intellektuell funktionsnedsättning (IF).  

Den 2 juli 2023 byter särskolan namn till anpassad grundskola och anpassad gymnasiesko-
la.  

Informerar även om modersmålsundervisningen och de lagar och regler som styr denna 
undervisning och hur vi arbetar i kommunen.  

Informerar även om vikarie-poolen och dess arbete med att löpande identifiera vikarier 
som kan ingå i kommunens vikarie-pool och ge dem utbildning inför sitt arbete som vika-
rier i kommunens olika skolor.  

 

5



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 4   Dnr 2022/102 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information - Skolinspektionens regelbundna granskning av grund-
särskolan 

 

Skolchef Christina Bergkvist informerar om kommande inspektion 

Skolinspektionen genomför regelbunden tillsyn av kommunernas verksamheter inom sko-
lan.  
 
Denna tillsyn är just nu riktad mot grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Inför gransk-
ningen har skolans rektor, Andreas Mattson, skickat in underlag till Skolinspektionen. Där-
efter kommer inspektionen på besök till skolan för intervjuer med rektor och lärare. De 
granskar även huvudmannens styrning och ledning och har möten med förvaltningschef 
och presidiet. Därefter gör inspektionen en analys av hur väl vi följer riktlinjer och direktiv 
för hur verksamheten ska bedrivas. Inspektionen utmynnar i en rapport.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 5   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från ordförande och förvaltningschef 

Information från förvaltningschef Anders Wedin: 
 
• Berättar kort om informationsflödet i verksamheten. Träffar den Förvaltningsövergri-

pande samverkansgruppen (FÖSAM) en gång per månad för att informera de fackliga 
partnerna om ärenden som står på dagordningen inför nästkommande sammanträde i 
nämnden. Träffar Presidiet en gång per månad. Finns också en s k ordförandeberedning 
där förvaltningschef har möte med nämndens ordförande för en inledande diskussion 
inför presidiemötena.   
 

• Statusrapport Översyn samverkan Socialförvaltning (Soc) och Barn- och utbildnings-
förvaltningen (BUF): 
Översynen blev inte klar före jul. Den 23 januari fick förvaltningschefen rapporten. 
Den tas nu vidare till ordförandeberedningen för samtal om hur nu hanterar denna vida-
re. Rapporten har utmynnat i en rutin och en handlingsplan på tjänstemannanivå. 
 

• Lokaler - I oktober 2022 fattade nämnden beslut om BUN:s prioriteringar vad gäller 
lokaler. Högst upp på listan låg behov av ny förskola. I förra veckan gjorde Lokalbe-
hovsgruppen en prioritering av hela kommunens lokalbehov där högsta prioritet ges till 
ny förskola. Finansieringen är klar efter beslut i KF. Nästa steg är att KF ger SBF ett 
startbesked. Även anpassning av lokaler hos särskolan prioriteras högt av Lokalbe-
hovsgruppen. 
   

• Sankt Olof – Brandstege är äntligen på plats och lokalerna i medborgarhuset kan nu 
användas.  

 
• Gymnasieutredningen – Nämnden beslutade i oktober om en utredning av gymnasie-

skolan vad gäller dimension och utbud. Flera medarbetar i verksamheten arbetar med 
denna utredning och i februari kommer en första delavstämning. 

 
• Årsbokslutet - Detta blev mer eller mindre klart häromdagen, vi väntar på några mindre 

poster innan vi är klara. Årsbokslutet tas sedan i april månad av KF. Det ser ut att bli 
ett positivt resultat på ca 1,8 Mkr. Vi hoppas kunna föra med oss pengarna in i 2023. 
En del av anledningen till att detta resultat är att verksamheten redan i höstas började 
göra anpassningar inför kommande effektiviseringar. Måste beakta att skolan planerar 
sin verksamhet läsårsvis och inte kalenderår. Det vi kunnat göra redan HT 2022 har vi 
nytta av 2023.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24 
 
 
 
 
 
 

§ 5 forts   Dnr 2017/122 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

• Gymnasiesöket – Alla Skånes gymnasieskolor är en marknad som eleverna har tillgång 
till. Eleverna söker i plattformen skånegy.se. Första söket är på gång. Stänger den 15 
februari. Idag (24 januari 2023) har 56 sökande till Simrishamn. I april öppnar söket 
upp igen för andra sökomgången.  
 

• Skolinspektionen kommer hit vecka 16 för en regelbunden kvalitetsgranskning av 
Gärsnäs skola och Nova gymnasium.  

 
• Barnomsorgskö per 23 januari 2023: 

o 32 barn i kö. 
o 5 av dessa har redan placering men vill byta. 
o 23 av dessa önskar placering i Simrishamns centrum där enbart har 2 platser. 
o 3 barn i kö till Kivik/St Olof. I Kivik är det fullt. Kommer erbjudas plats i St 

Olof.  
o 1 barn på kö till Gärsnäs. 
o 5 barn till Skillinge. I Skillinge har vi gott om plats.  
o Hammenhög är nu fullt.  

 
Finns en säsongsvariation inom förskolan som medför problem - speciellt i Sim-
rishamns centrum. På våren är förskolorna överfulla. Sen går många barn över till för-
skoleklass. På hösten är därför förskolorna inte lika fulla förrän de fylls på igen till vå-
ren.  

 
Information från ordförande Jaennine Olesen 
 
• Initierat ett möte med ordförande för de nämnder vi har samröre med, d v s Social-

nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Kultur och fritidsnämnden, för att se hur vi 
kan utveckla vårt samarbete.   
 

• Bjudit in alla ordföranden för barn- och utbildningsnämnderna (eller deras motsvarig-
het) i SÖSK området för att tillsammans diskutera hur vi kan samverka politiskt.  

 
• Fredagen den 27 januari träffar jag, tillsammans med förvaltningschefen, alla huvud-

män för friskolorna för samtal kring grundbeloppet. 
 
• Ledamöterna i Presidiet är ute löpande ute på olika på verksamhetsmöten. Kommer att 

berätta för nämnden om dessa besök månaden efter de har ägt rum.  
 
• Rektor för NOVA gymnasium kommer till nämnden den 24 mars och den 28 februari 

har presidiet verksamhetsbesök där. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 6   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

Öppen

  
Budget 2023 - Nämndplan 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har 28 oktober 2022 fastställt barn- och utbildningsnämndens bud-
getram för 2023 till 448,303 mnkr. Den 13 december 2022 beslutade barn- och utbild-
ningsnämnden om Internbudget 2023 för nämndens verksamhet. 
 
Utifrån nämndens beslut om Internbudget 2023 har förvaltningen arbetat fram förslag till 
Nämndplan 2023.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-01-10 
• Nämndplan 2023 
• Bilagorna 1–13 
• Effektbeskrivning budget 2023, datera 20023-01-02 
• Barnkonsekvensanalys budget 2023 
 
Överläggningar 
 
Nämnden beslutade den 13 december om att uppföljning, och eventuell justering, av intern-
budgeten ska ske i början av år 2023 med vidhängande barnkonsekvensanalys och riskbe-
dömning. 
 
Anna-Pia Vang presenterar en sammanfattning av den barnkonsekvensanalys som förvalt-
ningen har gjort av nämndens beslut om Internbudget för 2023. I presentationen fokuserar 
hon på att analyserna följderna av beslutade besparingar inom verksamhetens olika områ-
den.  
 
Förvaltningschef tillika skolchef Anders Wedin informerar om konsekvensbeskrivningen 
och betonar att en besparing på 8 Mkr drabbar barn och elever hur vi än gör. Påtalar att 
nämndens beslut vad gäller besparingar inom modersmålsundervisningen riskerar att bryta 
mot skollagen.  
 
Skolchefen framhäver att det finns bättre balans i det förslag som förvaltningen lade fram. 
Vi har Skånes dyraste grundskolor och anser att det fanns besparingar som kunde göras 
utan att drabba barn/elever alltför mycket. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 6 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Öppen

 
Avstå från att delta i beslutet 
 
Carin Åström (C) avstår från att delta i beslut i ärendet.  
 
Jäv 
 
Jens Lundgren (M) anmäler jäv i ärendet.  
 
Hans Falck (M) tjänstgör i denna paragraf. 
 
Yrkanden 
 
Christina Brandt (M) yrkar på att vidhålla vårt bifall till förvaltningens förslag till Intern-
budget 2023 som lades fram till nämnden den 13 december 2022.  
 
Christer Grankvist (S) yrkar på att vidhålla nämndens beslut för Internbudget 2023 från 
nämndens sammanträde den 13 december 2022.  
  
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Christina Brandts (M) yrkande på att vidhålla bifall av förvaltningens 
förslag på Internbudget 2023 mot Christer Grankvist (S) yrkande på att vidhålla nämndens 
beslut från den 13 december 2022. 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 Christina Brandts (M) förslag röstar NEJ. 
 
Votering utfaller med 6 Ja-röster; Christer Grankvist (S), Else-Beth Rolf (S), Martin Nk-
oubou (S), Inga-Lill Cedergren (ÖP), Tomas Assarsson (SD) och Mats Jönsson (SD).  
 
4 Nej-röster; Jaennine Olesen (M), Christina Brandt (M), Hans Falck (M) och Menar Em-
trén (L). 
 
Avstår 1 personer från att rösta. 
 
 

10



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 6 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Öppen

 
 
Ordförande finner att alternativ JA vunnit omröstningen. Nämnden beslutar därmed om att 
anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Nämndplan 2023.  
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Antar Nämndplan 2023 med driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och 
nämndmål. Barn- och utbildningsnämndens beslut från 2022-12-13 ligger därmed fast. 

 
Reservationer 
 
Mot beslutet reserverar sig Christina Brandt (M) och Hans Falck (M).  
 
Anteckning till protokollet 
 
Menar Emtrén (L), Christer Grankvist (S), Jan Rydén (KD) och Centerpartiet önskar lägga 
protokollsanteckningar, vilket godkänns av barn- och utbildningsnämnden.  
 
___________ 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 6 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Öppen

Anteckning till protokollet 
 

• Menar Emtrén, Liberalerna, lämnar följande protokollsanteckning:  
Jag är kritisk till budgetramen från kommunfullmäktige eftersom kvalitén inte kan 
upprätthållas i nämndplanen.  
 

• Centerpartiet lämnar följande protokollsanteckning:   
Centerpartiet väljer att avstå då vi anser att vi inte har fått tillräckligt underlag för 
att kunna fatt ett välinformerat beslut. De upptagna siffrorna i det utskickade under-
laget som vi är satt att godkänna är svårtolkade och omöjliga att följa från av för-
valtningen föreslagen och av nämnden beslutad internbudget till föreslagen nämnd-
plan. Vi anser också att detta kan innebära en osäkerhet och oklarhet i uppföljning-
en av budget framöver.  
 

• Christer Grankvist, Socialdemokraterna, lämnar följande protokollsanteck-
ning: 
Det ska noteras att förvaltningens förslag till internbudget innehållande bl.a. bespa-
ring på förskola och kulturskola samt fem miljoner på grundskolan helt saknar re-
dovisad effektbeskrivning och barnkonsekvensanalys. 

 
• Jan Rydén, Kristdemokraterna, lämnar följande protokollsanteckning:  

 
Jag är kritisk till att barn- och utbildningsförvaltningen under innevarande år – av 
besparingsskäl, obs! inte ärendebrist! – väljer att dra ner på antalet sammanträden.  
 
Jag grundar min kritik på följande: 

o I tider av besparingar och budgetanpassningar behövs mer politiskt ledar-
skap, inte mindre! 

o Den bärande tanken bakom avskaffandet av nämndens arbetsutskott har va-
rit att göra nämnden politiskt tyngre. En neddragning av antalet sammanträ-
den går på tvärs mot denna tanke.  

o Kommunfullmäktige har genom beslut § 169/2022 rekommenderat nämn-
derna att anta föreslagna sammanträdesdagar för 2003, innebärande för 
BUN:s vidkommandet elva sammanträden. 
 

Beslutet att ställa in sammanträdena i maj och augusti har också motiverats med att 
man vill ”föregår med gott exempel” inför de besparingar som 2023 och 2024 
kommer att ske i verksamheterna. Det goda exemplet ger dock ingen signal om att 
besparingar kan uppnås genom rationalisering, produktivitetsförbättring och intäkt-
sökning, utan enbart genom att avstå från att bedriva verksamhet och övergå till 
passivitet. 
Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 

 
 

  
§ 7   Dnr 2023/2 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsordning 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Utgångspunkten för kommunal verksamhet är att en nämnd fattar alla beslut inom ramen 
för sitt kompetensområde. I praktiken är det dock varken lämpligt eller möjligt att nämn-
den fattar alla beslut. Därför har en nämnd möjlighet att delegera behörigheten att fatta 
beslut i ärenden som inte rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och 
som häller inte på annat sätt är av principiell karaktär.   
 
Sedan 2017 har barn- och utbildningsnämnden reviderat delegationsordningen vid varje 
kalenderårs början. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att det upprättas en ny de-
legationsordning och har tagit fram ett förslag till sådan. För att tydliggöra vilka ändringar 
som har gjorts till den nya delegationsordningen biläggs den ”gamla” delegationsordningen 
i vilken ändringar framgår genom att de paragrafer som tagits bort är genomstrukna och 
ändringar i text har rödmarkerats.  
 
Delegationsordningen är ett levande dokument som vid behov ska uppdateras löpande un-
der året.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-01-02 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun, daterad 
2023 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden senast revidera 2022-01-25 (för 
referens) 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Fastställer ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

• Delegationsordningen gäller från den 24 januari 2023 och ersätter delegationsord-
ningen som antogs av nämnden den 25 januari 2017 och dess efterföljande revide-
ringar.  

• Delegationsordningen antas i nämnden årligen i januari, men kan även revideras 
under året om behov uppstår.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 8   Dnr 2022/12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsbeslut 2022 - december  

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. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-12-21 
• Sammanställning delegationsbeslut 23 nov – 31 dec 2023. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

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

 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 9   Dnr 2022/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsbeslut 2023 - januari  

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. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, 2022-12-21 
• Sammanställning delegationsbeslut 1 – 17 januari 2023. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

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

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 10   Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen - 
dec 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av anmälningar till hu-
vudmannen gällande påbörjade utredningar om kränkning i enlighet med 6 kap. 10 § skol-
lagen – fram till och med 31 december 2022.  
 
Inom skolan finns det en anmälningsskyldighet för lärare, förskollärare eller annan personal 
som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behand-
ling i samband med verksamheten. Anmälan ska lämnas till rektor i nära anslutning till händel-
sen, helst samma dag. Rektor är i sin tur skyldig att anmäla uppgift om kränkning till huvud-
mannen. 
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, daterad 2023-01-12 
• Redovisning av anmälningar fram till 31 december 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  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ 11   Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen - 
jan 2023  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av anmälningar till hu-
vudmannen gällande påbörjade utredningar om kränkning i enlighet med 6 kap. 10 § skol-
lagen – fram till och 17 januari 2023.  
 
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 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningens, daterad 2023-01-12 
• Redovisning av anmälningar fram till 17 januari 2023 
 
 
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  
  2023-01-24  
 
 
 
 
 
 

§ ParagrafNr.   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

  

Inget anmält. 

18


	Protokoll förstasida
	Val av justerare samt tidpunkt för justering
	Beslut BUN 2023-01-24
Val av justerare samt tidpunkt för justering

	Fastställande av ärendelista
	Beslut BUN 2023-01-24
Fastställande av ärendelista

	Information från verksamheten - Särskolan
	Beslut BUN 2023-01-24
Information från verksamheten - Särskolan

	Information - Skolinspektionens regelbundna granskning av grundsärskolan
	Beslut BUN 2023-01-24
Information - Skolinspektionens regelbundna granskning av grundsärskolan

	Information från ordförande och förvaltningschef
	Beslut BUN 2023-01-24
Information från ordförande och förvaltningschef
	Sida 1
	Sida 2


	Budget 2023 - Nämndplan 2023
	Beslut BUN 2023-01-24
Budget 2023 - Nämndplan 2023
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4


	Delegationsordning 2023
	Beslut BUN 2023-01-24
Delegationsordning 2023

	Delegationsbeslut 2022 - december
	Beslut BUN 2023-01-24
Delegationsbeslut 2022 - december

	Delegationsbeslut 2023 - januari
	Beslut BUN 2023-01-24
Delegationsbeslut 2023 - januari

	Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen - dec 2022
	Beslut BUN 2023-01-24
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen - dec 2022

	Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen - jan 2023
	Beslut BUN 2023-01-24
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen - jan 2023

	Övrigt
	Beslut BUN 2023-01-24
Övrigt


