
  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2023-02-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Fredsdalsgatan 7, Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 13.00-16:00,   
ajourneringkl 14:05-14:25 
 Beslutande Lennart Månsson (S) tjänstgör för Jaennine Olesen (M) 
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Jens Lundgren (M) 
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Christer Grankvist (S) 
Else-Beth Rolf (S) 
Martin Nkoubou (S) 
Ingalill Cedergren (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
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Övriga närvarande Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 
Christina Bergkvist, skolchef 
Katrine Larsen, nämndsekreterare / utredare 
Gunilla Persson, administrativ chef, § 13–15 
Anna-Pia Vang, utvecklingsledare, § 20 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

 2023-02-24 09:00 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 13-27 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Christina Brandt  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2023-02-21 

Datum för 
anslags uppsättande 

2023-02-24 Datum för 
anslags nedtagande 

2023-03-17 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2023-02-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 

Beslut   Rubrik          Ärende  Sida 
 

§ 13 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2019/5 3 
§ 14 Fastställande av ärendelista 2019/4 4 
§ 15 Information - Systematiskt kvalitetsarbete 2023/30 5 
§ 16 Information från ordförande och förvaltningschef 2017/122 6 - 7 
§ 17 Avstämning - Gymnasieutredning 2022/65 8 
§ 18 Budget 2022 - Verksamhetsberättelse 2022 2020/124 9 
§ 19 Budget 2023 - överföring av investeringsmedel 2021/86 10 
§ 20 Uppföljning - Intern kontroll 2022/2023 2022/10 11 
§ 21 Nämndinitiativ Christer Grankvist (S) - Angående indragningar 

av busslinjer i området Borrby-Hammenhög 
2022/99 12 

§ 22 Delegationsbeslut 2023 - februari 2022/103 13 
§ 23 Utförlig redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 

§ skollagen 
2017/9 14 

§ 24 Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skol-
lagen - feb 2023 

2017/9 15 

§ 25 Firmatecknare barn- och utbildningsnämnden 2020/127 16 
§ 26 Dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden 2023/34 17 
§ 27 Övrigt 2022/71 18 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 13   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering  
Här kommer texten från tjänsteskrivelsens rubrik Ärendebeskrivning 
Här kommer texten från tjänsteskrivelsen rubrik beslutsunderlag 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att justera dagens protokoll utses Christer Grankvist (S). 
• Protokoll justeras fredagen den 24 februari kl 09:00. 

_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 14   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning 

Punkt 3 utgår då Malin Lundberg har fått förhinder. 

Tomas Assarsson väcker ett nämndinitiativ som han lämnar in skriftligt till ordförande med 
önskemål om att det ingår i punkten Övrigt.  

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista med ändring enligt ovan. 
 

__________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 15   Dnr 2023/30 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

Öppen

  
Information - Systematiskt kvalitetsarbete 

Förvaltningschef Anders Wedin meddelar nämnden om att det vid varje sammanträde pla-
neras en presentation om olika delar av det löpande systematiska kvalitetsarbetet (SKA).  

Administrativ chef Gunilla Persson informerar om det pågående systematiska kvalitetsar-
betet: 

En del i det systematiska kvalitetsarbetet är månadsvisa möten, kallade fokusmöten, med 
ledningsgruppen. Vid varje fokusmöte arbetas det med olika teman i linje med SKA-
rapportens rubriker. På senaste mötet i februari arbetade gruppen med temat betyg och be-
dömning och särskilt analys av skillnader mellan vårterminsbetyg och betyg efter genom-
förda nationella prov. För nämnden visade statistiskt underlag för årskurs 6 och årskurs 9 
över tid.  

Nationella prov är till för att säkerställa jämlikhet. Proven är inte bara till för att mäta ele-
vernas kunskap utan också för att vägleda läraren i att hen ligger rätt i sin betygsbedöm-
ning. Lärare har att förhålla sig till nationella proven i sin betygssättning och får bara bort-
se från dess resultat om det finns särskilda skäl. Som vägledning har läraren Skolverkets 
allmänna råd om betyg och bedömning. 
 
Regeringen har alldeles nyligen gett Skolverket i uppdrag att förbereda införandet av cen-
tral rättning av uppsatsdelarna i digitala nationella prov i syfte att öka likvärdigheten vid 
bedömning av dessa prov. Det har även kommit en proposition som föreslår ett nationellt 
professionsprogram för lärare i syfte att utveckla undervisningens kvalitet, stärka profes-
sionen och öka yrkenas attraktionskraft och därigenom öka likvärdigheten i utbildningen 
för eleverna.  
 
Utöver ovan nämnda resonemang har ledningsgruppen även tittat på behörigheter till gym-
nasiet samt genomströmningar. Det bör noteras att kommunen har få elever på sina pro-
gram vilket medför att om bara ett antal elever misslyckas, eller lyckas väldigt bra i skolan, 
speglas detta direkt i statistiken. Därmed kan statistiken variera mycket från år till år och 
kan vara svår att jämföra med rikssnittet. Det finns olika anledningar bakom siffrorna som 
inte enbart kan härledas till kunskap och måluppfyllelse. 
 
I ledningsgruppens gemensamma analys framkommer frågor som: Vilket är vårt önskade 
läge, hur närmar vi oss riksnivån? Är det själva bedömningen som är problemet eller är det 
något i lärarens undervisning? Hur använder vi våra resurser på ett effektivt sätt?  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 16   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från ordförande och förvaltningschef 

Förvaltningschef Anders Wedin och skolchef Christina Bergkvist informerar om föl-
jande: 
 
• Budgetuppföljning 2023: 

 
Inget beslutsärende idag. Kommer ha beslutsärende vid de tre avstämningsperioderna 
detta år. Däremellan kommer förvaltningen enbart rapportera avvikelser från lagd bud-
get.  
 
Budgetutfall januari och februari är i enlighet med lagd budget. Om inget oförutsett 
händer kommer det förmodligen att fortsätta så hela våren. Framåt andra halvan av året 
blir prognosen mer osäker då vi idag inte vet hur och när vi kommer kunna verkställa 
uppsägning av personal, men vi vet att det kommer att få effekt långt in på hösten 
2023. Vi har inte heller fått alla statsbidrag verifierade ännu.  
 

• Gymnasievalet inför hösten 2023: 
 
Vill göra nämnden uppmärksam på SKR:s rekommendationer kring VAD vi gör med 
gymnasieprogram som inte får tillräckligt med sökande och NÄR i tiden nämnden bör 
bestämma att lägga program vilande.  
 
Första sökperioden har nyligen avslutats. I mitten av april får eleverna preliminärt be-
sked om de kommit in eller inte. Har eleven kommit in på önskat program gör denne 
oftast inget omval. 
 
Den 25 april öppnar den andra sökperioden där elever kan göra omval om det inte har 
kommit in på sökta program. Det är här som det kan bli problematiskt för elever som, i 
den första sökomgången, har fått preliminärt besked om att de har kommit in på önskat 
program och kommunen har inte anmält att programmet inte kommer att ges. Dessa 
elever gör då antagligen inget omval i den andra sökomgången. Det är här SKR har 
uppmanat kommunerna att ge elever besked i tid för omval om ett program inte kom-
mer att erbjudas så att de ges möjlighet att söka annat program i andra sökomgången. 
Det är alltså NÄR kommunen bestämmer sig för att eventuellt lägga ett program vilan-
de. Alternativt ge tydligt besked till relevanta elever om antal sökande och att det där-
med finns risk för att programmet ej kommer att erbjudas.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21 
 
 
 
 
 
 

§ 16 forts   Dnr 2017/122 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 

• Söksiffror gymnasiet till läsår 2023/2024 efter första sökperioden:  
 
87 ungdomar har sökt till Nova gymnasium i första hand (varav 62% är ungdomar 
folkbokförda i Simrishamn). Motsvarande antal sökande till Nova gymnasium första 
sökomgången 2022 var 52. Bra söktryck till barn- och fritidsprogrammet, samt till eko-
nomi, natur och samhälle. Sämre söktryck till det estetiska programmet samt till restau-
rang och vård.  

 
Totalt har 205 ungdomar folkbokförda i Simrishamns kommun, per den 21 februari 
2023, gjort ett gymnasieval vilket i stort sett är alla ungdomar. 

 
 
Information från ordförande Christina Brandt 
 
• Presidiet har träffat rektor för Backstugan och Solrosens förskola. Nästa veka ska pre-

sidiet träffa Skolinspektionen som ska granska särskolan.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 17   Dnr 2022/65 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Avstämning – Gymnasieskolan – utredning dimensionering och pro-
gramutbud 

Förvaltningschef Anders Wedin informerar nämnden om den pågående gymnasieutred-
ningen kring den framtida gymnasieorganisation i Simrishamns kommun. Nämnden delges 
ett kort arbetsdokument med information om de olika arbetsgrupper som ingår i utredning-
en samt vilka frågeställningar gruppen har identifierat.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 18   Dnr 2020/124 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2022 - Verksamhetsberättelse 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetsberättelse 2022 för barn- och utbildningsnämnden presenteras. 
 
Förvaltningschef Andes Wedin går igenom stora händelser från 2022. Syftet är en bättre 
måluppfyllelse på våra skolor med bättre skolledare som har ett rimligt beting och för rätt 
saker för våra elever. Därför har gjort omorganisation så att rektor och lärare ska kunna 
prestera bra FÖR eleven. Upphandlade utbildning för lärare i lågstadiet då upptäckte att 
barn hade det allt svårare att komma till kunskaper om läsning och läsförståelse och att de 
kom in allt senare i dessa processer. Det är mycket viktigt att barn lär sig läsa tidigt. Det är 
mycket svårt att senare försöka komma i kapp.  
 
Ett stort problem i hela Sverige och i Simrishamn är elevers skolfrånvaro. Vi har ett system 
som tydligt visar när elever är frånvarande, men vi måste bli bättre på att veta varför de är 
frånvarande och kunna samverka med Soc och BUP så att både barn och familjer kan få 
hjälp och stöd. Det gör vi och det fortsätter vi med.  
 
Vi behöver bättre lokalutnyttjande. Barackerna som idag inhyser Kometens förskola har 
sagts upp och detsamma gäller Dansens hus.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden, daterad 2023-02-07 
• Verksamhetsberättelse 2022 
• Målstyrning 2022 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Godkänna Verksamhetsberättelse inklusive Målstyrning 2022. 
 
_______ 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret - ekonomienheten 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 19   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2023 - överföring av investeringsmedel  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att fatta beslut om att föreslå kommunfullmäktige att 
godkänna en överföring av investeringsmedel från år 2022 till år 2023 för barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse – överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023, daterad 2023-

01-12 
• Underlag - överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023 
• Bilaga - överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUTSFÖRSLAG TILL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
• Godkänna överföring av investeringsmedel från 2022 till 2023 för barn- och utbildnings-

nämnden. 
_______ 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (beslutsförslag) 
Kommunledningskontoret ekonomi 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 20   Dnr 2022/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Uppföljning - Intern kontroll 2022/2023  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp den av barn- och utbildningsnämnden 
beslutade interna kontrollplanen för 2022/2023. Nämnden beslutade om två prioriterade 
kontrollområden: Elevers närvaro och Fakturahantering. Förvaltningen överlämnar förslag 
till uppföljning av intern kontrollplan avseende Elevers närvaro och frånvaro. Uppföljning 
avseende fakturahantering behandlas vid nästkommande sammanträde.   
 
Utvecklingsledare Anna-Pia Vang från barn- och utbildningsförvaltningen presenterade 
arbetet med elevers närvaro/frånvaro.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-02-07 
• Intern kontroll 2022/2023 – Uppföljning Elevers närvaro och frånvaro,  

daterad 2023-02-13 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Godkänna uppföljning av Intern kontroll 2022/2023 avseende elevers närvaro och frånva-

ro. 
 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 21   Dnr 2022/99 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndinitiativ Christer Grankvist (S) - Angående indragningar av buss-
linjer i området Borrby-Hammenhög  

Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist har inkommit med ett nämndinitiativ angående de uppmärksammade 
indragningarna av busslinjer som enligt media och föräldrar slår hårt mot våra skolbarn i 
området Borrby-Hammenhög. I initiativet hemställer Christer Grankvist om: 

• Att det redovisas hur läget ser ut för de drabbade barnen samt vilka och hur många 
det omfattar 

• Att det redovisas vilka insatser som har vidtagits för att finna en läsning samt om 
det finns en möjlig lösning för de berörda skolbarnen. 

 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden, daterad 2023-01-23 
• Bilaga 1 - Skolskjuts 
• Nämndinitiativ Christer Grankvist (S) – Angående indragningar av busslinjer i området 

Borrby-Hammenhög, 2022-12-06 
• Beslut BUN 2021-08-31 Skolskjutsregler 
• Reglemente skolskjuts och elevresor 2021–2024 
 
Överläggningar 
 
Christer Grankvist (S) meddelar att han är nöjd med förvaltningens redovisning. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Anser nämndinitiativet besvarat. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Christer Grankvist (S) 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 22   Dnr 2022/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsbeslut 2023 - februari  

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 utbildningsförvaltningen, daterad 2023-02-14 
Sammanställning delegationsbeslut 23 jan-14 feb 2023 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden och lägger den till hand-

lingarna.  
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 23   Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Utförlig redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skol-
lagen  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar löpande en sammanställning av anmälningar 
som inkommit till huvudman gällande påbörjade utredningar om misstänkt kränkning i 
enlighet med 6 kap. 10 § skollagen. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 
23 augusti 2022 beslutades det att en mer utförlig redovisning av anmälningar och utred-
ningar ska redovisas till nämnden två gånger per året.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, 2023-02-07 
• Utförlig årsredovisning 2022 av anmälningar till huvudman i enlighet med 6 kap. 10 § 

skollagen  
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Godkänna utförlig årsredovisning 2022 av anmälningar till huvudman i enlighet med 6 

kap. 10 § skollagen och lägga den till handlingarna.  
 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 24   Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

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

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av anmälningar till hu-
vudmannen gällande påbörjade utredningar om misstänkt kränkning i enlighet med 6 kap. 
10 § skollagen – fram till 14 februari 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 2023-02-07 
• Redovisning av anmälningar fram till 14 februari 2023 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Godkänner redovisningen av anmälningar till huvudman enligt 6 kap. 10 § skollagen 

och lägger den till handlingarna. 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 25   Dnr 2020/127 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Firmatecknare barn- och utbildningsnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges beslut från 30 november 2020 stipulerar att barn- och utbildnings-
nämnden har att besluta om firmatecknare för nämndens verksamhetsområde. Den 10 de-
cember fattade barn – och utbildningsnämnden beslut om att utse dåvarande ordförande 
Jan Rejdnell som firmatecknare och dåvarande förste vice ordförande Jaennine Olesen som 
ersättare. Från och med den 1 januari 2023 har barn- och utbildningsnämnden ny ordföran-
de och förste vice ordförande. Därmed har nämnden att fatta beslut om ny firmatecknare.   
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås utse barn- och utbildningsnämndens ordförande 
med förste vice ordförande som ersättare, och kontrasigneras av förvaltningschef med 
skolchef som ersättare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-02-06 
Beslut kommunfullmäktige 2020-11-30 § 240 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Som firmatecknare för barn- och utbildningsnämnden utse barn- och utbildningsnämn-

dens ordförande med förste vice ordförande som ersättare och kontrasigneras av för-
valtningschef med skolchef som ersättare. 

 
_______ 
 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 26   Dnr 2023/34 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden  

Ärendebeskrivning 
 
Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft inom hela EU. Dataskyddsförord-
ningen ställer upp krav på att varje myndighet ska utse ett dataskyddsombud. Dataskydds-
ombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Samti-
digt ska dataskyddsombudet vara ett stöd för verksamheterna i arbetet med dataskyddsför-
ordningen, bland annat genom att informera och vägleda myndigheten genom regelverket.  
 
Simrishamns kommun har från den 13 februari 2023 ingått avtal med ett externt företag att 
tillhandahålla dataskyddsombud för kommunens räkning. Varje nämnd har därefter att 
fatta beslut om att utse dataskyddsombud. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ska anmäla dataskyddsombudet till Integritetsskyddsmyn-
digheten (IMY) vilket sker via IMY:s hemsida. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-02-10 
Dataskyddsförordningen avsnitt 4 - Dataskyddsombud 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta 

• Utse Daniel Glaad till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden från 
och med den 28 februari 2023. Annika Linderoth upphör samtidigt att vara data-
skyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Daniel Glaad, insatt.se 
IMY 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-02-21  
 
 
 
 
 
 

§ 27   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt  

Ärendebeskrivning 
 
Tomas Assarsson (SD) och Mats Jönsson (SD) lämnar in ett nämndinitiativ med begäran 
om en översyn av de administrativa arbetsuppgifterna för den pedagogiska personalen i 
Simrishamns kommun. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Nämndinitiativet från Tomas Assarsson (SD) och Mats Jönsson (SD) skickas till be-

redning 
 
 
_______ 
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