
  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2023-03-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Fredsdalsgatan 7, Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 13.00-16:40,   
ajournering kl 16:10-16:15 och kl 16:25-16:35 
 Beslutande Jaennine Olesen (M) 
Christina Brandt (M) 
Jens Lundgren (M) § 28–32 samt 34–43 
Hans Falck (M) tjänstgör för Jens Lundgren (M) under § 33 
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 

2023-03-27 13:00 på barn- och utbildningsförvaltningens kontor på Freds-
dalsgatan 7 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 28–43 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jaennine Olesen  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2023-03-21 

Datum för 
anslags uppsättande 

2023-03-27 Datum för 
anslags nedtagande 

2023-04-17 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2023-03-21  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Närvarande ersättare: Hans Falck (M) 
 Agneta Steen Selander (S) 

Lennart Månsson (S) 
Vinda Ekström (MP) 

 
 
Övriga närvarande: Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 

Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef 
Katrine Larsen, nämndsekreterare 
Gunilla Persson, administrativ chef, § 31 
Magnus Lassen Törn, rektor Borrby skola, § 30 
Linda Glasnovic, rektor Nova gymnasium, § 34 
Jeanette Svensson, ekonom, § 36 
Fredrik Jacobsen, digital utvecklingsstrateg, § 31 

 
 
 
 
 
 
 

Beslut      Rubrik            Ärende  Sida 
  

§ 28 Val av justerare samt tidpunkt för justering 2019/5 3 
§ 29 Fastställande av ärendelista 2019/4 4 
§ 30 Information från verksamheten - Borrby skola 2023/1 5 - 6 
§ 31 INFO - Systematiskt kvalitetsarbete 2023/30 7 
§ 32 Information från ordförande och förvaltningschef 2017/122 8 - 9 
§ 33 Budget 2024 - Investeringsbudget 2022/106 10 
§ 34 Gymnasiet programutbud 2023-2024 2022/52 11 - 12 
§ 35 Årsredovisning 2022 - Synpunkter och klagomål 2022/13 13 
§ 36 Intern kontroll 2022/2023 2022/10 14 
§ 37 Revidering Delegationsordning 2023/2 15 
§ 38 Nämndinitiativ - Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) 

- Vikten av marknadsföring av kommunens förskolor och skolor 
2022/75 16 

§ 39 Delegationsbeslut 2023 - mars 2022/103 17 
§ 40 Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skol-

lagen - mars 2023 
2017/9 18 

§ 41 Extra ärende: Budget 2023 - budgetjustering 2021/86 19 - 20 
§ 42 Nämndinitiativ -  Christer Grankvist (S) - Lokalsituationen 2023/9 21 - 22 
§ 43 Övrigt 2022/71 23 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 28   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering  

 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Att justera dagens protokoll utses Christer Grankvist (S). 
• Protokoll justeras måndagen den 27 mars kl 13:00. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 29   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning 

Christer Grankvist tar upp ett extra ärende som tillkommit på initiativ av presidiet och ad-
jungerande Tomas Assarsson. Detta ärende tas upp som nummer 14 i dagordningen. 

Christer Grankvist väcker ett nämndinitiativ som han tidigare har lämnat in till förvaltning-
en. Initiativet tas upp som nummer 15 i dagordningen.  

Övriga ärenden utgör ärende 16 i dagordningen.  

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista med ändringar enligt ovan. 
 

________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 30   Dnr 2023/1 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från verksamheten - Borrby skola 

Rektor Magnus Lassen Törn höll presentationen: Särskild undervisningsgrupp eller ett 
klassrum för alla 
 
Rektor berättade om Borrby skolas arbete med differentierad undervisning. Det är ett arbe-
te som kräver att man tänker till, reflekterar och tar tillvara allas olikheter så att undervis-
ningen blir till för samtliga elever.  

Enligt skollagen ska skolan ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt 
lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska 
kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.- Skolans lärmiljö behöver 
utformas för att passa alla elever och kunna möta alla elevers olikheter, förutsättningar 
och behov.  

När vi i skolan känner att det inte riktigt fungerar i klassrummet är det vanligt att vi ger 
eleven anpassning och extra stöd i sin undervisning. Ibland beslutar rektor om särskilt stöd 
för eleven och att denne ska övergå till att undervisas i en annan grupp – en särskild under-
visningsgrupp skild från sina klasskamrater. Så arbetade man på Borrby skola när Magnus 
Lassen Törn började där som rektor. På Borrby skola hette den särskilda undervisnings-
gruppen A-klass.  

Det pratades om att någon annan skulle ta hand om elever som det inte fungerade för i 
klassrummet. Fokus låg på att leta brister och fel hos eleven som kunde motivera och rätt-
färdiga att eleven måste få en placering i den särskild undervisningsgruppen.  

Som ny rektor ifrågasatte Magnus den särskilda undervisningsgruppen. Ville vi på riktigt 
se till att klassrummet blev till för alla, fungerade för alla – kanske inte hela tiden, men att 
tillhörigheten ska vara klassrummet? Vi behövde ändra vår inställning och vårt förhåll-
ningssätt och vi var tvungna att titta på oss själva. Vi behövde bestämma om vi ville ha 
differentierad undervisning eller en undervisning med individualiserade lösningar. Att ar-
beta med individualiserade lösningar innebar att pedagogen planerade undervisningen för 
gruppen och sen tvingades hitta individuella lösningar för de elever som det inte fungerade 
för. Det var ett stressigt arbetssätt som ofta resulterade i en känsla av exkludering för dessa 
elever.  

Med tiden lyckades vi få bort tanken om att det är ”någon annan” som ska ta hand om des-
sa elever. Läraren är ansvarig för undervisning och bedömning av alla elever i sitt klass-
rum. Denna förändring tog tid, men idag pratar vi inte om ”dina” eller ”mina” elever - utan 
det är vi och våra elever. Vi fokuserar på styrkor och drivkrafter, men är medvetna om och 
förebygger kritiska situationer.   
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§ 30 forts   Dnr 2023/1 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Eleverna är inte alltid i klassrummet, men de har sin utgångspunkt där. I mitten av skolan 
har vi i stället det vi kallar specverkstad. Specverkstaden är till för alla elever och ska vara 
en naturlig del av skolans verksamhet. Dit kan elever komma för att få stöd i kunskapsin-
hämtning alternativt extra utmaningar om de har kommit långt. Dit går vissa elever vid 
vissa tillfällen för att vara i ett mindre sammanhang och få specialpedagogiskt stöd. Det är 
hela tiden elevernas behov som avgör vad specverkstaden används till och hur.  
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  2023-03-21  
 

 
 
 
 
 

§ 31   Dnr 2023/30 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
INFO - Systematiskt kvalitetsarbete 

• Administrativ chef Gunilla Persson informerar om det pågående systematiska kvali-
tetsarbetet: 

Vi har tittat närmare på årskurs 9 och trender i betyg och behörighet till gymnasiet under 
de senaste tre åren. I detta arbete har vi just nu inga svar och inga förklaringar utan vill titta 
på vad som händer mellan hösttermins- och vårterminsbetyget i årskurs 9 i kombination 
med behörigheter vid första och andra valet till gymnasiet. Vi ser en jämn trend de senaste 
två läsåren med andelen obehöriga elever, dock avviker det negativt höstterminen 2022. I 
dagsläget vet vi inte vad som ligger bakom detta trendbrott. Arbetet med att skapa mer 
rättvisa betyg kan förmodligen delvis förklara denna trend.  

 

• Digital utvecklingsstrateg Fredrik Jacobsen informerar om arbetet med digitaliseringen 
av de nationella proven.   

 
Digitaliseringen av de nationella proven är ett myndighetsuppdrag från Skolverket som 
innebär ett förändringsarbete i hela landets skolor och så även här i Simrishamn. Syftet är 
att skapa likvärdig bedömning och effektiv hantering av proven. Planen är även att så stor 
del som möjligt av proven ska bli automaträttade och därmed minska skolans arbetstid för 
bedömning och resultathantering. Dessutom möjliggör det att flera delar av kursplanen kan 
prövas i proven, exempelvis genom möjlighet att ha interaktivt material. 

Tidplanen börjar vårterminen 2024 med bedömningsstöd för årskurs 6 som inte är obliga-
toriska för att sedan köra i gång med verkliga nationella prov hösten 2024. I Simrishamn 
har vi ändå bestämt att det ska genomföras för att testa tjänsten. Genomförandet sker däref-
ter succesivt och från hösten 2026 ska alla delar av proven vara på plats. 

Skolverket kommer bidra med plattform och digital kompetens. Därefter behöver vi i Sim-
rishamn genom samarbete med IT se till att:  

• Våra elever har en dator eftersom dessa kommer även att användas under provet.  
• Säkerställa bandbredd och kapacitet. 
• Ordning och reda i våra register, som t ex Schoolsoft 
• Tjänst för identitetshantering. 
• Infrastruktur – alla ska kunna ladda sina datorer under provet. 
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§ 32   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från ordförande och förvaltningschef 

 
Förvaltningschef Anders Wedin informerar om följande: 
 
• Budgetuppföljning 2023 – Budget i balans just nu, men vi vet ännu inte när de perso-

nalminskningar vi måste göra får effekt. Just idag är det 13,1 tjänster som ska hanteras 
inom ramen för facklig samverkan. Sedan förra nämndmötet har vi lyckats få annan an-
ställning till 7 personer. Därför är budgetutfall i höst fortfarande mycket osäkert. 
 

• Kommunens friskolor har skickat in begäran om ersättning för utebliven moms på 
tilläggsbeloppen 2010–2019. Efter granskning så har FC beslutat att ersätta tilläggsbe-
loppens moms retroaktivt, gällande åren 2014–2018. År 2019 återstår att granska.  

 
• Det har skett två ändringar i skolförordningarna som ändrades i Skollagen: 

o Den ena förändringen gäller rektors beslut om att en elev ska gå om en årskurs. 
Tidigare har det skett när det fanns en överenskommelse med vårdnadshavarna. 
Nu kan rektor besluta även utan vårdnadshavarnas bifall, men bara om det finns 
synnerliga skäl.   

o Den andra förändringen gäller pedagogisk omsorg. Dessa har tidigare bara be-
hövt anmäla sin verksamhet för att få ersättning, men nu ska deras verksamhet 
godkännas.  
 

Skolchef Christina Bergkvist informerar om ett antal positiva exempel från Nova 
gymnasium: 
 
• Det ena exemplet gäller den kockduellen där elever i årskurs 7–9 tävlar i matlagning 

över hela Sverige. Två elever på Korsavadsskolan har tagit sig till riksfinal i Stockholm 
den 20 mars. Där kommer de att tävla mot 9 andra finalister.   
 

• Det andra exemplet gäller vårt ekonomiprogram och försäljning och serviceprogram 
som har tagit sig till final i kategorin årets UF-skola i Skåne 2023. De tre andra gymna-
sieskolorna som har tagit sig till final i denna kategori är Malmö Borgaskola, Sunds-
gymnasiet Vellinge och Procivitas Helsingborg. Finalen äger rum på Malmö Live den 
27 mars 2023. 
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§ 32 forts   Dnr 2017/122 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Ordförande Jaennine Olesen informerar om följande:  
 
• Träffade ett av UF företagen igår. Nova gymnasiums UF företag står på Svabesholm i 

påsk.  
 

• Christer Grankvist (S) och jag har träffat revisionen för att lägga 2022 bakom oss.  
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§ 33   Dnr 2022/106 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Budget 2024 - Investeringsbudget  

Ärendebeskrivning 
 
Budgetberedningen hanterar investeringsbudget och investeringsprojekt för samtliga 
nämnder under våren 2023. Inför dialog ska barn- och utbildningsnämnden sammanställa 
och besluta om budgetskrivelse avseende investeringsbudget, innehållande bland annat 
äskanden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till skrivelse. 
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-02-22 
• Budgetskrivelse för investeringar 2024–2028 
• BUN Bilaga för Budgetskrivelse för investeringar 2024–2028 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Ställer sig bakom förslag till skrivelse avseende Investeringsbudget 2024–2028 och 
översänder detta till budgetberedningen. 

 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen - budgetberedningen 
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§ 34   Dnr 2022/52 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
 

Gymnasiet programutbud 2023–2024  

Ärendebeskrivning 
 
Vid sammanträde den 21 mars 2023 skall Barn- och utbildningsnämnden besluta om vilka 
gymnasieprogram på Nova gymnasium som skall vara sökbara till gymnasieantagningens 
andra sökomgång den 25 april-15 maj 2023. Sveriges kommuner och regioner rekommen-
derar i sin handbok för gymnasieantagning att huvudmannen bör fatta beslut om eventuella 
nedläggningar av program och inriktningar i så god tid att de elever som berörs har möjlig-
het att ändra sina val under omvalperioden den 25 april-15 maj 2023.  
 
Aktuellt ärende i denna tjänsteskrivelse berör även kort utbudet på Simrishamns anpassade 
gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-03-12 
• Statistik Sökande Nova gymnasium 15 februari. Första sökomgången. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 
• Inför omvalsperioden till gymnasieskolan den 25 april-15 maj 2023, erbjuds följande 

programutbud på Nova gymnasium läsår 2023/2024 med start hösten 2023:   
 
Högskoleförberedande program 
• Ekonomiprogram med inriktning:  

▪ Ekonomi (EKEKO)  
 

• Samhällsvetenskapligt program med inriktning:  
▪ Beteendevetenskap (SABET) 

 
• Naturvetenskapligt program med inriktning: 

▪ Naturvetenskap (NANAT)  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
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§ 34 forts   Dnr 2022/52 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Yrkesprogram 
Lärlingsutbildningar 
• Barn- och fritidsprogrammet med inriktning:  

o Pedagogiskt och socialt arbete (BFPEA0L)  
o Fritid och hälsa (BFFRIOL) 

 
• Försäljning och serviceprogrammet:  

o Marknad (FSFOROL) 
 
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning: 

o Bageri och konditori (RLBAG0L) 
o Kök och servering (RLKOK0L) 

 
• Vård och omsorgsprogrammet (VO-NGY-K) 

 
 

• Följande inriktning är inte öppen för intresseanmälan läsår 2023/2024: 
 

• Samhällsvetenskapligt program med inriktning:  
▪ Medier, information och kommunikation (SAMED)  

 
• Följande program mottar inte sökande i årskurs 1 läsåret 2023–2024: 
 

• Estetiskt program med inriktning:  
▪ Teater (ESTEA) 

 
Då programmet inte kommer att ha några elever överhuvudtaget läsår 2023–2024 utgår 
programmet från gymnasieskolans utbud. 

 
 
• Inför omvalsperioden till gymnasieskolan den 25 april-15 maj 2023, erbjuds följande 

programutbud på Simrishamns anpassade gymnasieskola läsår 2023/2024 med start 
hösten 2023: 

 
• Administration, handel och varuhantering 
• Hälsa, vård och omsorg 

 
_______ 
 
 
Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
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§ 35   Dnr 2022/13 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Årsredovisning 2022 - Synpunkter och klagomål  

Ärendebeskrivning 
 
Huvudmannen ska ha rutiner för klagomålshantering. Inkomna synpunkter/klagomål kan 
peka på brister i verksamheten. Huvudmannen ska vidta nödvändiga åtgärder för att i så 
fall åtgärda dessa. Det är barn- och utbildningsförvaltningen som hanterar synpunk-
ter/klagomål och som återkopplar till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar en sammanställning av inkomna synpunk-
ter/klagomål under 2022 samt en översikt hur dessa har hanterats av förvaltningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-02-22 
• Sammanställning synpunkter och klagomål 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner årsredovisningen av klagomålshantering 2022 och lägger den till hand-
lingarna. 

 
 
_______ 
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§ 36   Dnr 2022/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
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. Uppföljning av elevers närvaro 
behandlas vid nämndens sammanträde den 21 februari. Denna redovisning avser uppfölj-
ning av fakturahantering.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden, daterad 2023-02-22 
• Intern kontroll – Fakturahantering, daterad 2023-03-13 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner uppföljning av Intern kontroll 2022/2023 avseende fakturahantering. 
 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen - ekonomi 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 37   Dnr 2023/2 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Revidering Barn- och utbildningsnämndens Delegationsordning  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning behöver uppdatera med anledning av 
att Kommunfullmäktige den 30 januari 2023 fattade beslut om revidering av kommunens 
allmänna nämndreglemente och barn- och utbildningsnämndens reglemente.  
 
Den revidering som har bäring på nämndens delegationsordning gäller skrivelsen om att 
nämnderna är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltningar. Denna skrivelse 
har nu utgått och nämndernas personalansvar övergår till kommunstyrelsen. Därmed revi-
deras barn- och utbildningsnämnden delegationsordning i enlighet med ovanstående och 
delar av kapitel 7 Personalärende utgår. 
 
I det föreslagna underlaget har de punkter i delegationsordningen som föreslås utgå strukits 
över och markerats med röd färg. Därmed finns det möjlighet för nämnden att se vilken 
revidering som föreslås. Efter nämndens beslut tas dessa punkter bort.  
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden, daterad 2023-02-22 
• Reviderad delegationsordning barn- och utbildningsnämnden, 2023-03-13 
• Beslut KF 2023-01-30 Revidering av Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
• Reviderat reglemente Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Fastställer den reviderade delegationsordningen enligt förvaltningens förslag. 
 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 

 
 

§ 38   Dnr 2022/75 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndinitiativ - Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) - Vik-
ten av marknadsföring av kommunens förskolor och skolor  

Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) har inkommit med ett nämndinitiativ an-
gående vikten av marknadsföring av våra förskolor och skolor. I sitt initiativ förslår förfat-
tarna följande.  
 
• Att förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett program för marknadsföring av den 

verksamhet vi erbjuder i våra förskolor och skolor och återkopplar till BUN.  
• Att förvaltningen även ser över mera handfasta åtgärder som behövs i form av namn-

skyltar till och på våra förskolor och skolor samt beaktar trafiksäkerhetsaspekten. 
• Att en bevakningsplan upprättas för den upprustning och skötsel som beslutas och 

krävs för våra förskolor och skolor. 
• Att en ekonomisk kalkyl presenteras för ovanstående åtgärder. 
 
Överläggningar 
 
Christer Grankvist (S) meddelar att han är nöjd med förvaltningens redovisning. 
 
Beslutsunderlag 
 
• Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsnämnden, daterad 2023-02-24 
• Nämndinitiativ Christer Grankvist (S) och Lennart Månsson (S) - Vikten av marknads-

föring av kommunens förskolor och skolor  
• Rutiner för information och kommunikation i Simrishamns kommun, daterade 2022-02-09 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Anser nämndinitiativet besvarat. 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Christer Grankvist 
Lennart Månsson 
 
Här skrivs ev. besvärshänvisning. Detta återges automatiskt i protokollet. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 39   Dnr 2022/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsbeslut 2023 - mars  

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 14 feb – 14 mars 2023 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

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

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 40   Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen - 
mars 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 14 mars 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 utbildningsförvaltningen, daterad 2023-02-22 
• Redovisning av anmälningar fram till 14 mars 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  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 41   Dnr 2021/86 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
 

Extra ärende: Budget 2023 - budgetjustering  

Ärendebeskrivning 
 
På uppdrag av barn- och utbildningsnämndens presidium, samt adjungerad Tomas Assars-
son (SD), framför barn- och utbildningsförvaltningen deras önskemål om en budgetjuste-
ring i 2023 års budget. Centrala elevhälsan föreslås få utökade medel på 1 miljon kronor. 
Detta föreslås finansieras genom omfördelning från barn- och utbildningsnämndens konto 
till förfogande.  
 
Vidare föreslås att enhetschefen för modersmål och vikariepool fritt får förfoga över de 
medel som ligger inom dennes ansvarsområde.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen, daterad 2023-03-20 
 
Jäv 
 
Jens Lundgren (M) anmäler jäv i ärendet.  
 
Hans Falck (M) tjänstgör i denna paragraf. 
 
Ajournering 
 
Christer Grankvist (S) begär ajournering. Ajournering 16:10-16:15 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner utökning av medel till Centrala Elevhälsan med 1 miljon kronor samt att 
det finansieras genom omfördelning från barn- och utbildningsnämndens konto till för-
fogande.  

• Godkänner att enhetschef för modersmål och vikariepool fritt får förfoga över de medel 
som ligger under dennes ansvarsområde.  

 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 41 forts   Dnr 2021/86 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen – ekonomi 
Rektor Andreas Mattsson 
 
 
  
 
 

20



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 42   Dnr 2023/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Nämndinitiativ - Christer Grankvist (S) - Lokalsituationen  

Ärendebeskrivning 
 
Christer Grankvist (S) väcker nämndinitiativ angående lokalsituationen inom nämndens 
verksamhetsområde och hemställer att: 

• Kometens förskola snarast möjligt flyttas upp till Fredsdalsgatan 7.  
• Som ett utredningsuppdrag ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning, 

för maximal effektivitet och lokalutnyttjande, där förutsättningarna, möjligheterna 
och villkoren för att förskolorna Kometen, Annelund och Solrosen får sin perma-
nenta verksamhet på Fredsdalsgatan 7.  
Alternativt 
Att årskurs 1–3 på Simrislundsskolan flyttas upp till Fredsdalsgatan och att Sim-
rislundsskolan blir en renodlad förskola dit även Annelund, Solrosen och Kometen 
flyttar.  

• Utredningen ska inbegripa att eleverna vid Simrislundsskolan erhåller skolskjuts.  
 
Beslutsunderlag 
 
Christer Grankvists (S) nämndinitiativ delas ut på sammanträdet.  
 
Yrkanden 
 
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till utredning i enlighet med nämndinitiativet och fram-
för att det är en ytterst besvärlig ekonomisk situation för kommunen, och för barn- och 
utbildningsförvaltningen, och att vi därmed måste titta extra noggrant på lokalsituationen 
och utnyttja våra lokaler till max. Vidare framför författaren till initiativet att det är ett ut-
redningsförslag och att lokalsituationen måste upp på bordet så att vi har alla alternativ 
inför beslut om att antingen bygga nytt eller använda befintliga lokaler.  
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Christer Grankvist (S) yrkande.  
 
Jaennine Olesen (M) yrkar på avslag till Christer Grankvist (S) initiativ.  
 
Ajournering 
 
Ordförande begära ajournering. Ajournering 16:25 – 16:35 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 

 
 

§ 42 forts   Dnr 2023/9 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutsgång 
 
Ordförande ställer Christer Grankvist (S) yrkande på bifall till nämndinitiativet med för-
slag på utredning av lokalsituationen mot Jaennine Olesens (M) yrkande om avslag. Ordfö-
rande finner att barn- och utbildningsnämndens beslutat enligt Christer Grankvists (S) yr-
kande.  
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Kometens förskola snarast möjligt flyttas upp till Fredsdalsgatan 7.  
• Som ett utredningsuppdrag ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning, 

för maximal effektivitet och lokalutnyttjande, där förutsättningarna, möjligheterna 
och villkoren för att förskolorna Kometen, Annelund och Solrosen får sin perma-
nenta verksamhet på Fredsdalsgatan 7.  
Alternativt 
Att årskurs 1–3 på Simrislundsskolan flyttas upp till Fredsdalsgatan och att Sim-
rislundsskolan blir en renodlad förskola dit även Annelund, Solrosen och Kometen 
flyttar.  

• Utredningen ska inbegripa att eleverna vid Simrislundsskolan erhåller skolskjuts. 
 
__________ 
 
Reservationer 
 
Reservation från Alliansen: Jaennine Olesen (M), Christina Brandt (M), Jens Lundgren 
(M), Hans Falck (M), Carin Åström (C) och Menar Emtrén (L).  
 
Vi reserverar oss mot det initiativärende som Christer Grankvist väckte på Barn- och ut-
bildningsförvaltningens sammanträden den 21 mars 2023.  
 
Anledningen till reservationen är att vi var en enig nämnd som i oktober 2021 gav Sam-
hällsplaneringsnämnden (SPN) att förbereda en nybyggd förskola i centrum / simrislund. 
 
Lokalförsörjningsgruppen på SPN och vår förvaltning har redan utrett dessa lokaler som 
anges i ärendet. Detta försenar byggnationen och är mycket olyckligt för alla barn och de-
ras vårdnadshavare. 
 
Barnperspektivet har inte beaktats i detta ärende överhuvudtaget! 
 
Simrishamn 22 mars 2023. 
Text om expediering från tjänsteskrivelse 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2023-03-21  
 
 
 
 
 
 

§ 43   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

 
Inget anmält. 
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