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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-08-23  

 Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Fredsdalsgatan 7, Aulan, kl.  13.00-15:00, ajournering kl 14:10-14:30 
 
 
 

Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

  

Underskrifter  
 

 Paragrafer 71–79 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-08-23 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-08-29 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-09-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
 2022-08-23  
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

Beslutande: Jaennine Olesen (M) 
 Christina Brandt (M) tjänstgör för Hanna Persson (M) 

Sven Olsson (M) 
Jan Rejdnell (L) 
Anna Ling (C) tjänstgör för Gunilla Carlecrantz (C) 
Christer Grankvist (S) 
Else-Beth Rolf (S) 
Lennart Månsson (S) 
Vinda Ekström (MP) 
Ingalill Cedergren (ÖP) 
Tomas Assarsson (SD) 
Bengt-Åke Lindell (SD) 

 
Övriga närvarande: Jens Lundgren (M)) 

Andreas Sjögren (S)) 
Alf Nilsson (FI) 
Gun Lidman Nilsson (FI) 
Ingemar Hansson (V) § 71–77 
Sofie Zhang Ingemansson (SD) 
Fredrik Ramberg (SD) 
 
Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef 
Christina Bergkvist, skolchef 
Katrine Larsen, nämndsekreterare 
Linda Glasnovic, rektor Nova gymnasium § 71–72 

2



  
 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 71   Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Val av justerare samt tidpunkt för justering 

 

• Att justera dagens protokoll utses Christer Grankvist (S). 
• Protokoll justeras måndagen den 29 augusti kl 09:00. 

 
 

_________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 72   Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Fastställande av ärendelista 

Ärendebeskrivning 
 
Tillägg till dagordningen med punkt 9 Övrigt.  
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner upprättad ärendelista med ändring enligt ovan. 
 
__________ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 73   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information till barn- och utbildningsnämnden 

 

Besök 13:00 – 13:10 

Nova Gymnasiums nya rektor Linda Glasnovic presenterade sig för nämnden.  

Förvaltningschef Anders Wedin informerar om: 

• Sankt Olofs skola – statusuppdatering vad gäller tillskott av lokaler. Avvaktar svar på 
ansökan om bygglov. Handlingsplan och konsekvensbedömning upprättad i händelse 
av att bygglov inte beviljas. Skulle innebära arbetsmiljöbrist för både personal och ele-
ver, och risk för sämre måluppfyllelse. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört utbildning för samtlig personal inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden kring Projekt Glokala Sverige, 
FN:s agenda 2030 samt Simrishamns kommuns hållbarhetspolicy.  

• Information om elev- och personalvolym i skolan per den 19 augusti 2022. Underlaget 
kan komma att förändras de kommande veckorna. 

• Presenterade förvaltningens förslag till planering av nämndarbetet för 2023.  

Ordförande Jan Rejdnell informerar om:  

• På arbetsutskottets (AU) möte den 9 augusti var Tora Törnquist från NÄTVERKET – 
Idéburen sektor inbjuden för att berätta om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) och de 
erfarenheter som finns i Skåne på lokala överenskommelser mellan kommuner och 
idéburna organisationer.  
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 74   Dnr 2022/64 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ordförandeinitiativ - Gymnasieskolans lokaler och programutbud  

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Jan Rejdnell (L) har inkommit med skrivelse angående gymnasieskolans lokal-
situation och programutbud. I skrivelsen argumenterar författaren för en gymnasieskola 
med gemensamma fysiska lokaler för alla program. För att kunna komma vidare i frågan 
anser författaren att de utredningar kring en hållbar gymnasieorganisation, som genomför-
des 2019, behöver kompletteras avseende möjlig programutveckling och en fysisk gemen-
sam gymnasieskola.  
 
Ordförande föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

• Utifrån ett behovsunderlag från Barn- och utbildningsförvaltningen, ge Samhälls-
planeringsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på lokalisering och kostnader för 
en fysiskt gemensam gymnasiebyggnad i centrala Simrishamn med närhet till buss 
och tåg för att underlätta pendling och som inrymmer gymnasieskolans nuvarande 
program med utrymme för viss expansion. 

• Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 2 - 4 program, som kan inrymmas 
i kommande basutbud vid gymnasieskolan i Simrishamn. Förslaget skall innefatta 
kostnadsuppskattningar för att utveckla dessa program samt en tidsuppskattning 
tills dessa program är framarbetade och kan ge frukt i form av fler sökande. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 9 augusti 
2022, § 59, att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att: 
 

• Avslå initiativet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslut den 9 augusti 2022, § 59 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-01 
Ordförandeinitiativ – Gymnasieskolans lokaler och programutbud 2022-06-30 
 
Yrkanden 
Jaennine Olesen (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 74 forts   Dnr 2022/64 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Jan Rejdnell (L) önskar lägga en protokollsanteckning, vilket nämnden godkänner.  
 
Anna Ling (C) önskar lägga en protokollsanteckning, vilket nämnden godkänner. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Initiativet avslås. 
 
 
Anteckning till protokollet 
 
Att BUN nämnden avslår begäran om ett uppdrag till förvaltningen som i sin tur överläm-
nar detta till lokalförsörjningsgruppen att ta fram ett förslag om lokalisering av en fysisk 
gemensam gymnasiebyggnad i centrala Simrishamn innebär att dagens lokalsituation med 
fem byggnader kommer att fortsätta inom överskådlig tid.  

Likaså att BUN-nämnden ej heller är intresserad av att undersöka att arbeta fram 2-4 nya 
program som kan få antalet elever att öka medför också ett stillastående av gymnasiesko-
lans framtid. 
 
Jan Rejdnell, Liberalerna och Anna Ling, Centerpartiet. 
 
______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 75   Dnr 2022/12 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Delegationsbeslut 2022  

Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 31juli 
2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
Delegationsbeslut 2022-06-01 till 2022-07-31. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner redovisning av delegationsbeslut för perioden. 
 
_______ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 

 
 
 

§ 76   Dnr 2017/9 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen  

Ärendebeskrivning 
 
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar i enlighet med 6 
kap. 10 § skollagen – fram till och med 31 juli 2022.  
 
Skolchef Christina Bergkvist informerar om den egentliga betydelsen av den statistik som 
redovisas i enlighet med 6 kap 10 § skollagen. Ytterst handlar det om att huvudmannen ska 
tillse skollagens skrivning om att verksamhetens enheter arbetar med att förebygga kränk-
ningar. Varje enhet ska ha en plan för hur man ska arbeta för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling.  
 
Om en elev anser sig vara kränkt är det rektors skyldighet att anmäla till huvudman att man 
har påbörjat en utredning. Anmälningarna betyder inte att det per definition har skett en 
kränkning, utan att en elev anser sig vara kränkt. Det är dessa anmälningar som ligger 
bakom de siffror som redovisas till nämnden. 
 
Förvaltningen föreslår en mera utförlig redovisning två gånger per år.  
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning till och med 31 juli 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

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

• Godkänner att barn- och utbildningsförvaltningen gör mera utförlig redovisning två 
gånger per år.  

 
__________ 
 
 
 
Ange om möjligt vart beslutet ska expedieras. Återges direkt i protokollet 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 77   Dnr 2019/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Förvaltningschef Anders Wedin presenterar och informerar om den ekonomiska redovis-
ningen och två större avvikelser:  
 

1. Gymnasieskolan – Fortsatt osäkerhet kring gymnasieskolans budgetprognos. Per 
den 23 augusti är antal elever fler än vad som redovisades för nämnden i juni må-
nad, men det kan fortfarande tillkomma nya elever. Tidigast runt den 15 september 
vi vet elevvolymerna bättre. 

 
2. Förskolan – Under 2022 tillkom det elever med omfattande behov av särskilt stöd. 

Detta har medfört ökade kostnader på totalt ca 1,5 MSEK. Kostnaderna kommer att 
läggas in i ordinarie budget för 2023.  

 
Förvaltningschefen meddelar att nämnden får ny prognos vid nästa nämndmöte - som ock-
så är delårsrapport 2.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen daterad 2022-08-01. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Godkänner redovisningen av den ekonomiska uppföljningen. 
 
_____ 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 78   Dnr 2022/10 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
 
Intern kontroll 2022–2023  

Ärendebeskrivning 
 
Kommunledningskontoret har arbetat fram nya riktlinjer för Intern kontroll i enlighet med 
det av kommunfullmäktige fastställda reglemente för kommunens interna kontroll. Dessa 
riktlinjer ligger till grund för Barn- och utbildningsnämnden Interna kontrollplan 
2022/2023. 
 
För nämnderna innebär detta bland annat att: 

• en organisation ska upprättas för internkontrollarbetet 
• årlig uppföljning av nämndens interna kontroll ska rapporteras till kommunstyrel-

sen 
• det ska finnas en fastställd rutin för hur planering och rapportering av internkon-

trollarbetet ska gå till samt en plan för introduktion av nyanställda om vad intern 
kontroll innebär 

 
Förvaltningschef Anders Wedin informerar om de två förslagen: 
 

• Elevers närvaro – Under de senaste åren har det gjorts betydande satsningar i 
kommunen. Personal har utbildats och har bra rutiner för kontroll av elevers närva-
ro och frånvaro, men arbetet har inte inneburit någon större skillnad vad gäller antal 
frånvarande elever. Vi behöver ta reda på varför detta händer och vad vi kan göra 
bättre för att eleven ska vara i skolan och inte bli frånvarande. Därför är det bra att 
ha detta som intern kontrollpunkt, till att börja med, men man måste vara medveten 
om att detta arbete kommer att ta tid.  
 

• Fakturahantering – Trots påminnelser i systemet händer det att fakturor inte blir be-
talda i tid. Vi behöver se över organisationen.  

 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till kontrollområden för 2022/2023 är prioriterade utifrån en riskanalys av verk-
samhetens områden.   
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 78 forts   Dnr 2022/10 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har följt upp den interna kontrollplanen för 2021. Om-
rådena för 2021 var Rutiner för den ekonomiska uppföljningen och Säkerställande av till-
förlitlig statistik. Dessa två områden förslås ersätta av nedanstående. 
 

- Elevers närvaro 
- Fakturahantering 

 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT 
 

• Anta de två prioriterade kontrollområdena i bruttolistan: elevers närvaro och faktu-
rahantering 

 
_______ 
 
 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunledningskontoret, Ekonomienheten 
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 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll  
  2022-08-23  
 
 
 
 
 
 

§ 79   Dnr 2022/71 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Övrigt 

Gun Lidman Nilsson (F!) lämnar in ett förslag till nämndyttrande angående förhållnings-
sätt i barn- och utbildningsnämnden vid sjukdom och smitta. 

_____ 
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