
  
 Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesprotokoll  
 arbetsutskott 2022-08-09  

 Protokollsutdrag intygas: 

Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00-15:00 
 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 

Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 
 

Utses att justera Christer Grankvist  
Justeringens 
plats och tid 

 2022-08-15 00:00 

Underskrifter  
 

 Paragrafer 54-61 
 Sekreterare 

 
Katrine Larsen  

 Ordförande 
 

Jan Rejdnell  

 Justerande Christer Grankvist 
 

ANSLAG/BEVIS  
 

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

Sammanträdesdatum 2022-08-09 

Datum för 
anslags uppsättande 

2022-08-15 Datum för 
anslags nedtagande 

2022-09-05 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arkiv 

Underskrift 

Katrine Larsen 
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         Barn- och utbildningsnämndens       Sammanträdesprotokoll  
         arbetsutskott                                         2022-08-09  
 

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 
 Katrine Larsen 
 
 Tora Törnquist - Nätverket Idéburen sektor – 13:05 till 13:50 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott               Sammanträdesprotokoll                                    
                                    2022-08-09  
 
 

 
 
 

§ 54                  Dnr 2019/5 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

 
  
Val av justerare samt tidpunkt för justering 
  

 
BARN- OCH UTBILDNINSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll. 
• Justeras måndagen den 15 augusti 2022 kl 10:00. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 
    2022-08-09  
 

 
 
 

§ 55                  Dnr 2019/4 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

 
  
Fastställande av ärendelista 

 

BARN- OCH UTBILDNINSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• fastställer dagens ärendelista 
 
 
____________ 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll           
   2022-08-09  
 
 

 
 
 

§ 56                   Dnr 2017/122 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och för-
valtningschef 

Ärendebeskrivning 
 
Information om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 
 
Tora Törnquist från NÄTVERKET – Idéburen sektor berättade om Idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) och de erfarenheter som finns i Skåne på lokala överenskommelser mel-
lan kommuner och idéburna organisationer.  
 
 
Förvaltningschef informerar om: 

• Sankt Olof skola – statusuppdatering: 
▪ Bygglov sökt 
▪ Handlingsplan upprättad ifall bygglov inte beviljas eller andra 

hinder uppstår.  
▪ Konsekvensbeskrivning lämnad till förvaltningschefen av rektor. 

Arbetsmiljöbrist för personal och elever. Risk för minskad 
måluppfyllelse.  

• Nämndens temadag gymnasiet 12 aug.  
Fortsättning på mötet den 21 mars ”Framtidens gymnasium” 
Nämnden då överens om följande: 

▪ Gymnasieskola i Simrishamn viktigt ur många perspektiv 
▪ Sammanhåller gymnasium är bra 
▪ Både studieförberedande och yrkesprogram behövs 

Kvarstår: 
▪ Dimensionering och programutbud 
▪ Lokaler 

• Rapport barn/elevvolymer - tar ut statistik den 11 augusti inför mötet den 12  
augusti 2022. 
 

 
Ordföranden informerar om: 

• Inget aktuellt 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-08-09  
 
 

 
 
 

§ 57                 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. 
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god intern kontroll hos kommunens 
nämnder och förvaltningar. I detta ligger också ett ansvar för att en organisation kring in-
tern kontroll upprättas och kontinuerligt aktualiseras.  
 
Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verk-
samheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamhe-
ten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Riktlinjerna stipulerar vidare att internkontrollarbetet i Simrishamns kommun utgår ifrån 
övergripande riskbedömningar på olika områden och att arbetet ska, genom att hålla fokus 
på osäkerheter och risker, bidra till att kvalitetssäkra de interna verksamhetsprocesserna på 
olika områden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till kontrollområden för 2022/2023 är prioriterade utifrån en riskanalys av verk-
samhetens områden.   
 
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 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
                2022-08-09  
 
 
 
 
 
 

§ 57 forts                  Dnr 2022/10 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

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

 
 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunledningskontoret 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
   2022-08-09  
 

 
 
 

§ 58                  Dnr 2022/47 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ordförandeinitiativ - Gymnasieskolans ekonomi  

Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Jan Rejdnell (L) har inkommit med skrivelse angående befarat underskott gäl-
lande gymnasieskolan på grund av färre sökande inför hösten 2022 jämfört med 2021. I 
skrivelsen påtalar författaren att den ekonomiska konsekvensen av detta kommer innebära 
besparingskrav på gymnasieskolan och framför allt på dess personalkostnader. 
 
För att undvika neddragningar i bemanningen på gymnasieskolan föreslår därför författa-
ren att barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

• Till kommunfullmäktige hemställa om ökat ekonomiskt stöd till gymnasieskolan 
med 2 miljoner kronor för innevarande budgetår. 

 
Beslutsunderlag 
 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-01 
Ordförandeinitiativ - Gymnasieskolans ekonomi, 2022-06-16 
 
Avstå från att delta i beslutet 
Jan Rejdnell (L) deltar inte i beslut av ärendet. 
 
Yrkanden 
Jaennine Olesen (M) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottets kommande sam-
manträde eftersom då har bättre kännedom om faktiskt elevantalet.  
 
Christer Grankvist (S) vill ha bättre underlag innan går till beslut och yrkar på bifall till Jaen-
nine Olesens (M) yrkande.  
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Jaennine Olesens yrkande.  
 
Jan Rejdnell (L) önskar lägga en protokollsanteckning, vilket arbetsutskottet godkänner. 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Ärendet återremitteras till arbetsutskottets kommande sammanträde. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
                2022-08-09  
 
 
 
 
 
 

§ 58 forts                 Dnr 2022/47 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
Anteckning till protokollet 
 
Det är viktigt att Barn- och utbildningsnämnden inom mycket kort tar ställning till det un-
derskott som uppstår med minskat statsbidrag på grund av färre sökande elever till gymna-
sieskolan i Simrishamn. Det är en känslig situation som gymnasieskolan nu befinner sig i 
inte minst sett ur personalsynpunkt.  
 
Jan Rejdnell  
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
____________________________ 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
                 2022-08-09  
 

 
 
 

§ 59                   Dnr 2022/64 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ordförandeinitiativ - Gymnasieskolan lokal 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. Detta skulle göra skolan attraktiv både 
för elever och lärare och bidra till att skapa en gemensam identitet för Simrishamns gym-
nasium. För att kunna komma vidare i frågan anser författaren att de utredningar kring en 
hållbar gymnasieorganisation, som genomfördes 2019, behöver kompletteras avseende 
möjlig programutveckling och en fysisk gemensam gymnasieskola.  
 
Ordförande föreslår därför att barn- och utbildningsförvaltningen 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. 

 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-01 
Ordförandeinitiativ – Gymnasieskolans lokaler och programutbud 2022-06-30 
 
Yrkanden 
Jaennine Olesen (M) yrkar avslag då arbetsutskottet ska arbeta med just denna fråga vid 
utskottets extra sammanträde den 12 augusti 2022. Därutöver anser Jaennine Olesen att det 
först och främst är programutbudet som behöver diskuteras och först därefter lokalfrågan.  
 
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till Jaennine Olesens (M) yrkande.  
 
Tomas Assarsson (SD) yrkar bifall till Jaennine Olesens yrkande.  
 
Jan Rejdnell (L) önskar lägga en protokollsanteckning, vilket arbetsutskottet godkänner. 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll  
                2022-08-09  
 
 
 
 
 
 

§ 59 forts                   Dnr 2022/64 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 

 
 
 
ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRLAG TILL BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 
 

• Initiativet avslås. 
 
 
Anteckning till protokollet 
 
Att arbetsutskottet 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 Arbetsutskottet 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  
Ordförande Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
_______________ 
Beslutet expedieras till:  
Barn- och utbildningsnämnden (beslutsförslag) 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 
   
                2022-08-09  
 

 
 
 

§ 60                  Dnr 2019/103 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Ekonomisk uppföljning  

Ärendebeskrivning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende barn- och utbildningsnämndens verksamheter. 
 
Ärendet flyttas till nämndmötet den 23 augusti 2022 då underlaget ej är tillgängligt ännu. 
 
Beslutsunderlag 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-02 
Redovisning - Ekonomisk uppföljning och statsbidrag januari-juli 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Flytta ärendet till nämndens möte den 23 augusti 2022. 
 
 
 
_______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 
   
                2022-08-09  
 

 
 
 

§ 61                 Dnr 2017/9 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag intygas: 
 

  
Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen  

Ärendebeskrivning 
 
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen om att utredning har inletts - i enlighet 
med 6 kap. 10§ skollagen – fram till och med 31 juli 2022.  
 
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 
 
Redovisning till och med 31 juli 2022 
 
 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT 
 

• Tagit del av anmälningarna enligt redovisning 
 
_______ 
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