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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Beslutande:

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

Övriga närvarande:

Christina Brandt (M)
Michael von Gersdorff (KD)
Anna Ling (C)
Andreas Sjögren (S)
Kitty Verngren (S)
Alf Nilsson (FI)
Gun Lidman Nilsson (FI)
Sofie Zhang Ingemansson (SD)
Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef
Christina Bergkvist, rektor tillika skolchef
Oskar Eklund, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 133

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2019/5

Val av justerare samt tidpunkt för justering
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
•

utse Christer Grankvist (S) att justera dagens protokoll.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 134

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2019/4

Fastställande av ärendelista
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
•

fastställer dagens ärendelista.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 135

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2017/122

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef
Ordföranden informerar om:
• Elever och lärares resa till Polen under SKMA:s regi. Avsikten var att bjuda in elever och lärare till nämnden att informera om resan, men det får skjutas upp till fysiska möten är möjliga.
• Det möte kring grundbelopp med enskilda huvudmän som ordföranden haft tillsammans med förvaltningschef.
• Om arbetsutskottets träff för att diskutera lokalfrågor för förskolan.
• Information om sin utskickade skrivelse kring åtgärder för att motverka våldsbejakande extremism. Skrivelsen kommer att hanteras i nämnden i början av 2022.
Christer Grankvist (S) att hans liknande skrivelse från 2020 biläggs handlingarna
inför nämndens hantering.
Förvaltningschef informerar om:
• Konsekvenserna av förändrade förutsättningar avseende covid-19, vilket innebär
ökad frånvarokontroll. Skillnader i FHM:s och Region Skånes kommunikation föranleder frågor bland vårdnadshavare och personal.
• Rapporterar från möte med lokalbehovsgruppen 8 december. Vidare att gymnasieskolans rektor och enhetschef för Kulturskolan fått i uppdrag att redovisa respektive verksamhets lokalbehov.
• Månadsuppföljning av ekonomin. Prognosen för helåret förväntas bli ett underskott
om drygt 4,5 mnkr mot tidigare utsatta 1,3 mnkr.
Rektor informerar om:
• Nyttjandet av lokalerna på Fredsdalsgatan 7.
Ordföranden meddelar slutligen att han avser kalla till ett extra arbetsutskott för att få en
tydligare bild av de ekonomiska förhållandena.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 136

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2020/124

Budget 2022 - Nämndplan 2022
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till budget och nämndplan avseende år 2022 för barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Resursfördelningsmodell 2022
Förslag till Nämndplan 2022
Internbudget per verksamhet
Avstå från att delta i beslutet
Christer Grankvist (S), Lennart Månsson (S), Else-Beth Rolf (S), Vinda Ekström (MP) och
Inga-Lill Cedergren (ÖP) avstår från att delta i beslut och lämnar anteckning till protokollet utifrån yrkande i kommunfullmäktige.
Tomas Assarsson (SD) och Fredrik Ramberg (SD) avstår från att delta i beslut.
Yrkanden
Jan Rejdnell (L) yrkar på följande beslut
• anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Nämndplan 2022 med driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och nämndmål.
• antar Resursfördelning 2022.
Beslutsgång
Ordföranden Jan Rejdnell (L) ställer proposition på sina yrkanden och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med det.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
• anta barn- och utbildningsförvaltningens förslag till Nämndplan 2022 med driftbudget per verksamhet, investeringsbudget och nämndmål.
• antar Resursfördelning 2022.
Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 136 forts

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2020/124

Anteckning till protokollet
Christer Grankvist (S) lämnar anteckning till protokollet.
Alf Nilsson (F!) lämnar anteckning till protokollet.
________

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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Protokollsanteckning till Budget 2022 – Nämndplan (Dnr: 2020/124)
BUN 2021-12-14
Enligt fullmäktigebeslut är alla ledamöter, inklusive ej tjänstgörande ersättare, ansvariga för budget
oavsett om man rösta för eller emot. Därför anser jag det viktigt att påpeka några tveksamheter i
budget även om jag inte stödjer den.
1. På sidan 16 under driftbudget finns följande rad

Det skall vara -3600 (summeringen stämmer dock)
2. Driftbudget för vuxenutbildning ökar från -6723 tkr till -9820 tkr., dvs med 3097 tkr.
I denna summa ingår Campus Österlen med 860 tkr, resten är ökade hyreskostnader p g a
flytten från Storgatan till Fredsdalsgatan, alltså 2237 tkr.
Därmed minskar budget för gymnasieskolan från -74743 tkr till -70461 tkr, vilket är
hyreskostnad som försvinner (till vuxenutbildningen), dvs 4282 tkr.
Min fråga är var hyreskostnad för Campus tidigare lokaler på Storgatan har tagit vägen?
3. Jag är mycket frågande till internbudget för St Olof 1-5 i internbudget sid 24. Om man
dividerar tilldelad budget med antal elever bör man få ungefär grundbeloppet. Det ser ut så
här för alla skolenheter.

Skola
Kivik 1-6
St Olof 1-5
Gärsnäs 1-6
Borrby 1-6
Simrislund, Simrislundskolan 1-3
Fredsdalsskolan 4-6
Korsavdsskolan 7-9
Fristående huvudmän
Hammenhög 1-3
Fyrkappen 1-3
Nils Holgerssonskolan 1-3
Sophiaskolan 1-3
Hammenhög 4-6
Kunskapsskolan
Nils Holgerssonskolan 4-6
Sophiaskolan 4-6
Östervång Lund 4-6
Famn 7-9
Internationella eng skolan 7-9

Antal
elever

Nämndplan
2022

Kostnad/elev

62
72
106
125
178
174
462

-6 626
-5 597
-14 142
-15 351
-16 211
-15 000
-42 486

-107
-78
-133
-123
-91
-86
-92

43
1
47
59
51
2
69
50
1
2
1

-4 932
115
-5 391
-6 767
-5 753
-226
-7 783
-5 640
-114
-209
-105

-115
115
-115
-115
-113
-113
-113
-113
-114
-105
-105

10

Kunsskapskolan 7-9
Waldorf Lund 7-9
Nils Holgersonskolan 7-9
Sophiaskolan 7-9
Vindrosen 7-9
Andra kommuner
Karlskrona 1-3
Tomelilla 1-3
Ystad 1-3
Tomelilla 4-6
Eksjö kommun 7-9
Karlskrona 7-9
Ystad 7-9

14
1
72
52
1

-1 465
-105
-7 535
-5 442
-105

-105
-105
-105
-105
-105

1
2
2
3
1
1
3

-102
-216
-261
-318
-99
-99
-298

-102
-108
-131
-106
-99
-99
-99

St Olof sticker ut och det är konstigt eftersom skolan alltid framhållits som dyrare än andra
och dessutom tillförts 1.3 miljoner extra. Verkar nästan som 1.3 miljoner dragits ifrån istället
för att läggas till.
5.597 miljoner + 1.3 miljoner som dragits ifrån + 1.3 miljoner i extrapengar = 113 tkr/elev

Alf Nilsson (Fi)
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§ 137

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/69

Sammanträdestider 2022
Ärendebeskrivning
Enligt 6 kap. 23 § första stycket kommunallagen (2017:725) bestämmer en nämnd tid och
plats för sina sammanträden.

Utifrån kommunfullmäktiges rekommenderade tider har barn- och utbildningsförvaltningen utarbetat förslag till sammanträdestider för barn- och utbildningsnämnden, barn- och
utbildningsnämndens arbetsutskott och barn- och utbildningsnämndens presidium.
Barn- och utbildningsnämnden har att besluta om sammanträdestider 2022.
Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-12-02 § 116
Sammanträdestider 2021, justerade efter arbetsutskottets beslut
Ajournering
Sammanträdet ajourneras 14.50–15.00.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
• antar förslag till sammanträdestider 2022.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 138

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2019/11

Utökat antal kompetensutvecklingsdagar
Ärendebeskrivning
Förskolan och skolan har i syfte att möjliggöra gemensam verksamhetsplanering och utvecklingsarbete ett antal kompetensutvecklingsdagar. Bland annat ställer skollagens
(2010:800) krav på ett systematiskt kvalitetsarbete höga krav på anställda. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför barn- och utbildningsnämnden att utöka antalet
kompetensutvecklingsdagar under ett läsår för förskolan.
Beslutsunderlag
Beslut barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 117
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 2019-01-23
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott förslår att nämnden beslutar
• att utöka antal kompetensutvecklingsdagar för förskolan från 4 till 6 per läsår
• att kompetensutvecklingsdagar kommuniceras minst 3 månader innan läsårsstart.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 139

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2017/9

Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen
Ärendebeskrivning
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar 6 kap. 10 § skollagen till och med november 2021.

Beslutsunderlag
Redovisning t.o.m. november 2021
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden har
• tagit del av anmälningarna enligt redovisning
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 140

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/73

Information om rapport Tillsyn enligt miljöbalken på Förskolan Kometen, Simris 206:1, Simrishamns kommun
Ärendebeskrivning
Ystad-Österlenregionens miljöförbund har 16 november 2021 lämnat rapport om Tillsyn
enligt miljöbalken på Förskolan Kometen, Simris 206:1, Simrishamns kommun. Ordföranden har initierat ärendet och föreslår på grundval av de påtalade bristerna ställningstagande
i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tillsyn enligt miljöbalken på Förskolan Kometen, Simris 206:1, Simrishamns kommun,
2021-11-16
Muntlig information
Information
Förvaltningschef återrapporterarar efter lokalförsörjningsgruppens möte 8 december 2021.
Yrkanden
Ordföranden Jan Rejdnell (L) yrkar att ärendet läggs till handlingarna och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
• ärendet läggs till handlingarna.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 141

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/70

Skrivelse Indragning av busslinje Borrby - Skillinge
Ärendebeskrivning
Christer Grankvist (S) har i skrivelse 23 november 2021 ställt frågan kring hur indragning
av busslinje 577 mellan Borrby och Skillinge påverkar barn, ungdomar och elever och föreslår att detta redovisas barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämna skriftlig redovisning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-06
Skrivelse Indragning av busslinje Borrby – Skillinge, 2021-11-23
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
• har tagit del av redovisning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 142

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/42

Motion – Campus Österlens verksamhet och organisatoriska hemvist
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har remitterat motion från Pia Ingvarsson (S) m.fl. – Campus Österlens verksamhet och organisatoriska hemvist – till barn- och utbildningsnämnden.
I motionen föreslås att
• Campus Österlen snarast organisatoriskt överförs från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och att ledningsstrukturen bibehålles med en verksamhetschef underställd och arbetsledd av kommundirektören.
Efter beredning i barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen beslöt kommunfullmäktige att återremittera ärendet för att ta fram en konsekvensanalys och förslag till
finansiering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-06
Risk- och konsekvensanalys
Beslut kommunfullmäktige 2021-10-25 § 202
Motion – Campus Österlens verksamhet och organisatoriska hemvist, 2021-05-04
Yrkanden
Christer Grankvist (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens förslag.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
• godkänner konsekvensanalys och förslag till finansiering
• översänder underlaget till kommunstyrelsen för vidare beredning.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 143

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2020/124

Budget 2022 - Taxor och avgifter
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden ska årligen fastställa taxor och avgifter i enlighet med av
kommunfullmäktige fastslagna principer. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat
förslag till taxor och avgifter. Barn- och utbildningsnämnden har att ta ställning till förslaget.
Beslutsunderlag
Förslag till taxor och avgifter 2022
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
• fastställer taxor och avgifter för 2022 i enlighet med framlagt förslag.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 144

Sammanträdesprotokoll
2021-12-14

Dnr 2021/3

Delegationsbeslut 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 13
december 2021.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2021-11-15–2021-12-13
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
• noterar information om delegationsbeslut.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

