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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Beslutande:

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

Övriga närvarande:

Christina Brandt (M)
Michael von Gersdorff (KD)
Anna Ling (C)
Andreas Sjögren (S))
Alf Nilsson (FI)
Gun Lidman Nilsson (FI)
Ingemar Hansson (V)
Sofie Zhang Ingemansson (SD)
Fredrik Ramberg (SD)
Anders Wedin, förvaltningschef tillika skolchef
Andreas Liljeglimt, rektor, § 3
Oskar Eklund, nämndsekreterare

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§1

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

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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§2

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2019/4

Fastställande av ärendelista
Jaennine Olesen (M) anmäler ett ärende angående den ekonomiska uppföljningen till dagens sammanträde.
Tomas Assarsson (SD) anmäler ett initiativärende om utbildning och handledning kring
psykisk ohälsa bland barn och unga för pedagogisk personal.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
• fastställer dagens ärendelista med ändringar enligt ovan.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§3

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2017/122

Information från barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef
Förvaltningschef informerar om:
• Smittspridningen av covid-19 ökar i kommunen och frånvaron bland barn, elever
och personal är hög. I skolan kommer närundervisning att prioriteras och tillfälliga
sammanslagningar kan bli aktuella.
• Verksamhetsaktuella frågor i förskola, grundskola och vuxenutbildningen, bland
annat pågående översyn av antalet platser i förskola och nytt samverkansavtal inom
Skåne för förskola och grundskola, samt avtal med Hermods inom vuxenutbildningen.
• Rektor för gymnasieskolan ger en nulägesbeskrivning av gymnasieskolan. Antalet
elever, program och inriktningar redovisas. Under 2020 är måluppfyllelsen hög,
vilket kan förklaras genom elevsammansättningen. Framgångar och utmaningar för
verksamheten redovisas. Till sist uppges en tendens att elever från grundskolan påbörjar sina gymnasiestudier sämre förberedda än tidigare.
• Genomförd lokalbehovsutredning i gymnasieskolan och Kulturskolan.
• Barn-, elev- och personalvolymer.
• De statsbidrag som är aktuella att söka och rekvirera under början av 2022.
• Det pågående arbetet med bokslut för 2022.
Ordföranden informerar om:
• Det extrainsatta arbetsutskottet 21 december 2021.
• Skrivelse kring de etiska förhållningsreglerna med anledning av en rad insändare i
Ystads allehanda. Ordföranden Jan Rejdnell (L) och Christer Grankvist lämnar anteckning till protokollet.
Anteckning till protokollet
Jan Rejdnell (L) lämnar följande anteckning till protokollet:
På grund att några ledamöter i nämnden gått till personangrepp i insändare i Ystad Allehanda och därtill recenserat mina personliga egenskaper har ledamöterna enligt min syn brutit mot de etiska riktlinjer som nämnden tagit och som ledamöterna har att förhålla sig till. Som ordförande har jag skickat
skrivelse till kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande och samtliga ledamöter och ersättare i
nämnden för att uppmärksamma att detta inte tolereras.
De etiska riktlinjerna gäller inte bara vid de sammanträdena som politiken har utan även i sociala medier och insändare i media.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§ 3 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2017/122

Som ordförande kan jag nu bara vädja till de aktuella ledamöterna att fortsättningsvis följa de etiska
riktlinjerna och upphöra med personangreppen och den personliga kritiken som alltid riktas mot just
ordföranden oavsett tidpunkt i nämndens arbete

Christer Grankvist (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
Personangrepp ska inte förekomma och detta inte heller i nämnden och dess au.
Finns många exempel på att så sker i såväl sociala medier som vid kommunala sammanträden.
De etiska reglerna måste följas och klargöras för alla.
Alliansen har med stöd av (SD) röstat ner oppositionen förslag och begäran om en genomgång och utbildning av kommunens etiska regler.

_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§4

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2021/62

Information Tematisk kvalitetsgranskning rättvisande betygssättning
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har fattat beslut avseende kvalitetsgranskning av huvudmannens arbete
för rättvisande och likvärdig betygsättning vid Korsavadsskolan i Simrishamns kommun.
Beslut delges barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Beslut efter kvalitetsgranskning av huvudmannens arbete för rättvisande och likvärdig betygsättning vid Korsavadsskolan i Simrishamns kommun, 2021-11-29
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämndens
• har tagit del av information om beslut.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§5

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2016/127

Delegationsordning - reviderad 2022
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning ska revideras vid varje kalenderårs
början. Barn- och utbildningsförvaltningen har uppdaterat delegationsordningen mot förändringar i aktuella lagar och förordningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-12-17
Förslag till reviderad Delegationsordning
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
• fastställer den reviderade delegationsordningen enligt förvaltningens förslag.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
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§6

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2021/82

Insatser och strategi for att motverka våldsbejakande extremism i kommunen
Ärendebeskrivning
Jan Rejdnell (L) har lämnat in skrivelse Insatser och strategi för att motverka våldsbejakande extremism i kommunen. I skrivelsen föreslås att förtroendevalda ska ges möjlighet
att genomföra en utbildningsresa till förintelseläger i Polen under Svenska Kommittén mot
Antisemitisms (SKMA) regi. I skrivelsen redovisas kostnaderna för utbildningsresan, vilka
föreslås att delvis finansieras av kommunfullmäktige.
Tidigare skrivelse från Oppositionspartier i samverkan har bilagts ärendet.
Beslutsunderlag
Skrivelse Underlag till BUN nämndens sammanträde om ”studieresa/utbildning avseende
förintelseläger i Polen.
Programförslag Studieresa till Polen med fyra dagars program
Tjänsteskrivelse 2021-12-21
Skrivelse Insatser och strategi för att motverka våldsbejakande extremism i kommunen,
2021-12-11
Skrivelse Hågkomstresor för att öka kunskapen och insikten om Förintelsen, 2020-04-26
Information
Ordföranden har delgett barn- och utbildningsnämnden underlag innehållande planeringsoch prisuppgifter och informerar om detta samt redogör för sin uppfattning i försäkringsfrågan.
Yrkanden
Gunilla Carlecrantz (C) yrkar utifrån redovisat underlag att barn- och utbildningsnämnden
beslutar
• ställer sig bakom att resan kan genomföras på de förutsättningar som angivits i detta dokument och som i princip följer den utbildning de högstadieelever i Simrishamn genomförde med SKMA i slutet av 2021 men nu för förtroendevalda i maj
månad 2022.
• översänder förslaget till kommunstyrelse/kommunfullmäktige och begär att minimum 120.000:- skjuts till (halva kostnaden) för att täcka delar av kostnaderna för
Justerandes sign
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§ 6 forts

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2021/82

att kunna genomföra utbildningen/resan för förtroendevalda i Simrishamns kommun.
Jaennine Olesen (M) yrkar bifall till Gunilla Carlecrantz yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Gunilla Carlecrantz (C) yrkande och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med detta.
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
• ställer sig bakom att resan kan genomföras på de förutsättningar som angivits i detta dokument och som i princip följer den utbildning de högstadieelever i Simrishamn genomförde med SKMA i slutet av 2021 men nu för förtroendevalda i maj
månad 2022.
• översänder förslaget till kommunstyrelse/kommunfullmäktige och begär att minimum
120.000:- skjuts till (halva kostnaden) för att täcka delar av kostnaderna för att kunna
genomföra utbildningen/resan för förtroendevalda i Simrishamns kommun.
Anteckning till protokollet
Christer Grankvist (S) lämnar anteckning till protokollet:
Jag anser det vara av största vikt att det klargörs vad som faktiskt och juridiskt gäller då man företar
en resa där man BÅDE är politiker och privatperson på en och samma gång. Är det ens möjligt? Försäkringsfrågor? Gränsdragningar? Liksom att man sätter gällande arvodesregler och lagstadgad rätt till
förlorad arbetsinkomst helt ur spel då det är sagt att ingen ersättning alla ska utgå. Vem kan och har
rätten att plötsligt bestämma, och ställa sig över, detta? Förhållandet innebär därmed också att det är
helt olika förutsättningar och villkor för ett deltagande utifrån de förtroendevaldas rent privata ekonomi. Detta kan svårligen stå i överensstämmelse med ett offentligt förtroendeuppdrag i en kommun
och vad som gäller för detta. Ett klargörande måste ske innan resan. Det vinner alla på!

_______

Justerandes sign
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§7

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2017/9

Redovisning av anmälningar till huvudmannen 6 kap. 10 § skollagen
Ärendebeskrivning
Sammanställning av anmälningar till huvudmannen gällande kränkningar 6 kap. 10 § skollagen för 2021.
Beslutsunderlag
Redovisning 2021
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden har
• tagit del av anmälningarna enligt redovisning
_______

Justerandes sign
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§8

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2021/3

Delegationsbeslut 2021
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut till och med 23
januari 2022.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2021-12-14–2022-01-23
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden
• noterar information om delegationsbeslut.
_______

Justerandes sign
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2022-01-25

§9

Extra ärende: Ekonomisk uppföljning
Ärendebeskrivning
Jaennine Olesen (M) har anmält ett ärende för att säkerställa kvaliteten på den ekonomiska
uppföljningen. Uppföljningen ska var en fast punkt på barn- och utbildningsnämndens
ärendelista och handlingar inför uppföljningen ska finnas med i kallelsen.
Beslutsunderlag
--BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
• ekonomisk uppföljning ska beredas och lämnas till nämnden månatligen med undantag för januari och juli.
_______

Justerandes sign
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§ 10

Sammanträdesprotokoll
2022-01-25

Dnr 2022/8

Extra ärende: Initiativärende Pedagogisk personal får utbildning och
handledning i psykisk ohälsa bland barn och ungdomar i Simrishamns
kommun
Ärendebeskrivning
Tomas Assarsson (SD) och Bengt-Åke Lindell (SD) har lämnat in ett initiativärende med
förslag om att barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan till att genomföra en utbildning om psykisk ohälsa bland unga för berörd pedagogisk
personal i Simrishamns kommun.
Beslutsunderlag
Skrivelse Pedagogisk personal får utbildning och handledning i psykisk ohälsa bland barn
och ungdomar i Simrishamns kommun, 2022-01-20
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS BESLUT
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
• uppdrar åt barn- och utbildningsförvaltningen att bereda ärendet.
_______

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

