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§ 76 Dnr 3173              

Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Kjell Eriksson (S) att justera protokollet. 
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§ 77 Dnr 2019-00205             100 

Informationsärenden från 10 december 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Informationen noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Elevutveckling och lokalbehov (Kristin Österström) 

Den akuta bristen på förskoleplatser i Västra Husby kommer att lösas med 

överinskrivning på förskolan i Snöveltorp. Den behovsredogörelse som visar 

Barn- och utbildningsförvaltningens kommande lokalbehov är uppdaterad 

och nu prioriteras Västra Husby skola. Den behöver utökas med minst tre 

klassrum och specialsalar då eleverna nu transporteras med buss till Östra 

Ryd för trä- och textilslöjd.  Det behöver vara löst till terminsstarten 2021 

och allra senast 2022. 

Även innerstaden ses över vad gäller skola och förskola, både avseende 

behov men även renovering eller tillbyggnad av befintliga lokaler. 

Ramunderskolan behöver också större lokaler då det till hösten sannolikt 

kommer behövas ännu en parallell för årskurs 7. Det finns även behov av 

utbyggnad av bland annat hemkunskapssalar och modernisering av 

träslöjdsal. En sidoprocess är översyn av förskolorna i tätorten, både 

avseende renoveringar och eventuella nybyggnationer. 

  

Sjukskrivningar fördelning gruppvis- förskola-grundskola 

(Kristin Österström) 

Underlag från HR- avdelningen visar i  princip oförändrade siffror sedan 

2018. Andelen långtidssjukskrivningar är något högre jämfört med tidigare 

år.  

 

Utredning ledarskap och administration samt enskild 

undervisningsgrupp 

(Kristin Österström och Cecilia Karlsson) 

Den sista delen i den utredning som Barn- och utbildningsnämnden gav 

förvaltningen i uppdrag att genomföra 2019-06-04, § 38 Tertial 1 2019. 
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§ 78 Dnr 2019-00550             100 

Uppdragsplan 2020-2023 (inkl. uppföljning och 

internkontroll) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer den uppdaterade 

slutversionen av Uppdragsplan för 2020 - 2023.   

 

Reservation 

Annelie Sjöberg (SD) väljer att inte delta i beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Under hösten har utarbetats ett förslag till ny uppdragsplan. Nämndens 

ledamöter har tillsammans vid en workshop, arrangerat av förvaltningen, 

utarbetat ett underlag med angelägna och prioriterade områden. Därefter har 

presidiet och mindre arbetsgrupp tillsammans med förvaltningen formulerat 

det förslag, exklusive internkontrollplan, som fastställdes vid förra 

nämndsammanträdet. Presidiet och förvaltningen har sedan dess också 

utarbetat en internkontrollplan så att uppdragsplanen därigenom blir 

komplett.  

 

Underlag för beslut 

Uppdragsplan 2020 – 2023 Dnr: BUN 2019 - 550. 

 

Protokollsanteckning 

Socialdemokraterna i Söderköping lämnar en protokollsanteckning för att 

förtydliga sin åsikt i ärendet: 

”Uppdragsplanen har tidigare behandlats och vi har avgivit en reservation 

från Socialdemokraterna. Motivering vid det tillfället att resurserna i budget 

inte klarar uppsatta mål och kvalitet. Vad gäller internkontrollen måste 

nämnden tillförsäkras information om avvikelser i fråga om läs- och skriv 

samt mattekunskaper och vidare hur nationella prov faller ut för eventuellt 

behov av stöttning inför avgång ur klass 9.” 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige 
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§ 79 Dnr 2019-00602             900 

Budgetuppföljning P 10 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska 

rapporten avseende uppföljning och prognos efter oktober 

2019.     

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har lämnat en bokslutsprognos baserad på den ekonomiska 

situationen efter oktober månads utgång. Där framgår att det befarade 

underskottet minskat med 300 tkr jämfört med P 09 och uppgår nu till 10,5 

mkr.  

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-11-25 Anders Palmgren, förvaltningschef. 

 

 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna i Söderköping.  

”Uppföljningen visar att nämndens budgetram 2019 är otillräcklig utifrån 

verksamhetens behov.” 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen 
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§ 80 Dnr 2019-00570             900 

Budget 2020 (inkl. prislista 2020-2023) 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande 

budget 2020 inklusive prislistor.  

2. Förvaltningen återrapporterar utvecklingen för Focus och 

Öppna förskolan vid kommande sammanträden. 

3. Ärendet omedelbart justerat.   

 

Reservationer  

Socialdemokraterna i Söderköping reserverar sig mot beslutet med följande 

protokollsanteckning: ” 

”Vi reserverar oss mot budget 2020 då den är otillräcklig sett ur resultat 

2019. Höjningen av ramen omfattar ca 6 miljoner utifrån bedömt resultat 

2019.  

Vi Socialdemokrater reserverar oss till förmån för eget budgetförslag som 

utgår från en ram om 320 808´. Vi anser det är de resurser i fråga om 

omfattning  BUN behöver, däri ligger även en buffert för idag okända 

förändringar och påverkan av verksamheten 2020. 

Vi reserverar oss mot de besparingar som majoriteten beslutar i fråga om 

Fokus verksamhet. 

Vi vill att besparingar och annan verksamhetspåverkan ska underställas 

nämnden för kännedom och beslut i rollen som huvudman för BUN.” 

 

Vänsterpartiet i Söderköping reserverar sig mot beslutet med följande 

protokollsanteckning: 

”Vi reserverar oss mot beslutet av två skäl:  

Det är otydligt vilka neddragningar som kommer att krävas. Sannolikt leder 

dock förslaget till omfattande neddragningar av fritidsverksamheten Focus, 

men även sådant som Öppen Förskola.  

Det är också svårt att se att de 10,5 mkr som budgeten ska minskas med 

kommer att kunna genomföras. 

Från Vänsterpartiet hänvisar vi till beslutet om strategisk plan i juni samt 

vårt budgetförslag med en skattehöjning om 50 öre som föreslogs av våra 

företrädare i fullmäktige. Ett tillskott om närmare 9 mkr till nämnden är 

nödvändigt för att inte oacceptabla nedskärningar av verksamheten ska bli en 

konsekvens.” 
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Sverigedemokraterna i Söderköping reserverar sig mot beslutet med följande 

protokollsanteckning: 

”SD reserverar sig mot beslutet om budget för BUN 2020 till förmån för vårt 

eget förslag med ändringsyrkande angående föreslagna besparingar för 

Focus fritidsgård och Familjecentralen. 

Vi anser att förslag till budget inte är en effektivisering utan en nedskärning 

och besparing för Focus fritidsgård och Familjecentralen. Det är en 

nedskärning som ger liten utdelning i form av besparing för att förhindra 

underskott och nå budget i balans men som får stora konsekvenser för den 

verksamhet som idag bedrivs där och är värdefull, inte minst i förebyggande 

syfte. 

Focus fritidsgård är verksamhet som riktar sig till i huvudsak ungdomar på 

högstadiet och med den föreslagna besparingen riskerar fritidsgården att inte 

kunna ha öppet lika mycket på helger och kvällar. För de ungdomar som 

besöker fritidsgården helgkvällar är verksamheten extra värdefull och fyller 

en viktig funktion i det förebyggande arbetet att skapa trygghet och 

meningsfull fritid med social samvaro och med tillgång till vuxna och 

utbildad fritidspersonal som ungdomarna känner och ofta skapar en tillitsfull 

relation till vilket är extra betydelsefullt för ungdomar i den åldersgruppen. 

Familjecentralen är en verksamhet som riktar sig till nyblivna föräldrar och 

de allra yngsta barnen. Det är en verksamhet som är viktig för att bygga 

broar, skapa mötesplats för barn och föräldrar, fungera som råd och stöd i 

samverkan med bl a BVC, Socialtjänsten och Geria Vårdcentral. 

Verksamheten bedrivs preventivt och hälsofrämjande i syfte att skapa 

förutsättning för trygga uppväxtvillkor för de allra yngsta barnen. Den 

föreslagna besparingen kommer att få stora konsekvenser för en väl 

inarbetad verksamhet av stor betydelse för den målgrupp som man riktar sig 

till. 

SD anser att den föreslagna besparingen ger ytterst marginell effekt för en 

budget i balans men riskerar att få negativa konsekvenser och högre 

kostnader längre fram.” 

 

                                           

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har efter genomfört detaljbudgetarbete presenterat en budget i 

balans för 2020.  

Det under 2019 påbörjade arbetet med analys av förvaltningens verksamhet 

för att identifiera effektiviseringsmöjligheter skall fortsätta under 2020. 
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Även i den beslutade uppdragsplanen för 2020 finns uppdrag kopplat till det 

övergripande målet att skapa en långsiktig och ansvarsfull ekonomi, vilket 

förväntas ge effekt under 2020.  

I vår uppföljning av verksamheten läggs ett särskilt fokus på 

prognossäkerhet, prognosmetodik och att presentera underlag som möjliggör 

att varje funktion inom organisationen kan analyseras och godkännas utifrån 

de kostnader och resultat som funktionen tillför. Detta innebär att varje 

verksamhet inom förvaltningen ska genomlysas för att fastställa kvalitets- 

och kostnadsnivåer. Motsvarande arbete kommer att genomföras för 

kommunens verksamhet som helhet för att säkerställa långsiktigt hållbara 

budgetramar och fördelning mellan förvaltningarna. 

Det är inte bara kostnader som analyseras utan även möjliga intäkter. 

Förvaltningschef får ett uppdrag att se över intäktssidan vilket kan innebära 

ökad interkommunal samverkan samt fler bidragsansökningar. 

 

Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2020, Anders Palmgren 

förvaltningschef, 2019-11-27. 

 

Nämndens behandling av ärendet 

Sverigedemokraterna i Söderköping lämnar följande ändringsyrkande: 

”SD yrkar på att belopp motsvarande den föreslagna besparingen på Focus 

Fritidsgård 450 000 kronor samt Familjecentralen 349 000 kronor istället 

läggs som effektiviseringskrav på Ledning och Övergripande ADM BUN 

samt Nyströmska skolan (dvs.  gymnasieskola, vuxenutbildning, 

uppdragsutbildning och YH) enligt följande förslag: 

 

   Budget 2020 

Ledning    13 457 000 

Övergripande ADM BUN  2 809 000 

Nyströmska skolan  28 540 000 

 

Ordförande avser först att pröva Sverigedemokraternas ändringsyrkande och 

finner att nämnden beslutar att avstå densamma. Ärendet beslutas därmed i 

oförändrat skick. 

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen 
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§ 81 Dnr 2019-00552             101 

Sammanträdesplan 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreslagen 

reviderad Sammanträdesplan 2020.  

 

Reservationer 

Socialdemokraterna i Söderköping reserverar sig mot beslutet med följande 

protokollsanteckning: 

”Vi reserverar oss mot förslaget till sammanträdesplan som vi ser som dåligt 

förankrat utifrån funktionen för nämndernas möten  

- det innebär en stressig dag 

- dagens ledamöter har antagit uppdraget utifrån nu gällande 

sammanträdesplan 

- demokratiskt kommer problem att uppstå med korta ledtider mellan 

information och beslut. Det omöjliggör diskussion i partigrupperna.” 

 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har föreslagit en plan för sammanträden under 

2020 för samtliga förvaltningar och andra kommunala angelägenheter.  

Efter återremiss i Barn- och utbildningsnämndens möte 2019-11-12 har 

Barn- och utbildningsförvaltningen reviderat planen något och kompletterat 

med ett dagsschema för mötesdagar som medger såväl möjlighet till politisk 

diskussion som egen tid. 

 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Anders Palmgren, förvaltningschef 2019-11-25. 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen 
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§ 82 Dnr 2019-00594             600 

Preventiva insatser riktade till barn och unga. 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillsammans med 

Socialnämnden ansöka om medel för samordnat lokalt 

utvecklingsarbete gällande preventiva insatser riktade till barn 

och unga.  

 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen ger nu kommuner möjlighet att ansöka om medel för ett 

samordnat lokalt utvecklingsarbete gällande preventiva insatser riktade till 

barn och unga. Kommunerna ansöker genom en intresseanmälan, där det 

framgår hur kommunen hanterar de krav som ställs på de ansökande 

kommunerna. Tre kommuner väljs ut som pilotkommuner och erhåller  

100 000 kr i ekonomiskt stöd samt andra betydande stödinsatser i processen. 

Länsstyrelsen ställer motkrav på kommunerna och i ansökan beskrivs hur 

dessa krav tillgodoses.  

 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse Anders Palmgren, förvaltningschef 2019-11-25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

Fredrika Billborn Matsson 
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§ 83 Dnr 2019-00611             600 

Lokalbehov Västra Husby och tätort F- 6 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lämna yttrande till 

Kommunstyrelsen angående skyndsamt behov av lokaler  

 

1. Utbyggnad av Västra Husby skola till en komplett två-parallell 

verksamhet F – 6. 

2. Utreda förutsättningarna för en tvåparallell f – 6  skola på 

Brobyområdet 

3. Ompröva beslutet om renovering av Broby gymnastiksal till 

förmån för en nybyggd fristående idrottshall. 

4. Utreda möjligheten att tillgodose den växande grundsärskolans 

behov av utökade lokaler 

5. Ärendet omedelbart justerat. 

 

 

Reservation 

Socialdemokraterna i Söderköping reserverar sig i beslutet enligt följande: 

”Vi reserverar oss mot beslutspunkt 2. Att riva upp tidigare beslut om bygget 

av en F-6 skola, Albogaskolan. Vi anser att underlaget inklusive utredning 

av förutsättningarna för KF beslut den 2017-10-24 om bygget av 

Albogaskolan har en god kvalitet och omfattning därför reserverar vi oss mot 

ny onödig och kostsam utredning. Vi behöver en snabb lösning av F-6 skola.  

Däremot är det viktigt att processen kring fortsatt skolutbyggnad efter 

Albogaskolan påbörjas omgående. 

Vi anser att ett välgrundat KF beslut ska genomföras även om nuvarande 

majoritet inte gillar beslutet.  

Grundsärskolans behov kan väl lokaliseras till Albogaskolan därför 

reserverar vi oss även mot det beslutet (pkt 4).” 

 

 

Ärendebeskrivning 

Som framgår av förvaltningens beskrivning av behovet av skollokaler är 

situationen prekär.                                                                                                                          

Befolkningstillväxten i Västra Husbyområdet är utifrån demografi, 

byggplaner och dynamiska förhållanden sådan att nämnden anser en 

komplett två-parallell f – 6 skola nödvändig för att täcka behoven de 

kommande åren.                                    
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Lika brådskande är en lösning av lokalbehovet för f – 6 i Söderköpings 

tätort.  Den tidigare planerade Albogaskolan är framflyttad i tid i avvaktan 

på områdets exploatering. Det är nämndens uppfattning att i detta läge i 

första hand tillvarata och utveckla de förutsättningar som redan finns och 

utifrån dessa utforma rationella lösningar med goda samverkansformer. 

Brobyskolan, som idag omfattar enheterna Broby I och Broby II, måste om 

möjligt till höstterminen 2021 erbjudas permanenta lokaler eftersom 

nuvarande provisoriska lösningar då inte längre räcker. Dessutom behöver då 

Ramunderskolan ta i anspråk de lokaler som nu nyttjas av Broby II för att 

täcka sitt akuta behov av klassrum. 

Redan sedan tidigare föreligger beslut om renovering av Brobyskolans 

gymnastiklokal. Den beslutade kostnadsramen har emellertid överskridits 

och vid det senaste kommunstyrelsesammanträdet beslöts om ett tillägg till 

den planerade kostnaden. Med tanke på att renoveringskostnaden nu börjar 

närma sig kostnaden för nyproduktion rekommenderar nämnden att en 

separat ny sporthall uppföres på annan del av detaljplanerat område. Detta 

skulle också skapa förutsättningar för en bättre lokaldisposition av området 

kring skolhuset. 

 

Antalet barn i grundsärskolan har ökat avsevärt och flera av barnen har 

träningsklassbehov, vilket ställer särskilda krav på lokalerna och dess 

utformning. Flera barn är dessutom under utredning. Den nuvarande 

lösningen på Björkhagaskolan är otillräcklig och behöver också skyndsamt 

lösas på annat sätt. 

 

 

 

 

 

Underlag för beslut 

 

Behovsbeskrivning Mattias Geving, administrativ chef 

dnr: BUN 2018-501,  

Behovsbeskrivning Anders Palmgren, förvaltningschef 2019-12-12. 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen 
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2019-12-17 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 84 Dnr 2019-00612             900 

Investeringar 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och Utbildningsnämnden godkänner de föreslagna 

investeringsbehoven på 300 tkr.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett principiellt investeringsstopp är taget i kommunen och undantag från det 

ska beslutas av Barn- och utbildningsnämnden. Två investeringar, på 

Snöveltorps förskola och i Ramunderskolans slöjdsal, har av förvaltningen 

ansetts så viktiga att ett undantag bör beslutas. Investeringsbeloppet täcks 

dels av nämndens tilldelade investeringar, dels av statsbidrag för mindre 

barngrupper.  

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande Anders Palmgren, förvaltningschef 2019-12-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen 

 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 2019-00050             600 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Delegationsbesluten noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut fattade på Barn- och utbildningsförvaltningen under 

november och december 2019.  

 

 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2019-12-16.  

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 2019-00051             600 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Ärenden för kännedom noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Två beslut om statsbidrag som beviljats av Skolverket. 43 ärenden om 

kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som avslutats under 

november och december 2019.  

 

 

Underlag för beslut 

Förteckning daterad 2019-12-13.  

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

18(20) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 3145              

Rapporter 

Beslut 

 

Inga rapporter att notera från dagens sammanträde. 

 

      

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

19(20) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-17 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 3560              

Övriga frågor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Frågan noteras till protokollet.  

 

Ärendebeskrivning 

Sylvia Lindblom (S) undrar hur diskussionen varit på förvaltningen vad 

gäller den vinterfest som hölls på förskolan i Västra Husby?  

Anders Palmgren svarar att det finns inga fastställda principer på 

förvaltningsnivå i hur högtider ska firas utan det är ansvarig rektor och 

personal som avgör utifrån läroplanen och barngrupp. 

 

      

 

 

 

 

      

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Sammanträdesdatum 
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§ 89 Dnr 7584              

Avslutning     

 

Ordförande Roland Nilsson (C) tackar nämnden och förvaltningen för det 

arbete som utförts under året och önskar alla en God Jul och Gott Nytt År. 

 

 

 

 

      

 

 


