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Plats och tid Skällvik, tisdagen den 9 april 2019 kl 13:00 

Ledamöter Roland Nilsson (C), Ordförande 

Ellen Friberg (L), 1:e vice ordförande, inte närvarande 

Kjell Eriksson (S), 2:e vice ordförande 

Sverker Johansson (C), inte närvarande 

Kjell Dåådheim (M) 

Caroline Svärd (M), inte närvarande 

Fredrik Weflö (KD) 

Monika Malmkvist (S) 

Peter Abrahamsson (S) 

Katrin Johansson (V) 

Annelie Sjöberg (SD), inte närvarande 

Tjänstgörande ersättare Erik Jacobsson (KD) 

Ingrid Thollander (M) 

Niklas Karlsson (SD) 

 

Ersättare Peter Othberg (C), inte närvarande 

Ann Louise Baca (C), inte närvarande 

Robert Holmqvist (M), inte närvarande 

Anna Hjort (L), inte närvarande 

Ingela Karlsson (S) 

Sanna Fogelby (S), inte närvarande 

Sylvia Lindblom (S) 

Birgitta Malm (V) 

 

Övriga närvarande Anders Palmgren, förvaltningschef 

Kristin Österström, utvecklingsledare  

Helena Boëthius, HR 

Lovisa Eidborn, HR 

Karolina Andersson, nämndsekreterare 

Utses att justera Kjell Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2019-04-23 kl. 9.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 22-34 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   

 Kjell Eriksson   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 
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Förvaringsplats för 

protokollet Sekretariatet  

Anslaget sätts upp 2019-04-23 

Anslaget tas ner 2019-05-14 

Underskrift   

 Karolina Andersson  
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§ 22 Dnr 3173              

Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

Kjell Eriksson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 23 Dnr 2019-00200             100 

Informationsärenden från 2 april 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet. 

 

      

 

Ärendebeskrivning 

Elevutveckling och lokalbehov (Mattias Geving) 

Presentation av detaljplan för Albogaskolan som nu är ute på remiss. Beslut 

tas av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-09. 

 

Personalstatistik (Helena Boëthius, Lovisa Eidborn) 

Sammanställning av år 2017- 2018 års statistik uttagen ur det 

personaladministrativa systemet presenterades.  

Önskemål från ordförande om statistik i samband med ekonomiuppföljning 

varje månad. Nyckeltal ska tas fram och HR ordnar rapporterna till 

kommande sammanträden.           
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§ 24 Dnr 2019-00211             620 

Patientsäkerhetsberättelse 2018 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner 

Patientsäkerhetsberättelsen för 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Elever har rätt till elevhälsans medicinska insats (EMI) på grund- och 

gymnasieskola inklusive särskola enligt skollagen. Inom EMI verksamhet 

ska finnas skolläkare och skolsköterskor. Enligt skollagen som trädde i kraft 

första juli 2011 (SFS 2010:800), infördes formellt begreppet elevhälsa. EMI 

är en del av den samlade elevhälsan som ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans 

medicinska och psykologiska del, regleras bland annat i hälso- och 

sjukvårdslagen och för den verksamheten finns skallkrav på ledningssystem 

och systematisk förbättringsarbete med hög patientsäkerhet.  

 

Huvudman eller vårdgivare är den fysiska eller juridiska person exempelvis 

landsting eller kommun, som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård 

(HSL 1982:763). Barn och utbildningsnämnden är vårdgivare för 

elevhälsans medicinska och psykologiska insats i Söderköping. Vårdgivaren 

fastställer verksamhetens övergripande mål och ska kontinuerligt följa upp 

och utvärdera målen.  

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för en säker vård med god kvalité. 

EMI regleras på nationell nivå av skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, 

patientlagen samt av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är 

relaterade till verksamhetsområde för EMI. Skolläkare och skolsköterska ska 

följa aktuell lagstiftning.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-03-21 Cecilia Karlsson, områdeschef Samlad 

Elevhälsa 

Protokollsutdrag: 

______________ 

Cecilia Karlsson, områdeschef Samlad elevhälsa 
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§ 25 Dnr 2019-00212             600 

SYV- plan 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar föreliggande plan för 

studie- och yrkesvägledning och entreprenörskap 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en plan för studie- och 

yrkesvägledning samt entreprenörskap för nämndens verksamhet från 

förskola till vuxenutbildning. 

 

Planen innehåller förutom mål och strategier för området en beskrivning av 

arbetet på respektive stadie för att skapa en sammanhållen röd tråd i arbetet 

genom hela skoltiden, samt vad de aktuella styrdokumenten ger för 

förutsättningar. Planen syftar till att alla barn/elever utifrån sina 

förutsättningar ska förberedas för att kunna göra kloka val för sin framtid 

samt alla barn/elever kontinuerligt ska delta i aktiviteter som utvecklar ett 

entreprenöriellt förhållningssätt. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-03-24 Anders Palmgren, förvaltningschef 

 

 

Nämndens behandling av ärendet 

Niklas Karlsson (SD) lämnar följande ändringsyrkande: 

 

Motivering: 

”En stark självkänsla är viktigt för att individen ska kunna göra självständiga 

livsval. Om pedagogerna ska arbeta med att bryta mönster som exempelvis 

invanda könsroller så finns det en risk att den lek barnen väljer byts ut eller 

styrs upp för att passa pedagogernas syn på könsroller. Detta kan få negativa 

effekter på barns förmåga att välja sysselsättning och även på deras 

självkänsla. SD Söderköping anser att förskolan ska informera om vilka 

alternativ som finns och sedan låta barnen välja själv. ” 
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Förslag till förändring: 

Sid 2 

”Förskolan ska också arbeta med att bryta mönster som exempelvis invanda 

könsroller samt skapa nyfikenhet.” 

 

Ändringsförslag: 

”Förskolan ska också arbeta med att skapa nyfikenhet och lika tillgång till 

information och valmöjligheter för alla barn oavsett kön.” 

 

Formuleringen ”bryta invanda könsmönster” återfinns på flera ställen på  

sid 2. Förslaget är att denna formulering genomgående ändras till exempelvis 

”Alla barn och elever ska erbjudas information.” ” 

 

Proposition 

Ordföranden avser först att pröva Niklas Karlssons ändringsyrkande. 

Därefter prövas förslaget i övrigt i sin helhet. 

Propositionsordningen godkänns. 

 

Ordföranden prövar ändringsyrkandet och finner att nämnden beslutat avslå 

detsamma. Planen antas därmed i sin helhet i oförändrat skick. 

 

Reservation 

SD reserverar sig mot beslut angående Söderköpings kommuns plan för 

studie- och yrkesvägledning till förmån för eget ändringsyrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

______________ 

Ingrid Palgård 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 

9(18) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 26 Dnr 2019-00213             600 

Placeringsriktlinjer förskoleklass och grundskola 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjerna för 

placering i förskoleklass och grundskola 

 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram riktlinjer för placering i 

förskoleklass och grundskola, då det inte har funnits ett samlat sådant 

dokument sedan tidigare. Ny lagstiftning och vägledande domar på området 

har också bidragit till behovet av att tydliggöra vilka kriterier som gäller för 

placering 

 

 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-03-18 Mattias Geving, administrativ chef  
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§ 27 Dnr 2019-00258 900              

Budgetuppföljning P02 BUN 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska 

rapporten avseende uppföljning efter februari 2019. 

 

2.  Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i 

uppdrag att tillsammans med tertialrapport 1 2019 presentera 

förslag till ytterligare åtgärder för att säkerställa budget i 

balans, samt att beskriva konsekvenserna därav. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Den preliminära bokslutsprognosen baserad på uppföljningen i februari 2019 

pekar på ett underskott om ca 7,8 milj. kr. Detta belopp omfattar föregående 

års underskott på 4,2 milj. kr samt ökade kostnader till följd av volym- och 

kostnadsförändringar som inte var kända då äskandena för 2019 

presenterades. I mars beslutade nämnden om besparingar motsvarande 3,4 

milj. kr. Under 2019 uppnås halvårseffekt av denna åtgärd.  

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-03-29 Anders Palmgren, förvaltningschef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 
______________ 

Kommunfullmäktige 
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§ 28 Dnr 2019-00209             900 

Budget 2020-2023 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Barn- och utbildningsnämnden överlämnar förslag till Budget 

2020-2023 för Barn- och utbildningsnämnden till 

kommunfullmäktige 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i 

uppdrag att beskriva de gränsvärden som inte får underskridas 

för erhållande av riktade statsbidrag inom grundskolan 

 

Kjell Eriksson (S), Monica Malmkvist (S). Peter Abrahamsson (S) och 

Katrin Johansson (V) avstår från att delta i beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram budgetförslag för Barn- 

och utbildningsnämnden för perioden 2020-2023. Budgetförslaget redovisar 

konsekvenser av den ram som beslutats för 2020-2022 samt ett förslag till ny 

ram för 2023 samt investeringsbehov för perioden 2020-2023 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-03-19 Anders Palmgren, förvaltningschef  

 

Nämndens behandling av ärendet 

Kjell Eriksson (S) meddelar att Socialdemokraternas ledamöter inte avser att 

delta i dagens beslut, men ställer sig bakom förslaget i punkt 2. (S) lämnar en 

protokollsanteckning som motiverar ställningstagandet enligt nedan: 

 

”Det budgetförslag som nämnden idag lämnar till fullmäktige bygger på den 

Strategiska plan som alliansen antog i kommunfullmäktige i november 2018. 

Socialdemokraterna föreslog vid tillfället andra budgetramar som innebar 

mer resurser till verksamheten. Vi kan nu konstatera, efter att ta tagit del av 

nämndens konsekvensbeskrivning, att de åtgärder som skulle behöva vidtas 

för att anpassa verksamheten till den ram som alliansen antagit skulle få 

förödande konsekvenser på verksamheten. Några exempel vad gäller 

påverkan inom BUN: 
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– minskad ambitionsnivå när det gäller den digitala användningen inom 

skolan (med dess tydliga individanpassning av undervisningen) 

- resurser för tidiga insatser i förskola och skola, att upptäcka barn i 

behov av särskilt stöd  

– minskade pedagogiska stödinsatser inom svenska, matte och engelska 

- förslag att ta bort barnomsorg på obekväm arbetstid  

- risken för minskning av förskole- grundskolepengen samt elevhälsan 

– minskade resurser till Focus verksamhet (Focus är en viktig del av 

navet mellan skola, polis och elevhälsan m.fl.) 

– omfattande besparingar i delar som påverkar rätten till statsbidrag  

Vi motsätter vi oss den extra besparingen på 2 % enligt 

budgetanvisningarna. Det är inte att ansvarsfullt ledarskap för den 

kommunala verksamheten.  

 

Vi vill fortsätta att vara en av länets ledande skolkommuner även 

fortsättningsvis. Barn och unga har rätten till en bra start i livet, här intar 

skolan en tätposition för var och en. 

 

Socialdemokraterna avser att återkomma med ett eget budgetförslag inför 

fullmäktiges behandling av budget för 2020-2023.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollsutdrag: 

______________ 

Kommunfullmäktige 
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§ 29 Dnr 2019-00210             605 

Årsberättelse angående tillsynsverksamhet inom enskilda 

förskolor och fritidshem 2018 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsberättelsen 

angående tillsynsverksamheten inom förskolor och fritidshem 

2018 

 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2018 har tillsyn skett i kommunens fristående förskolor och 

fritidshem. Vissa mindre brister har identifierats. Dessa ska vara avhjälpa 

senast vid nästa tillsyn, hösten 2019.  

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2019-03-25 Kristin Österström, utvecklingsledare 
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§ 30 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 mars 

och april 2019.  

Ett förtydligande om ärende 2019-163 där ordförande Roland Nilsson för 

nämndens del beslutat att konkursförvaltare för Björklunda 

föräldrakooperativ tillfälligt fick driva förskolan vidare fram till Barn- och 

utbildningsförvaltningen formellt tog över drift av förskolan. 

 

      

 

 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2019-04-05 
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§ 31 Dnr 2019-00051             600 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Ärenden för kännedom noteras till protokollet 

 

      

 

Ärendebeskrivning 

54 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som 

följts upp samt avslutats under mars och april 2019. Åtta beslut om 

statsbidrag som beviljats av Skolverket. 

 

 

      

 

 

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden daterad 2019-04-05 
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§ 32 Dnr 3145              

Rapporter 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Rapporterna noteras till protokollet 

 

      

 

Ärendebeskrivning 

Monica Malmkvist (S) och Fredrik Weflö (KD) har besökt Alboga förskola 

och där träffat förskolechef Monica Lundqvist. Förskolan har barn i åldern  

1-5 år uppdelat på två avdelningar. 

 

Birgitta Malm (V) rapporterar från sitt och Ellen Fribergs (L) besök på 

Broby skola, de träffade rektor Lena Rödin som är ansvarig för de båda 

skolenheterna.  

 

Sylvia Lindblom (S) rapporterar från sina och Sverker Johanssons (C) besök 

på Östra Ryds, Västra Husbys och Snöveltorps förskolor, de har träffat 

förskolechef Maria Palmgren som bland annat tog upp svårigheten att 

rekrytera behöriga förskollärare till förskolorna på landsbygden. 
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§ 33 Dnr 3560              

Övriga frågor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Frågorna noteras till protokollet. 

 

      

 

Ärendebeskrivning 

Sylvia Lindblom (S) undrar om Barn- och utbildningsförvaltningen sett 

erbjudande om att Kvinnojouren kan komma ut och föreläsa på skolorna? 

Anders Palmgren undersöker det hela och återkommer med information. 

 

Kjell Eriksson (S) undrar när Barn- och utbildningsförvaltningens förslag på 

nettokostnader för mat och lokaler kommer presenteras? 

Anders Palmgren meddelar att det presenteras på nästa informationsmöte. 
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§ 34 Dnr 7584              

Avslutning 

Ordförande Roland Nilsson (C) tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 


