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Plats och tid Skällvik, tisdagen den 12 november 2019 kl 13:00 

Ledamöter Roland Nilsson (C), Ordförande 

Ellen Friberg (L), 1:e vice ordförande 

Kjell Eriksson (S), 2:e vice ordförande 

Sverker Johansson (C) 

Kjell Dåådheim (M) 

Caroline Svärd (M), inte närvarande 

Fredrik Weflö (KD), inte närvarande 

Monika Malmkvist (S), inte närvarande 

Peter Abrahamsson (S) 

Katrin Johansson (V) 

Annelie Sjöberg (SD) 

 

Tjänstgörande ersättare Anna Hjort (L) 

Erik Jacobsson (KD) 

Ingela Karlsson (S) 

 

Ersättare Peter Othberg (C), inte närvarande 

Ann Louise Baca (C), inte närvarande 

Ingrid Thollander (M), inte närvarande 

Robert Holmqvist (M), inte närvarande 

Sanna Fogelby (S) 

Sylvia Lindblom (S) 

Mikael Wängsjö (V), inte närvarande 

Robert Kronqvist (SD) 

Övriga närvarande Anders Palmgren, förvaltningschef 

Kristin Österström, utvecklingsledare 

Anna Thörn, kommundirektör 

Karolina Andersson, nämndsekreterare 

Utses att justera Kjell Eriksson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2019-11-20, kl. 09.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 63-75 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   

 Kjell Eriksson   
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§ 63 Dnr 3173              

Val av justerare 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Kjell Eriksson utses att justera protokollet. 
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§ 64 Dnr 2019-00204             100 

Informationsärenden från 5 november 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Informationen noteras till protokollet.     

 

Ärendebeskrivning 

Elevutveckling och lokalbehov (Anders Palmgren) 

Det har utförts en volymberäkning på uppdrag från den politiska 

lokalreferensgruppen som har lämnats till kommundirektören. 

Västra Husby är ett prioriterat område och man ser över 

elevutvecklingen vad gäller skolplatser. Serviceförvaltningen 

håller i utredningen. Barn- och utbildningsförvaltningen ska 

tillsammans med serviceförvaltningen rent allmänt redovisa sina 

behov till lokalreferensgruppen. Målet är att eftersträva 2- 

parallella grundskolor, minst 4- avdelningsförskolor samt sträva 

efter en 7- 9 skola för en effektivare organisation i framtiden.  

 

Matematik- och läsresultat enligt screeningplan  

(Nicole Burkhard- Ericsson och Marie Bergholm) 

De presenterar sin årliga sammanställning av elevers matematik- 

och läskunskaper i Söderköpings kommun läsåret 2018/ 2019. 
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§ 65 Dnr 2019-00550             100 

Uppdragsplan 2020-2023 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att i föreliggande skick 

fastställa Uppdragsplan för 2020 - 2023. Internkontrollplan 

beslutas vid decembermötet.  

 
Reservation 
Socialdemokraterna i Söderköping lämnar en skriftlig reservation enligt 

följande: 

”Socialdemokraterna reserverar sig i fråga om Uppdragsplan 2020-2023 

avseende uppgiften ekonomi under pkt 5.1, sidan 9 Budget 2020.  

Vår reservation grundar sig på att vi inte kan se det som möjligt och rimligt 

att uppfylla de mål som beskrivs i Uppdragsplanen beroende på att 

ekonomin i Budget 2020 är otillräcklig.  

I övrigt står vi bakom förslagets textmassa och beskrivning av mål och 

indikatorer för Barn- och utbildningsnämnden.” 

 

Katrin Johansson (V) ställer sig bakom Socialdemokraternas 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 

ett förslag till slutversion och underlag för beslut. Återstår internkontrollplan 

som kommer att beslutas vid decembersammanträdet. 

 

 

Underlag för beslut 

Uppdragsplan 2020 – 2023 Dnr: BUN 2019 - 550. 
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§ 66 Dnr 2019-00572             900 

Budgetuppföljning P09 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska 

rapporten P 09.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har lämnat en bokslutsprognos baserad på den ekonomiska 

situationen efter september månads utgång. Där framgår att det befarade 

underskottet minskat med drygt en miljon kronor jämfört med tertialrapport 

2 och uppgår nu till 10,8 mkr.  

 

Underlag för beslut 

Ekonomisk rapport Anders Palmgren, förvaltningschef 2019-10-28.  

 

Protokollsanteckning 

”Kostnader för lokaler och mat avseende förskolor och skolor som bedrivs 

utanför egen verksamhet i Söderköpings kommun samt kommunens 

försäljning av platser i gymnasieskolan till andra kommuner. 

Faktorer som vi uppmärksammat under tid tillbaka och som diskuterats och 

utretts av nämnden handlar om den kostnad som belastar Barn- och 

utbildningsnämnden gällande lokaler och mat. Nämndens ekonom har gjort 

en utredning som visar på att den nettokostnad som nämnden har för nämnda 

kostnader uppgår till netto 11 miljoner.  

Det kan inte anses vara rimligt att den kostnaden belastar BUN med påföljd 

att besparingen måsta tas i förskolan och skolans verksamheter. Av den 

nämnda anledningen beslutade en enig nämnd ”att tillskriva 

kommunfullmäktige om tillstånd att överskrida tilldelad budget 2019 med 

5,0 miljoner” 

Det är fortfarande så att BUN har en ”främmande”  icke budgeterad kostnad 

utifrån dagens kostnadsansvar utifrån nämndernas avgränsnings ansvar. 

Kostnad för lokaler och mat ligger på andra nämnder. 

För socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden, Kjell Eriksson.” 

 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige  
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§ 67 Dnr 2019-00570             900 

Budget 2020 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsförvaltningen  får i uppdrag att 

tillsammans med verksamheterna genomföra en analys av 

möjliga åtgärder och dess konsekvenser inför arbetet med 

detaljbudget 2020. 

2. Inför nästa sammanträde i december ur förvaltningens 

tjänstemannaförslag till effektiviseringar presentera förslag till 

beslut som tillsammans med verksamheternas föreslagna 

åtgärder kan skapa förutsättningar för en budget i balans 2020. 

 

 

Ärendebeskrivning 

I förberedelsearbetet inför detaljbudget 2020 har förvaltningen utarbetat två 

dokument som underlag.  

                                     

”Analys och åtgärder i arbetet med budget 2020” är ett verktyg för 

förvaltningen att tillsammans med chef för respektive enhet beskriva möjliga 

effektiviseringar och dess konsekvenser i verksamheten. 

 

”Tjänstemannaförslag på effektiviseringar inom BUN för 2020” utgör en 

idébank för nämndens arbete med förutsättningarna för detaljbudgeten. 

Förslagen är indelade i de tre grupperna Mindre påverkan på lagstadgad 

verksamhet, viss påverkan på do samt åtgärder med hög påverkan. Förslagen 

omfattar även uppgift om konsekvens för verksamhet och ekonomi. 

 

 

 

Underlag för beslut 

Analys och åtgärder i arbetet med budget 2020 samt Tjänstemannaförslag på 

effektiviseringar BUN                 

Anders Palmgren, förvaltningschef 2019-10-28. 
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Protokollsanteckning 

”Protokollsanteckning avseende ”stor återhållsamhet i fråga om 

anställningar, inköp och investeringar” 

Vi socialdemokrater är djupt oroade över kommunstyrelsens beslut och 

förvaltningens följsamhet avseende beslutet i fråga om ”stor återhållsamhet i 

fråga om anställningar, inköp och investeringar”. Det är inte en fråga om 

siffror för att klara en verksamhet med otillräckliga resurser. Det innebär 

konsekvenser för skolan, barnomsorgen vad gäller vikarieanställningar. Det 

innebär att skolledarna berövas en del av sitt ansvar och rådighet för att 

skaffa resurser till sin verksamhet. Det innebär otrygghet, bristande 

kontinuitet i skolarbetet där eleven står i centrum. Det påverkar kvalitet och 

resultat.  

Fokus verksamhet är ytterligt mångfacetterad och griper in i flera 

samverkande verksamheter i enlighet med Kristin Österströms utredning. Vi 

socialdemokrater ser risken av att det blir ett blint sparande som påverkar 

samverkan med skolan, fritidsverksamheten, elevhälsan och polisen m.fl. 

Det tar tid att skapa nätverk och skapa samarbeten. Vi är oroade över att 

sparivern och tidvis stängd Focus. 

 

För socialdemokraterna i Barn- och utbildningsnämnden.” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige 
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§ 68 Dnr 2019-00492             613 

Uppföljning av gymnasielever 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Funktionen som gymnasieuppföljare löses inom ramen för 

befintlig organisation eller i samverkan med annan 

kommun. Utvärdering av hur organisation och samverkan 

fungerar före maj månads utgång 2020.  

 

 

Reservation 

Annelie Sjöberg (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”SD reserverar sig mot beslutet att inrätta en funktion för 

gymnasieuppföljning med följande motivering: 

Vi anser inte att det är rimligt eller möjligt att funktionen som 

gymnasieuppföljare kan lösas inom ramen för befintlig organisation. 

Tjänsten bedöms motsvara ca 50 % och att inrätta en sådan funktion i en 

redan hårt pressad organisation där personalen redan nu upplever hård 

arbetsbelastning och där pedagogisk personal inte finns i tillräckligt hög 

utsträckning är inte rätt prioritering. 

Det är vidare skolhuvudmännens ansvar att lämna information till 

Söderköpings kommun om elever som har hög frånvaro eller riskerar att 

hoppa av sina studier för de elever som valt gymnasieskola i annan kommun. 

Att då inrätta en funktion för sådant som andra kommuner enligt lag är 

skyldiga att utföra är enligt vår mening helt fel. 

Funktionen som gymnasieuppföljare är slutligen i huvudsak en administrativ 

funktion i syfte att kartlägga, dokumentera och följa upp de elever med hög 

frånvaro eller som hoppar av sina studier. Vi vet redan idag att vi har ett stort 

problem med elever som har frånvaro eller inte fullföljer sina studier och det 

som behövs är konkret och nära elevarbete, inte mer administration och 

dokumentation.” 

 

Katrin Johansson (V) reserverar sig mot beslutet. 
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Ärendebeskrivning 

Hemkommunen ska få information från huvudmännen för gymnasieskolor 

när en elev har bristande närvaro eller hoppar av sin utbildning. Genom att 

inrätta en funktion som gymnasieuppföljare kan Söderköpings kommun få 

regelbunden information om de eleverna.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2019-10-02, Anders Palmgren förvaltningschef.  

 

 

Nämndens behandling av ärendet 

Annelie Sjöberg (SD) yrkar avslag på beslutet,  Katrin Johansson (V) yrkar 

också avslag på beslutet. 

 

Proposition 
Ordföranden avser först att pröva yrkandet om avslag av beslut och finner att 

nämnden beslutar att avslå densamma. Ärendet beslutas därmed i oförändrat 

skick. 
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§ 69 Dnr 2019-00571             633 

Utdelningsbara fondmedel 2019 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Barn- och utbildningsnämnden genomför inte någon 

ansökningsomgång och utdelning under 2019 då det 

sammanlagda utdelningsbara kapitalet från de tre fonderna är 

alltför lågt.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden förvaltar tre fonder där det finns möjlighet att 

dela ut stipendier för eftergymnasial utbildning. Det sammanlagda 

utdelningsbara kapitalet är så lågt att Barn- och utbildningsnämnden 

rekommenderas att inte genomföra någon ansökningsomgång och utdelning 

under 2019. 

 

 

 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2019-10-30, Anders Palmgren förvaltningschef. 
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§ 70 Dnr 2019-00552             101 

Sammanträdesplan 2020 

 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Sammanträdesplan 2020 återremitteras och behandlas vid 

nästkommande nämndsammanträde i december. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har fastställt en plan för sina sammanträden och andra 

kommunala angelägenheter under 2020 och rekommenderat samtliga 

förvaltningar att följa planen. 

 

Underlag för beslut 

Sammanträdesplan 2020, Per Johansson kommunsekreterare 2019-10-29.  

 

 

Nämndens behandling av ärendet 

Kjell Eriksson (S) yrkar återremiss på ärendet. Katrin Johansson (V) yrkar på 

att behålla nuvarande ordning med informations- och beslutsmöten på halva 

dagar.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden avser först att pröva yrkande om återremiss och finner att 

nämnden är enig om detta varför det beslutas att ärendet återremitteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen  
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§ 71 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 

september till november 2019 

      

 

 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2019-11-11 
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§ 72 Dnr 2019-00051             600 

Ärenden för kännedom 2019 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1.  Ärenden för kännedom noteras till protokollet.   

 

      

 

Ärendebeskrivning 

Tre beslut om statsbidrag som beviljats av Skolverket. 56 ärenden om 

kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som avslutats under 

september – november 2019. 

 

      

 

 

Underlag för beslut 

Förteckning daterad 2019-11-05. 
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§ 73 Dnr 3145              

Rapporter 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Rapporterna noteras till protokollet. 

 

     

Ärendebeskrivning 

Annelie Sjöberg (SD) har besökt Björklunda förskola som togs över i 

kommunal regi mars 2019. Hon passade även på att besöka Mogata skola där 

paviljongerna är iordningsställda och utnyttjas för skolverksamheten. 

 

Roland Nilsson (C) och Kristin Österström har deltagit i en endagskonferens 

arrangerad av MCUF där ämnet var öppen fritidsverksamhet. 

      

Ingela Karlsson (S) och Erik Jacobsson (KD) har besökt Broby förskola och  

Kullborgs förskola.  

 

Anna Hjort (L) och Annelie Sjöberg (SD) har besökt Ramunderskolan där de 

träffade rektorerna och fick en noggrann genomgång av verksamheten.  

 

Kjell Eriksson (S) och Niklas Karlsson (SD) besökte Nyströmska skolan före 

sommaren och de fick då en liknande presentation som nämnden fick vid 

studiebesöket i samband med sammanträde 2019-06-04. 
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§ 74 Dnr 3560              

Övriga frågor 

Beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

1. Frågorna noteras till protokollet. 

      

 

Ärendebeskrivning 

Kjell Eriksson (S) ställer frågan hur Barn- och utbildningsförvaltningen 

hanterar obetalda barnomsorgsavgifter? Kristin Österström redogör för den 

rutin som förvaltningen arbetar efter. 

 

Kjell Dåådheim (M) undrar om det möte som initierats i Västra Husby med 

anledning av platsbrist i förskolan? Roland Nilsson förklarar att det är en 

föräldragrupp som tagit initiativ till möte med Roland Nilsson (C) och Ellen 

Friberg (L). 
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§ 75 Dnr 7584              

Avslutning 

Beslut 

Ordförande Roland Nilsson (C) avslutar mötet.  

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 


