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Protokoll 

2020-03-04 
 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 4 mars 2020 kl 08:30 

Ledamöter Roland Nilsson (C), Ordförande 
Ellen Friberg (L), 1:e vice ordförande 
Kjell Eriksson (S), 2:e vice ordförande, närvarande §§ 11-12 
Sverker Johansson (C), inte närvarande 
Kjell Dåådheim (M), närvarande från 13.00 
Caroline Svärd (M), inte närvarande 
Fredrik Weflö (KD), inte närvarande 
Monika Malmkvist (S) 
Peter Abrahamsson (S) 
Annelie Sjöberg (SD) 
Katrin Johansson (V), inte närvarande 

Tjänstgörande ersättare Ann-Louise  Baca (C) 
Ingrid  Thollander (M) 
Anna Hjort (L) 
Ingela Karlsson (S) §§ 13-21 
Mikael Wängsjö (V) 
 

 

Ersättare Peter Othberg (C) 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Erik Jacobsson (KD), inte närvarande 
Sanna Fogelby (S), inte närvarande 
Sylvia Lindblom (S), inte närvarande 
Robert Kronqvist (SD), inte närvarande 

Övriga närvarande Anders Palmgren, förvaltningschef 
Hans Peterson, ekonom 
Kristin Österström, utvecklingsledare 
Cecilia Karlsson, områdeschef Samlad Elevhälsa 
Sara Pernehed, skolsköterska 

Utses att justera Peter Abrahamsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-03-09, klockan 13.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 11-21 
 Inger Lord  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Peter Abrahamsson   



2 (17) 
Protokoll 

2020-03-04 
 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2020-03-04 

Förvaringsplats för 
protokollet Sekretariatet 

Anslaget sätts upp 2020-03-09 

Anslaget tas ner 2020-03-31 

Underskrift   
 Inger Lord  



3 (17) 
Protokoll 

2020-03-04 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 11 Dnr BUN 2020-45  1.2 

Val av justerare ........................................................................................................... 4 

§ 12 Dnr BUN 2020-106  1.2.7 

Information vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2020-03-04 5 

§ 13 Dnr BUN 2020-42  1.4 

Ekonomisk uppföljning 2020 .................................................................................. 7 

§ 14 Dnr BUN 2020-105  1.4 

Årsbokslut 2019 ......................................................................................................... 8 

§ 15 Dnr BUN 2019-613  605 

Tillsynsbesök fristående verksamheter 2019 ..................................................... 10 

§ 16 Dnr BUN 2020-107  1.4 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 ............................................................................ 11 

§ 17 Dnr BUN 2020-92  3.9.2 
Förvaltningsberättelse 2019 för fonder förvaltade av Barn- och 

utbildningsnämnden ................................................................................................ 13 

§ 18 Dnr BUN 2020-146  4.5.1 

Lokalbehov förskolor i Söderköpings kommun ................................................ 14 

§ 19 Dnr BUN 2020-43  1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020..................................................................... 15 

§ 20 Dnr BUN 2020-44  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2020 ................................................................................. 16 

§ 21 Dnr BUN 2020-118  1.2.7 

Rapporter Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2020 .................. 17 

 



4 (17) 
Protokoll 

2020-03-04 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr BUN 2020-45  1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Peter Abrahamsson (S) att justera protokollet. 
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§ 12 Dnr BUN 2020-106  1.2.7 

Information vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
2020-03-04 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning  

Ekonomisk uppföljning (Anders Palmgren) 
Information om hur statsbidraget "Likvärdig skola 2020" kommer användas inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen. Det betalas ut av Skolverket för att stärka 
likvärdighet och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola, det ska 
användas till utökade eller nya insatser. Planerade insatser är personalförstärkning 
kopplat till barn med normbrytande beteenden, läspedagoger och kollegialt lärande 
genom modellering. 
 
Personalstatistik långtidsfrånvaro (Anders Palmgren) 
Statistik för 2019 framtagen av personalkontoret. Under 2020 kommer 
personalkontoret fortsätta att arbeta med korttidsfrånvaron samt fokusera på att 
minska långtidsfrånvaron. Detta innebär att de kommer vägleda och stötta cheferna i 
hur de ska hantera respektive ärende. 
 
Utredning Barnomsorg på obekväm arbetstid (BOA)  
(Kristin Österström och Maria Johansson) 
Den utredning som gjorts på uppdrag av nämnden presenterades och Barn- och 
utbildningsnämnden fick möjlighet att ställa frågor och diskutera inför kommande 
beslut om i vilken utsträckning Barnomsorg på obekväm arbetstid ska bedrivas.  
 
 
Planerade aktiviteter för Barn- och utbildningsnämnden 2020 
- 1 april 2020 dialogmöte i Västra Husby bygdegård, information om 

utbyggnadsplaner för skolan med mera. 
- 15 april 2020 verksamhetsbesök på ett urval av kommunens skolor, 

cirka 3 timmar per besök. Förvaltningen ser över detaljer och 
återkommer med program. 

- 6 oktober 2020 klockan 8.30-12.00 resultatredovisning och gemensam 
lunch.  

- Observera att Barn- och utbildningsnämnden inte har något 
sammanträde 1 april 2020. 
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Övriga frågor 

Peter Abrahamsson (S) frågar om lokalerna kommer att räcka till hösten för 

grundsärskolan? 

Anders Palmgren svarar att förvaltningen har bra insyn i lokalprocesserna men att 

det finns problematik kring att grundsärskoleelever ökar snabbt. Förvaltningen 

arbetar aktivt med frågan. 

 

Peter Abrahamsson (S) frågar om Söderköpings kommun kan få hjälp av andra 

kommuner att bedriva träningsskola? 

Anders Palmgren svarar att Norrköpings kommun inte längre kan ta emot 

träningsskoleelever vilket medför att de eleverna nu har sin skolgång i 

Söderköping. Frågan kommer att diskuteras vid kommande möte med 

Norrköpings kommun om de kan ta emot elever från Söderköping i framtiden.  

 

Annelie Sjöberg (SD) undrar över det framtida behovet av platser för 

högstadieelever i Söderköpings kommun och hur det ska lösas? 

Anders Palmgren svarar att det finns olika lösningar på detta, antingen en 

utbyggnad av Ramunderskolan eller uppstart av ytterligare en skola. Det viktigaste 

är att skapa en attraktiv skola och arbetsplats. 

Roland Nilsson (C) tillägger att det finns en pågående fastighetsprocess där 

behovet av framtida skolplatser finns med.  
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§ 13 Dnr BUN 2020-42  1.4 

Ekonomisk uppföljning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning  

Anders Palmgren, förvaltningschef informerar hur statsbidraget "Likvärdig skola 
2020" kommer att användas inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Bidraget ska 
användas till utökade eller nya insatser. Förvaltningen kommer ta fram en plan som 
utgår från det systematiska kvalitetsarbetet. 
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§ 14 Dnr BUN 2020-105  1.4 

Årsbokslut 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till 
årsbokslut 2019. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämndens ekonomiska bokslut för 2019 visar ett nettoresultat 
på -10,2 mkr, vilket motsvarar cirka 3,5% av tilldelad budgetram. Underskotten har 
uppstått inom områden Frivilliga skolformer, område Grundskola och område 
Övergripande BUN medan övriga områden visar på mindre överskott. Betydande 
orsaker till BUNs underskott är kraftigt högre nettokostnad för interkommunalt och 
fristående gymnasium, höga kostnader för egen kommunal grundskola, uteblivna 
statsbidrag, avslag på en överklagan till Förvaltningsrätten angående ersättning för 
asylsökandes skolgång samt avsatta medel för att kompensera fristående 
verksamheter för BUNs underskott 2018 och 2019. 
 
   

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-02-28 från Hans Peterson, ekonom/controller. 
 
Protokollsanteckningar 
Socialdemokratiska gruppen i Barn- och utbildningsnämnden lämnar följande 
protokollsanteckning: 
”Årsbokslutet redovisar ett underskott på närmare 10,2 miljoner kr.  
Siffrorna visar på den kommunala majoritetens oförmåga att förstå BUNs 
verksamhet och resursbehov för att genomföra en verksamhet som kännetecknas av 
god kvalitet och systematik utifrån uppställda mål.  
Kort sagt budgetramen var orealistisk för nämndens verksamhet. Trots nedskärningar 
och effektivisering går nämnden med underskott. Och trots att en enig nämnd i juni 
månad tillskrev kommunfullmäktige med begäran om tillstånd till ett visst 
överskridande, som sedan majoriteten i nämnden återtog.  
En genomlysning av effekterna av att BUN reglerar kostnaden för mat och 
skollokaler till interkommunala och fristående verksamheter med 11 miljoner. Det är 
11 miljoner som tar resurser från bland annat grundskolan. 
Den budget som togs av kommunfullmäktiges nya majoritet (2018) för 2019 har 
under räkenskapsåret uppvisat nya och okända kostnader för interkommunala- och 
friskoverksamheten (fler elever har valt dessa alternativ), skolklasser, minskade 
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statsbidrag, minskad budgetram. Utan att det finns ekonomisk reserv för att möta 
dessa kostnader. 
Vi är djupt oroade över hur majoriteten avser driva nämndens verksamheter 2020 
med ytterligare besparingar och effektiviseringar. Klart är att minskade resurser 
kommer att märkas i kvalitet och måluppfyllelse.” 

Kjell Eriksson, 2:e vice ordförande 

 
 
Sverigedemokraterna i Söderköping lämnar följande protokollsanteckning: 
”I årsbokslut och verksamhetsberättelse för BUN 2019 finns en budgetavvikelse på 
drygt 10 mkr varav nästan 8 mkr härrör från de frivilliga skolformerna. 
Anledningarna är flera, bl.a. ökad nettokostnad för interkommunala ersättningar, 
uteblivna eller minskade statsbidrag, underfinansierad SFI och att en alltför låg andel 
av Söderköpings elever väljer vår egen gymnasieskola samtidigt som färre elever från 
grannkommuner studerar här jämfört med tidigare. Det är av yttersta vikt att 
nämnden och förvaltningen fortsätter arbetet med att nå en budget i balans för de 
frivilliga skolformerna för att besparingar i slutändan inte ska drabba elever i de lägre 
åldrarna och i de obligatoriska skolformerna vilket skulle kunna få mycket negativa 
konsekvenser för Söderköpings kommun som helhet både på kort och på lång sikt.” 
Annelie Sjöberg (SD), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 
Robert Kronqvist (SD), ersättare i Barn- och utbildningsnämnden 
 
Vänsterpartiet i Söderköping, Mikael Wängsjö tjänstgörande ersättare lämnar följande 
protokollsanteckning: 
”Jag noterar att nämndens underskott i stort sett motsvarar det tillskott som 
nämnden fått om vänsterpartiets förslag till budget hade vunnit majoritetens gillande 
när frågan behandlades i juni 2019.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 15 Dnr BUN 2019-613  605 

Tillsynsbesök fristående verksamheter 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsberättelsen angående 
tillsynsverksamheten inom förskolor och fritidshem 2019. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2019 har tillsyn skett i kommunens fristående förskolor och fritidshem. 
Vissa mindre brister har identifierats. Dessa ska vara avhjälpa senast vid nästa tillsyn, 
hösten 2020. 
    
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-01-23 Kristin Österström, utvecklingsledare. 
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§ 16 Dnr BUN 2020-107  1.4 

Patientsäkerhetsberättelse 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 
för 2019. 

 
 

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 2020-02-24 Cecilia Karlsson, områdeschef Samlad Elevhälsa. 
 
 
Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet i Söderköping Mikael Wängsjö ersättare lämnar följande 
protokollsanteckning: 
”Vi har med intresse tagit del av patientsäkerhetsberättelsen som väl beskriver en 
viktig verksamhet. Vi vill särskilt lyfta fram några saker som framkommer i rapporten: 
- Hög arbetsbelastning med högt antal elever per skolsköterska 
- Hur vissa skolor sällan har en skolsköterska på plats 
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- Hur lokalerna på vissa skolor idag är långt ifrån optimala 
- Hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riskerar bli det som 

prioriteras ned  
I Söderköping arbetar sex skolsköterskor (450 % fördelat på sex personer) med 1900 
elever. Elevantalet är alltså 422 elever per heltidsanställd, om tiden skulle vara jämt 
fördelad. Det är ett stort antal elever per skolsköterska. Antalet elever per 
skolsköterska är dels en arbetsmiljöfråga, där det är viktigt att säkerställa att 
uppdraget och arbetsbelastningen är rimlig, men det är också i allra högsta grad en 
kvalitetsfråga. Av rapporten går att utläsa att det höga antalet elever per skolsköterska 
riskerar flera negativa konsekvenser.  
Hur ofta kommunens olika skolor har en skolsköterska på plats är ett exempel där ett 
(för) stort antal elever per skolsköterska riskerar att bli en begränsande faktor. I 
rapporten framgår att det finns enheter som bemannas så lite som en gång i månaden 
(sid 11). Att skolsköterska sällan finns på plats riskerar få negativa konsekvenser - 
elevers spontanbesök är högst på skolor där bemanningen är hög. Vill vi lägga en god 
grund för ett framgångsrikt elevhälsoarbete bör en god bemanning på samtliga skolor 
säkerställas. Att antalet elever per skolsköterska idag är så pass högt försvårar det 
arbetet.     
Det anställnings- och vikariestopp som införts av majoriteten försämrar dessutom 
förutsättningarna ytterligare. Som en direkt följd av anställningsstoppet har 
skolsköterskebemanningen varit lägre under året. En 80 procentig tjänst har 
vakanshållits i sex månader (det vill säga halva verksamhetsåret) samtidigt som två 
andra tjänster varit obemannade under cirka två månader. Det här betyder naturligtvis 
att arbetsbelastningen ökar på de övriga som är i tjänst. Det är inte acceptabelt. 
Skolsköterskor har ett brett och viktigt uppdrag som innehåller flera olika delar. I ett 
pressat läge måste prioriteringar göras och i rapporten framgår att det är det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet som riskerar bli det som prioriteras ned. 
Det är mycket allvarligt och strider mot, av kommunfullmäktige, uppsatta mål.” 
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§ 17 Dnr BUN 2020-92  3.9.2 

Förvaltningsberättelse 2019 för fonder förvaltade av  
Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna 
förvaltningsberättelsen till kommunfullmäktige. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en redogörelse för 
de fonder nämnden förvaltar. 
Barn- och utbildningsnämnden disponerar medel enligt donationer från följande 
fonder: 
 
1: Söderköpings allmänna skolfond 
2: Forsemans, C Blomqvists och CM Nordlinds donationsfond 
3: Waldemar och Ester Larssons stipendiefond 
 
Det sammanlagda utdelningsbara kapitalet för 2019 var 1679 kr, vilket var så lågt att 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att inte genomföra någon 
ansökningsomgång och utdelning under 2019. 
    
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2020-02-03, Karolina Andersson, nämndsekreterare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag:  
Kommunfullmäktige 
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§ 18 Dnr BUN 2020-146  4.5.1 

Lokalbehov förskolor i Söderköpings kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar lämna yttrande till Kommunstyrelsen 
angående behov av lokaler för förskola: 
Utifrån antal barn samt pedagogiska, ekonomiska och arbetsmiljömässiga skäl ser 
Barn- och utbildningsförvaltningen följande behov vad gäller skollokaler för förskola 
i Söderköpings kommun: 
• En fyra- till femavdelningsförskola i Söderköpings tätort.  
• Minst ytterligare en avdelning som tillskapas ihop med nuvarande 

förskola i Västra Husby eller Snöveltorp, dvs västra delen av 
kommunen. 

• En fyravdelningsförskola i Mogata som ersätter Mogata och Björklunda 
förskola, dvs i östra delen av kommunen. 

 
 

Ärendebeskrivning  

En fyra- till femavdelningsförskola i norra delen av Söderköpings tätort avser ersätta 
nuvarande verksamhet i Broby och Norrtulls förskolor samt att möta det ökade 
behovet av förskoleplatser. 
I västra kommundelen har efterfrågan på förskoleplatser ökat markant och en 
utbyggnad behövs för att tillgodose behovet där. 
I Mogata behövs en fyraavdelningsförskola för att ersätta den verksamhet som idag 
bedrivs i Björklunda förskola och Mogata skola. Därigenom avlastas skollokalerna 
som kommer att behövas för att möta ett väntat behov i samband med att samhället 
växer. 
    
 

Underlag för beslut 

Behovsbeskrivning Anders Palmgren, förvaltningschef 2020-02-25. 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen  
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§ 19 Dnr BUN 2020-43  1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Delegationsbesluten noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut tagna på Barn- och utbildningsförvaltningen under januari och 
februari 2020. 
    
 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2020-02-25. 
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§ 20 Dnr BUN 2020-44  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Ärenden för kännedom noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

48 ärenden gällande anmälan om kränkande behandling, trakasserier eller 
diskriminering som följts upp samt avslutats på Barn- och utbildningsförvaltningen 
under januari- februari 2020. 
Ett beslut om beviljat statsbidrag från Skolverket gällande Introduktionsprogram 
2020. 
    
 

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden daterad 2020-02-25. 
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§ 21 Dnr BUN 2020-118  1.2.7 

Rapporter Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2020 

Ärendebeskrivning 

Inga rapporter noteras till protokollet. 
 
 
 


