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Protokoll 

2020-05-06 
 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 6 maj 2020 kl 08:30 

Ledamöter Roland Nilsson (C), ordförande 
Ellen Friberg (L), 1:e vice ordförande 
Kjell Eriksson (S), 2:e vice ordförande, inte närvarande 
Sverker Johansson (C), från kl. 11.30 
Kjell Dåådheim (M), från kl. 14.00 
Caroline Svärd (M) 
Fredrik Weflö (KD) 
Monika Malmkvist (S) 
Peter Abrahamsson (S) 
Katrin Johansson (V), inte närvarande 
Annelie Sjöberg (SD) 

Tjänstgörande ersättare Ingela Karlsson (S) 
Sanna Fogelby (S) 
 

§§ 22–34 
 

Ersättare Peter Othberg (C) 
Ann-Louise Baca (C) 
Ingrid Thollander (M) 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Anna Hjort (L), inte närvarande 
Erik Jacobsson (KD), inte närvarande 
Sylvia Lindblom (S) 
Mikael Wängsjö (V), inte närvarande 
 

Övriga närvarande Tuula Ravander, oppositionsråd 
Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 
Hans Peterson, controller 
Kristin Österström, utvecklingsledare 

Utses att justera Monika Malmkvist (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-05-12 kl. 15.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 22–34 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Monika Malmkvist   
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§ 22 Dnr BUN 2020-45  1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Monika Malmkvist (S) att justera protokollet. 
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§ 23 Dnr BUN 2020-221  1.2.7 

Information vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
2020-05-06 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Aktivitetsansvaret (Anders Palmgren) 
Kommunens aktivitetsansvar är en lagstadgad verksamhet och innebär att hålla sig 
informerad och erbjuda individuella åtgärder för unga under 20 år som inte arbetar 
eller studerar. I första hand ska ungdomarna motiveras att påbörja eller återuppta en 
utbildning. Åtgärderna kan vara tex studie- och yrkesvägledning, praktik, individuell 
plan eller stöd i kontakt med andra myndigheter. Kommunen ska även föra ett 
register och dokumentera sina insatser. I maj 2020 är 11 kvinnor och 14 män aktuella 
för kommunens aktivitetsansvar. 
 
Statistik Draftit (Kristin Österström) 
Draftit är ett IT- stöd där anmälan om kränkande behandling trakasserier eller 
diskriminering hanteras. Enligt skollagen har huvudmannen ansvar att se till att 
anmälningsskyldigheten iakttas, utreda uppgifter om kränkande behandling samt vidta 
åtgärder så att kränkningar inte sker i framtiden. Statistik tas ut på både enhets- och 
förvaltningsnivå och används till bland annat kompetensutveckling för både personal 
och rektorer. I övergripande statistik som presenteras kan ses att det är övervägande 
fysiska och verbala kränkningar.  
 
BUN årshjul (Anders Palmgren) 
Förvaltningen har tagit fram ett årshjul för att förtydliga nämndens och 
förvaltningens arbete. Det är ett levande dokument och presenteras i samband med 
sammanträdena och ett arbetsredskap för presidiet. 
 
Reglemente för skolskjutsar, yttrande om busskort (Anders Palmgren) 
Ett yttrande har lämnats till kommunstyrelsen i samband med att reglementet för 
skolskjutsar förändras. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till yttrandet och ärendet 
ska vidare till kommunfullmäktige för beslut 2020-06-24.  
 
Förvaltningens arbete kring Covid- 19 (Anders Palmgren) 
En samlad lägesbild presenterades. Det har varit frånvaro upp emot 50 % i vissa 
verksamheter och då både barn/elever och personal. Förvaltningen har kontinuerliga 
träffar med skyddsombuden och håller sig uppdaterade om Folkhälsomyndighetens 
direktiv. Förändringar som genomförts är bland annat att Nyströmska skolan gått 
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över till fjärr- och distansundervisning, Focus fritidsgård har stängt sin verksamhet 
under kvällar och helger för att personalresurser ska frigöras dagtid men även ur 
smittspridningssynpunkt. Öppna förskolan stängdes temporärt i mitten på mars och 
det har förlängts till augusti. Barnomsorg på obekväm arbetstid stängs ner tillfälligt 
från maj till augusti. All kommunövergripande kompetensutveckling har ställts in.  
Söderköpings kommun erbjuder matlådor för hämtning för gymnasielever som 
studerar hemma.  
Det blir studentutspring men klassvis med endast få anhöriga, grundskolans 
avslutningar hålls helt utan anhöriga.  
 
Övriga frågor 
Nästa sammanträde kommer sammanträdesordningen utvärderas enligt tidigare 
beslut. Det kommer mer information om hur utvärdering ska gå till inför mötet. 
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§ 24 Dnr BUN 2020-42  1.4 

Ekonomisk uppföljning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten 
avseende uppföljning efter februari 2020. 

 
2.  Barn- och Utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 

tillsammans med tertialrapport 1 2020 presentera förslag till ytterligare 
åtgärder för att säkerställa budget i balans, samt att beskriva 
konsekvenserna för vidare ställningstagande. 

Ärendebeskrivning 

Den preliminära bokslutsprognosen baserad på uppföljningen i februari 2020 pekar 
på ett underskott om ca 6,7 mkr. 
De huvudsakliga anledningarna till detta är uteblivna förväntade statsbidrag, generellt 
sparkrav som ska åtgärdas under året samt svårigheter för grundskolan och 
gymnasieskolan att hantera sitt uppdrag inom tilldelad ram. 
 

Nämndens behandling av ärendet 

Peter Abrahamsson (S) yrkar på ett tillägg till beslut enligt följande: ”S-gruppen yrkar 
att Barn- och utbildningsnämnden återfår medel som vi betalar ut för lokaler och 
skolmåltider”. 
Ellen Friberg (L) yrkar avslag på socialdemokraternas tilläggsyrkande. 
 

Propositionsordning 

Ordförande avser först att pröva socialdemokraternas tilläggsyrkande och finner att 
nämnden avslår det.  
Ärendet avslutas därmed i oförändrat skick. 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2020-04-27 Anders Palmgren, barn- och utbildningschef. 
 
Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna i Söderköping lämnar följande protokollsanteckning. 
”Vi i SD Söderköping ser med stor oro på den ekonomiska utvecklingen inom Barn- 
och utbildningsförvaltningen med ännu ett prognosticerat budgetunderskott för 2020 
om ca 6,7 mkr utöver de tidigare underskott som redovisats föregående år och som 
riskerar att påverka verksamheten i förvaltningen både på kort och lång sikt. 
Vi anser att det är av yttersta vikt att vidta åtgärder för att nå en budget i balans men 
där kärnverksamheten prioriteras så att de yngre barnen och eleverna inte drabbas av 
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besparingar och nedskärningar vilket kan leda till försvårande ekonomiska och sociala 
konsekvenser i ett längre perspektiv. Att ge barn och ungdomar en god start i livet i 
form av utbildning och barnomsorg av hög kvalitet är en social och ekonomisk 
investering för framtiden. 
För att Söderköpings kommun ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun 
ska inga barn och ungdomar få bli brickor i ett politiskt och ekonomiskt maktspel. 
Vi anser också att det är viktigt med en transparent och tydlig 
ekonomistyrningsprocess så att intäkter och kostnader tydliggörs där de faktiskt 
uppstår. Det bör gälla såväl för olika verksamheter inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen liksom för den verksamhet som bedrivs i hela kommunen 
och där olika förvaltningars verksamhet och ansvarsområden går in i och överlappar 
varandra. På så sätt underlättas att man kan göra rätt prioriteringar och att man 
säkerställer att resurser används där de verkligen behövs. 
Annelie Sjöberg (SD), ledamot i BUN Söderköping.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Kommunstyrelsen 
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§ 25 Dnr BUN 2020-220  1.4.1 

Verksamhetsplan 2020–2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen om 
Verksamhetsplan 2020–2021 och noterar den till protokollet. 

 
 

Ärendebeskrivning 

I den strategiska planen har kommunfullmäktige fastställt den strategiska inriktningen 
för Söderköpings kommun 2020–2023. Inriktningen bygger på fem långsiktiga mål 
samt rambudget. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån målen och uppdragen i 
strategisk plan formulerat en uppdragsplan till förvaltningen. Verksamheternas 
resultat och uppdragsplanens delar är grunden för verksamhetsplanen. Den 
förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen är det övergripande verktyg under 
vilket alla verksamheter skapar en lokal verksamhetsplan. I den lokala 
verksamhetsplanen finns, förutom de centralt prioriterade målen och 
strategierna/framgångsfaktorerna, även enhetsspecifika mål, 
strategier/framgångsfaktorer och aktiviteter.  
 
Utgångspunkten för det politiska uppdraget är att förvaltningen ska jobba långsiktigt 
och hållbart på individ-, organisations- och samhällsnivå. Nämnden har höga 
förväntningar på att samtliga verksamheter ska nå de mål som regleras i de nationella 
styrdokumenten. Förvaltningen tar fram mål, strategier och aktiviteter för att 
möjliggöra nämndens 9 uppdrag till förvaltningen. Uppdragen är av olika karaktär 
och kommer att hanteras under läsåret 2020/2021.    
 
 

 

    
 

Underlag för beslut 

Verksamhetsplan 2020–2021, Anders Palmgren barn- och utbildningschef. 
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§ 26 Dnr BUN 2020-223  7.6 

Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag till 
Samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2021 och 
ger ordförande uppdrag att underteckna avtalet. 

 
 
 

Ärendebeskrivning 

Syftet med samverkansavtalet är att erbjuda ungdomar i regionen ett stort utbud av 
utbildningar där de konkurrerar om plats på lika villkor oavsett hemkommun. Syftet 
är också att möjliggöra samverkan mellan kommuner för att höja kvaliteten på 
utbildningarna och ta gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i regionen. 
Avtalet är baserat på föreskrifter i Skollagen om erbjudande av utbildning och 
mottagande av sökande. Enligt Skollagen kap 15 § 30 samt kap 18 § 27 kan 
kommunen erbjuda utbildning som den själv anordnar eller utbildning som anordnas 
av annan kommun eller ett landsting/region enligt samverkansavtal med 
kommunen/erna eller landstinget/regionen. 
 

 

    
 

Underlag för beslut 

Samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola mellan 
kommunerna i Östergötlands län, Region Östergötland samt angränsande kommuner 
som anslutit sig.  
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§ 27 Dnr BUN 2019-492  613 

Uppföljning av gymnasielever 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att funktionen som 
gymnasieuppföljare löses inom ramen för befintlig organisation eller i 
samverkan med annan kommun. 

 
Reservation 

Annelie Sjöberg (SD) reserverar sig i beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 

Hemkommunen ska få information från huvudmännen för gymnasieskolor när en 
elev har bristande närvaro eller hoppar av sin utbildning. Genom att upprätthålla en 
funktion av gymnasieuppföljare kan Söderköpings kommun få regelbunden 
information om de eleverna. 
 

Nämndens behandling av ärendet 

Annelie Sjöberg (SD) yrkar avslag på beslutet. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande prövar Annelie Sjöbergs (SD) yrkande mot alliansens förslag och finner 
att ärendet avslutas i oförändrat skick. 
 

 

    
 

Underlag för beslut 

Tjänsteskrivelse 2019-10-02, samt föredrag 2020-05-06 Anders Palmgren barn-och 
utbildningschef. 
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§ 28 Dnr BUN 2020-229  7.6.7 

Samverkansavtal mellan Valdemarsviks och Söderköpings kommun 
för Introduktionsprogrammen  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden antar upprättat förslag för 
Samverkansavtal mellan Valdemarsviks och Söderköpings kommun för 
introduktionsprogrammen och ger ordförande uppdrag att underteckna 
avtalet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna i Östergötlands län, Region Östergötland samt angränsande 
kommuner som anslutit sig har tecknat ett samverkansavtal för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan som framför allt omfattar nationella program.  
 
Detta avtal mellan Söderköpings och Valdemarsviks kommuner syftar till att erbjuda 
samtliga behöriga elever i samverkansområdet plats på de Introduktionsprogram som 
hemkommunen är skyldig att erbjuda samt Yrkesintroduktion som är anordnad för 
en grupp elever. 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Samverkansavtal för Introduktionsprogrammen, Ingrid Palgård samt föredrag Anders 
Palmgren 2020-05-06. 
 
 



13 (18) 
Protokoll 

2020-05-06 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 29 Dnr BUN 2020-231  7.6.8 

Principer för inackorderingsbidrag 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden antar principerna för 
inackorderingsbidrag som börjar gälla från och med 2020-05-06, med 
undantag av de gynnande beslut som redan fattats avseende 
vårterminen 2020.  

 
 

Ärendebeskrivning  

Kommunens skyldighet att tillhandahålla inackorderingsbidrag regleras i Skollagen 
(2010:800) Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnader för boende och fördyrat 
uppehälle för elev folkbokförd i kommunen och som studerar vid 
landstingens/regionernas skolor eller vid kommunal gymnasieskola. Nämnden har att 
fastställa principer för handläggningen.  
 
    
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande Karolina Andersson, nämndsekreterare 2020-04-23. 
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§ 30 Dnr BUN 2020-237  1.4.3 

Investeringar inför höstterminen 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och Utbildningsnämnden godkänner de föreslagna 
investeringsbehoven på 1 860 mkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett principiellt investeringsstopp är taget i kommunen och undantag från detta ska 
beslutas av Barn- och utbildningsnämnden. Inför höstterminens start finner 
förvaltningen en större mängd investeringar som nödvändiga enligt 
förvaltningschefens beskrivning i tillhörande tjänsteskrivelse. 
Investeringsbeloppet täcks av nämndens tilldelade investeringar. 
 
 
    
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 2020-04-27. 
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§ 31 Dnr BUN 2020-238  1.2.6 

Nämndinitiativ med anledning av nedstängning av BOA maj-augusti  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden bordlägger ärendet till nästa 
sammanträde. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Vänsterpartiet har 2020-05-04 till Barn- och utbildningsnämnden inkommit med ett 
nämndinitiativ. Anledningen är ordförandebeslut angående tillfällig stängning av 
Barnomsorg under Obekväm Arbetstid, BOA, på grund av personalbortfall under 
Covid -19, dnr 2020–227. 
Vänsterpartiet yrkar dels att beslutet upphävs till förmån för nämndbehandling i 
vanlig ordning samt dels att nämnden får ta del av aktuellt beslutsunderlag.  
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§ 32 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 februari till 
april 2020. 
 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2020-04-23. 
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§ 33 Dnr BUN 2020-44  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Ärenden för kännedom noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  

45 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats på Barn- och utbildningsförvaltningen under februari- april 2020. Fem 
beslut från Skolverket om beviljade statsbidrag för 2020. 
 
    

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden daterad 2020-04-22. 
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§ 34 Dnr BUN 2020-118  1.2.7 

Rapporter Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Rapporterna noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning  

Caroline Svärd (M) och Peter Abrahamsson (S) har varit på Björkhagaskolan där de 
träffade rektorerna Åsa Björkdahl och Elisabeth Persson. Björkhagaskolan är en F-6 
skola med cirka 340 elever och runt 35 anställda fördelat på lärare, fritidspedagoger, 
assistenter och administratör. De arbetar med kollegialt lärande, tidiga insatser och 
skanningar vilket har lett till ökande resultat för elevgruppen. 
 
 
 
 
 


