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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 2 juni 2021 kl 08:30 

Ledamöter Roland Nilsson (C), Ordförande 
Ellen Friberg (L), 1:e vice ordförande 
Peter Abrahamsson (S), 2:e vice ordförande, inte närvarande 
Sverker Johansson (C) 
Kjell Dåådheim (M) 
Björn Hultén (M) 
Fredrik Weflö (KD) 
Monika Malmkvist (S) 
Kjell Eriksson (S) 
Katrin Appelqvist (V) 
Annelie Sjöberg (SD) 

Tjänstgörande ersättare Sylvia Lindblom (S) §§ 31–38 

Ersättare Peter Othberg (C), närvarande 8.30-11.15 
Ann-Louise Baca (C), inte närvarande 
Ingrid Thollander (M) 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Vakant (L) 
Erik Jacobsson (KD) 
Ingela Karlsson (S), inte närvarande 
Sanna Fogelby (S), inte närvarande 
Mikael Wängsjö (V) 
Peter Ljunggren (SD) 

Övriga närvarande Andreas Wetell, utvecklingsstrateg 
Ingrid Palgård, sakkunnig 
Elin Karlsson, projektledare 
Kristin Österström, utvecklingsledare 
Lena Rödin, rektor Bergaskolan 
Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 
Anna Molander, administrativ assistent 

Utses att justera Kjell Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2021-06-08, kl. 13.00  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 31–38 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande Kjell Eriksson  
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-06-02 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Barn- och utbildningskontoret 

Anslaget sätts upp 2021-06-08 

Anslaget tas ner 2021-06-30 

Underskrift   
 Karolina Andersson  
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§ 31 Dnr BUN 2021-7  1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Kjell Eriksson (S) utses att justera protokollet. 
 
 
 
 
 
 



5 (14) 
Protokoll 

2021-06-02 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 32 Dnr BUN 2021-327  1.2.7 

Informationsärenden vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-06-02 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul och information inför kommande sammanträden (Anders Palmgren) 
Nästa sammanträde 25 augusti kommer bland annat Jonas Fredriksson, kanslichef 
och informerar om vad delegationsordningen innebär för nämndens arbete. 
Verksamhetsbesök kommer ske 13 oktober halvdag och resultatredovisning 20 
oktober kl. 8.30-13.00, avslutas med lunch.  
 
Statistik elevfrånvaro (Andreas Wetell)  
Redovisning av läsåret 20/21 för elever inom Söderköpings kommuns kommunala 
skolor, från förskoleklass till gymnasiet.  Det visar på en ökning av frånvaron i 
grundskolan jämfört med läsåret 19/20 vilket med stor sannolikhet beror på  
Covid- 19 pandemin. För detaljerad information hänvisas till det bildspel, distribuerat 
i Ciceron Assistent, som visades på sammanträdet.  

 
Gymnasieuppföljningen och aktivitetsansvaret  
(Ingrid Palgård och Elin Karlsson) 
Ingrid Palgård, informerade om att vi nu haft en gymnasieuppföljare i drygt ett år. 
Som hemkommun får vi information om alla kommunens elever vad gäller närvaro i 
skolan. När elever inte går i gymnasiet längre kan vi erbjuda stöd från 
aktivitetsansvaret. 
Elin Karlsson, som är den som arbetar med aktivitetsansvaret berättade om hur 
ungdomar som är tjugo år söks upp och vilka individuella åtgärder som kommunen 
kan erbjuda. För närvarande finns det 34 ungdomar i aktivitetsansvaret, 10 kvinnor 
och 24 män. Fjorton av dem har gått minst 3 år i gymnasiet, men har inte fått 
gymnasieexamen. Det första erbjudandet till ungdomarna är att få hjälp med att hitta 
en väg till utbildning.  
 
Bris regionombud informerar om verksamheten  
(Terese Svanström och Anneli Grip) 
Bris grundades 1971 och är en politiskt och religiöst obunden barnrättsorganisation. 
Visionen är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där 
barnets rättigheter tillgodoses. Bris arbete utgår från FN:s konvention om barnets 
rättigheter, barnkonventionslagen utgör grunden för Bris arbete. Regionombuden 
informerade om den verksamhet som bedrivs och hur den har utvecklats över åren.  
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Samarbeten: Nyanländas lärande och ULF (Utveckling, Lärande och Forskning, 
Lena Rödin och Kristin Österström) 
Nyanländas lärande är ett samarbete med Skolverket som pågår i tre år och är kopplat 
till ett statsbidrag. Bland annat utnyttjas statsbidraget till ytterligare ett förskoleteam 
som möjliggör kompetensutveckling på förskolorna. Syftet är att höja utbildningens 
kvalitet, i första hand för nyanlända men i praktiken för alla barn och elever. På 
förskolor och skolor bedrivs kompetensutveckling bland annat inom språkutveckling 
och det har också förtydligats rutiner och riktlinjer för mottagandet av nyanlända 
elever. Projektet avslutas i januari 2021 och ska slutredovisas februari 2022. 

ULF är en nationell försöksverksamhet som i vår region leds av Linköpings 
Universitet på uppdrag av regeringen. I Söderköping innebär projektet att det sker 
praktiknära forskning inom två områden: ”ledarskap och lärande” och 
”fritidspedagogiskt förhållningssätt”. 
 
Personal, lokaler och elevutveckling (Anders Palmgren) 
I Västra Husby har om- och utbyggnaden av skolan startat, för tillfället är matsal och 
fritidshem flyttat till bygdegården. 

Arbetet med lokaler för särskolan fortgår och markbearbetningen är i stort sett klar, 
modulhuset planeras att ställas på plats under vecka 23. Skolområdet kommer 
integreras med Hagahusets skolgård och blir inkluderande för alla elever.  

Utredningen runt Bergaskolan om området och lokalerna är lämpliga för en 
permanent skolverksamhet pågår. Om området visar sig lämpligt kommer personalen 
på Bergaskolan involveras i arbetet med att utforma lokaler och miljön runt skolan. 

Projektgruppen för Ramunderskolans ombyggnation har påbörjat sitt arbete och har 
varit på ett inledande studiebesök på Råsslaskolan, Norrköpings kommun. I projektet 
ingår bland annat att Kulturskolans verksamhet ska få lokaler på området. I nuläget 
planeras för att Brobyskolans lokaler ska användas som evakueringslokal åt 
Kulturskolan då hyreskontraktet för nuvarande lokaler i Samverkanskontoret 
kommer sägas upp. 
 
Arbetet med renovering av befintlig och iordningsställande av en ny hemkunskapssal 
på Ramunder har fördröjts på grund av brist på hantverkare, oklart när arbetet kan 
påbörjas. 
 
Då detaljplanen för Mogata inte är klar är det inte heller klart när det kan påbörjas 
byggnation av en ny förskola på den tomt som kommun köpt in. Barn- och 
utbildningskontoret försöker påskynda i processen då behovet av nya lokaler för 
förskolorna i området är stort och även skolan har behov av de lokaler där förskolan 
idag inryms.  
På Solängens förskola arbetar kostenheten och fastighetsförvaltningen med att bygga 
om till ett tillagningskök i lokalerna. Det bekostar inte BUN:s ekonomi och 
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iordningställs för att avlasta Ramunderskolans kök. Det blir en mindre utbyggnad 
men i övrigt används befintliga lokaler, det blir ingen påverkan på den pedagogiska 
miljön.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underlag för beslut 

Bildspel- samarbeten juni 2021, Kristin Österstöm utvecklingsledare 
Bildspel- frånvaro 20–21, Andreas Wetell utvecklingsstrateg 
Bildspel- Kommunala aktivitetsansvaret och gymnasieuppföljning 2021-06-02, Ingrid 
Palgård sakkunnig 
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§ 33 Dnr BUN 2021-280  1.4 

Tertial 1 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta förslaget till rapport för Tertial 1 som sin egen och redovisa den 
till Kommunstyrelsen. 

2. Ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under 2021 genom 
restriktivitet vid tillsättning av tjänster, samverkan mellan verksamheter 
och effektivisering av resursutnyttjande genomföra effektiviseringar 
och få en budget i balans beaktande de krav som ställs på kommunen 
från de bindande nationella styrdokumenten vad gäller förskola, 
grundskola och frivilliga skolformer. 

3. Ärendet omedelbart justerat. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Tertialrapport 1 följer upp väsentliga händelser, uppdrag från kommunfullmäktige till 
nämnd samt uppdrag och målstyrning från nämnd till förvaltning, volymer, personal 
och ekonomi. Uppföljningen redovisas till kommunstyrelsen.  
I tertialuppföljning 1 för 2021 visar prognosen ett underskott på 7,3 mnkr. Detta 
kommer huvudsakligen från grundskolan (- 4,4 mnkr), frivilliga skolformer (- 1,4 
mnkr) och förskola (- 1,5 mnkr).                               
För att uppnå balans i budget för 2021 krävs därför ytterligare åtgärder vilka kommer 
återkopplas till nämnden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

BUN T1 rapport 2021, 2021-05-26 Anders Palmgren barn- och utbildningschef. 
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§ 34 Dnr BUN 2021-281  1.4 

Skolmiljarden 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fördelar medel från Skolmiljarden för 2021 utifrån 
förvaltningens förslag. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att kommunens del av Skolmiljarden, 1 475 
tkr, fördelas till verksamhetsområde grundskola. Medlen är en tillfällig statlig 
förstärkning för att minska de negativa konsekvenserna av coronapandemin och dess 
konsekvenser för elevers måluppfyllelse och psykisk hälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Fördelning av skolmiljard- tjänsteutlåtande 2021-05-27,  
Anders Palmgren barn och utbildningschef 
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§ 35 Dnr BUN 2021-22  1.2.1 

Bidragsansökan från Bris region öst 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beviljar bidrag till Bris på 8750 kr för 2021. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Annelie Sjöberg (SD) reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. 
Katrin Appelqvist (V) reserverar sig i beslutet till förmån för sitt eget förslag.  
 

Ärendebeskrivning 

Barnens rätt i samhället ansöker genom Anneli Grip, regionombud Bris region Öst, 
om ett verksamhetsbidrag på 35 000 kr för år 2022 men på grund av det ekonomiska 
läget förslås att nämnden beviljar en fjärdedel av beloppet. Våra skolverksamheter 
nyttjar Bris stödmaterial och tipsar också barn och elever om det stöd som 
föreningen ger. På kommunövergripande nivå har ett samarbete kring dialogmodellen 
Expertgrupp Barn påbörjats. 
 
Bris är religiöst och politiskt obundet och verksamheten präglas av ett barnperspektiv 
som utgår från FN:s barnkonvention om barns rättigheter. 
Målet för Bris verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras 
levnadsvillkor.  
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annelie Sjöberg (SD) yrkar på avslag. Katrin Appelqvist (V) yrkar att Barn- och 
utbildningsnämnden beviljar Bris bidrag om 26 250 kr. Kjell Eriksson (S) yrkar avslag 
på SD:s yrkande till förmån för Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.  
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Barn- och 
utbildningsnämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut.  
 
 

Underlag för beslut 

Ansökningsbrev Bris 2022 
Bidragsansökan från Bris region öst 2022-tjänsteutlåtande Anders Palmgren, barn- 
och utbildningschef 
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Protokollsanteckningar 

Annelie Sjöberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sin 
reservation: 
”BRIS bedriver ett viktigt arbete för att ge stöd, råd och vägledning till utsatta barn 
och ungdomar och det är en verksamhet som vi självklart stödjer. Men BRIS har 
utöver detta svällt och utvecklats till en organisation som idag ägnar sig åt 
opinionsbildning, marknadsföring och politisk aktivism med agenda som sträcker sig 
långt utöver det som var BRIS ursprungliga syfte. BRIS omsätter idag ca 90 miljoner 
och en betydande andel av den kostnaden går med högsta sannolikhet till 
administration och opinionsbildning med oklart resultat för det konkreta arbetet med 
att ge stöd till utsatta barn och ungdomar. 
Att en ideell förening utan säte i Söderköping med så pass hög omsättning behöver 
ekonomiskt stöd från Barn- och utbildningsförvaltningen ställer vi oss tveksamma till. 
Våra resurser behövs för att ge konkret och handfast stöd till det stora antal barn och 
ungdomar som befinner sig i en utsatt situation genom elevstöd, kuratorshjälp och 
andra insatser. Det är högst tveksamt om ett bidrag till BRIS skapar ett mervärde för 
Söderköpings kommuns barn och ungdomar. 
Vi finner det också anmärkningsvärt att BUN ska bevilja ett bidrag till en så pass stor 
och nationell förening som BRIS som inte har lokal verksamhet i Söderköping med 
ett högre belopp än det som föreningar verksamma i kommunen erhåller.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Bris region öst 
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§ 36 Dnr BUN 2021-00306 1.2.7 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
 
 

Ärendebeskrivning 

Skolorna är nu i en hektisk period när vårterminen avslutas, förhoppningsvis den 
sista terminen som påverkas av pandemin. I dagsläget följer Barn- och 
utbildningsförvaltningen de rekommendationer som Regionen ger och det kommer 
vara restriktioner runt utspring och avslutningar trots de lättnader som görs 
nationellt. För att ge fler anhöriga möjlighet att delta kommer till exempel 
mösspåtagningen på Nyströmska skolan livestreamas. Under sommaren kommer 
utvecklingen av pandemin följas av förvaltningsledningen för att vara förberedda vid 
uppstart av skolorna till höstterminen.  
 
Stjärnpengarna som finansförvaltningen delar ut till förvaltningarna kommer på Barn- 
och utbildningsförvaltningen slås samman med julklappspengen 2021. Det är viktigt 
att personalen uppmärksammas och firas lite extra efter allt hårt arbete under 
pandemin.  
 
Det har varit stort fokus kring Tertial 1 och skolmiljarden och mycket arbete har lagts 
ner runt det både från förvaltningsledning, rektorer och ekonomikontoret. 
 
Under informationsstunden uppkom en önskan att få djupare inblick i förvaltningens 
systematiska kvalitetsarbete och det kommer att det följs upp i höst. 
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§ 37 Dnr BUN 2021-4  1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Delegationsbesluten noteras till protokollet.  
 
 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut tagna på Barn- och utbildningsförvaltningen under april- maj 2021.  
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2021-05-26 
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§ 38 Dnr BUN 2021-5  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärenden för kännedom noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

22 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats av Barn- och utbildningsförvaltningen under april- maj 2021. Ett beslut 
om statsbidrag beviljat av Skolverket ” Likvärdig skola 2021”. Två beslut efter 
avslutade granskningar av Skolinspektionen ” Skolinspektionens granskning av 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola utifrån den rådande pandemin” och 
”Tematisk kvalitetsgranskning Gymnasieskolors arbete för att främja elevers hälsa”.  
Ett kompletterande avtal gällande övningsskolor i Söderköpings kommun. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden daterad 2021-05-26 
 
 
 


