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Protokoll 

2021-03-24 
 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 24 mars 2021 kl 08:30 

Ledamöter Roland Nilsson (C), Ordförande 
Ellen Friberg (L), 1:e vice ordförande, från kl.13.00 
Peter Abrahamsson (S), 2:e vice ordförande 
Sverker Johansson (C) 
Kjell Dåådheim (M) 
Björn Hultén (M), inte närvarande 
Fredrik Weflö (KD) 
Monika Malmkvist (S) 
Kjell Eriksson (S) 
Katrin Appelqvist (V) 
Annelie Sjöberg (SD) 

Tjänstgörande ersättare Ingrid Thollander (M) 
 

 

Ersättare Peter Othberg (C), kl. 8.30-11.00 
Ann-Louise Baca (C), kl. 8.30-11.00 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Anna Hjort (L), inte närvarande 
Erik Jacobsson (KD), inte närvarande 
Ingela Karlsson (S), inte närvarande 
Sanna Fogelby (S), inte närvarande 
Sylvia Lindblom (S) 
Mikael Wängsjö (V) 
Peter Ljunggren (SD) 

Övriga närvarande Hans Peterson, ekonom 
Cecilia Karlsson, områdeschef 
Kristin Österström, utvecklingsledare 
Maria Johansson, förskolerektor 
Maria Palmgren, förskolerektor 
Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 
Anna Molander, administrativ assistent 

Utses att justera Peter Abrahamsson  

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-03-29 kl. 15.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 16–23 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Peter Abrahamsson   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-03-24 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Barn- och utbildningskontoret 

Anslaget sätts upp 2021-03-29 

Anslaget tas ner 2021-04-21 

Underskrift   
 Karolina Andersson  
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§ 16 Dnr BUN 2021-7  1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Peter Abrahamsson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 17 Dnr BUN 2021-124  1.2.7 

Informationsärenden vid Barn-och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-03-24 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul och information inför kommande sammanträden  
(Anders Palmgren) 
Det blir en förändring i årshjulet eftersom verksamhetsbesöken ställdes in idag 24/3. 
Årshjulet uppdateras på Kanalen och nämnden informeras när nya verksamhetsbesök 
är inplanerade. På kommande sammanträde 2021-05-05 kommer bland annat budget 
2022, statistik från Draftit, gymnasieuppföljning, aktivitetsansvaret samt ansökan om 
bidrag till Bris 2022 tas upp.  
 
Ansökan om drift av fristående fritidsverksamhet (Kristin Österström)  
Ordförande ändrade i sammanträdets dagordning och idag gavs endast information 
om ärendet. Det kommer behandlas vid sammanträde 2021-05-05.   
Förvaltningen kommer enligt önskemål från Kjell Eriksson (S) så långt det är möjligt 
presentera svar på följande frågor, för att komplettera ärendet ytterligare inför 
kommande beslut i nämnden. 
• Vad kan nuvarande organisation åstadkomma om man får samma 

ekonomiska tillskott som kostnadsökningen för Sportis, med inriktning 
på fysisk motion och aktiviteter? 

• Redovisning av nuvarande kompetens hos medarbetare inom 
fritidshemsverksamheten och vad erbjuder Sportis? 

• Hur många utnyttjar morgonverksamheten inom frita idag? 
• Hur ser kommunikationen ut mellan fritidshemsverksamheten och 

skolan idag (och i vilka frågor)? 
• Ansökan från Sportis och företagspresentation (hur länge har man 

hållit på, omfattning och omsättning, antal anställda och kompetens) 
• Bokslut från senaste åren. 
 
 
Övrigt 
Efter diskussion runt beslutsärendet ”Revisionen granskning av insatser av psykisk 
ohälsa hos barn och unga” framkom att nämnden önskar återkoppling runt de 
granskningar som utförs både från externa och kommunens revisorer. Det kommer 
att läggas in i årshjulet och nämnden får då ta del av hur förvaltningen följer upp de 
rekommendationer som revisorerna ger utifrån sina rapporter. 
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§ 18 Dnr BUN 2021-67  1.4 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Särskilda uttalanden 

Peter Abrahamsson (S), Monica Malmqvist (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar en 
protokollsanteckning som även Katrin Appelqvist (V) ställer sig bakom.   
 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen utifrån perioden januari-februari visar för Barn och 
utbildningsnämnden ett underskott på -9 800 tkr. Den största avvikelsen mot budget 
finns inom område Grundskola (-6 200 tkr), men även inom område Förskola (-2 300 
tkr) och område Frivilliga skolformer (-1 200 tkr) ligger prognosen över tilldelad 
budgetram. Rektorer inom samtliga verksamheter arbetar ständigt med att se 
över/anpassa sin organisation för att kunna matcha befintliga behov med tilldelade 
resurser. Planeringen inför hösten och kommande nytt läsår pågår nu och dialoger 
mellan rektor, förvaltningschef och ekonom kommer att slutföras inför 
helårsprognosen som presenteras i Tertialrapport 1.  
 
 
 

Underlag för beslut 

Presentation P02 BUN 2021-03-24, Hans Peterson ekonom 
 
 
Protokollsanteckning 

Peter Abrahamsson (S), Monica Malmqvist (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning som även Katrin Appelqvist (V) ställer sig bakom.   
”Det är anmärkningsvärt att majoriteten inte kommer med några förslag/ strategier, 
hur en budget med stort underskott ska komma i balans. Ju längre vi väntar med 
åtgärder desto svårare blir det att få resultat i förhållande till budget. Vi får höra som 
ett mantra att majoriteten ska ha is i magen och vill invänta besked från staten.” 
 
 
 

 
 
Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 



7 (14) 
Protokoll 

2021-03-24 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr BUN 2020-244  1.5.2 

Revisionen granskning av insatser mot psykisk ohälsa hos barn och 
unga 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsförvaltningen godkänner svar till revisorerna i Söderköping 
kommun gällande åtgärder med anledning av revisionsrapporten ”Insatser mot 
psykisk ohälsa bland barn och unga”.   
 

Särskilda uttalanden 

Annelie Sjöberg (SD) lämnar en protokollsanteckning. 
 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Söderköpings kommun har valt att delta i samgranskningen med 
Region Östergötlands revisorer. Granskningen omfattar insatser för 
att hantera psykisk ohälsa hos barn och unga. Det är PwC som utfört granskningen 
under år 2020. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen säkerställer 
att samverkan sker samt att ett förebyggande arbete finns, för att möta och motverka 
psykisk ohälsa bland barn och unga i länet. 
 
Granskningen visar att det sker ett förebyggande arbete inom barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden men att nämnderna inte helt säkerställer att 
samverkan sker för att möta och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga.  
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Svar till revision från Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 
Revisionsrapport: Insatser mot psykisk ohälsa bland barn och unga, PwC juni 2020.  
 
 
 
 
Protokollsanteckning 

Annelie Sjöberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning. 
” Vi i SD Söderköping ser mycket allvarligt på de brister som framkommit vid 
revisionens granskning av insatser mot psykisk ohälsa hos barn. Granskningen visar 
på allvarliga brister i organisationen som rör det praktiska och konkreta arbetet vid 
konstaterad eller befarad risk för psykisk ohälsa. 
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Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande samhällsproblem med lidande för 
både individen och närstående samt riskerar att bli mycket kostsamt om inte 
tillräckliga och adekvata åtgärder sätts in i tid. Det är därför av yttersta vikt att de 
brister som påvisats vid granskningen åtgärdas så snart som möjligt.  
Vi i SD Söderköping önskar också att en återrapportering sker till nämnden när 
åtgärder vidtagits för att avhjälpa de brister som framkommit vid revisionens 
granskning av kommunens insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Gerd Aronsson och Ulla Johansson, Revision Söderköpings kommun  
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§ 20 Dnr BUN 2020–408  7.11.1 

Beslut om att förlänga ärende "BUN 2020–228 tillfälligt stänga öppna 
förskolan Familjecentralen på grund av smittorisk covid-19 och 
personalbortfall" 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner att öppna förskolan på Familjecentralen 
från och med maj månad erbjuder utomhusaktiviteter två dagar per vecka. Öppna 
förskolan fortsätter att hålla den öppna mötesplatsen inne på Familjecentralen stängd. 
Beslutet bör gälla till 15 augusti 2021 med eventuell förlängning beroende på 
utvecklingen av Covid- 19.  
2. Protokollsutdrag expedieras till Geria Vårdcentral i Söderköping för att 
uppmärksamma dem på att nämnden önskar att kvartalsträffar för nyblivna föräldrar 
återupptas i digital form.  
 

Särskilda uttalanden 

Peter Abrahamsson (S), Monica Malmqvist (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar en 
protokollsanteckning som även Katrin Appelqvist (V) ställer sig bakom.   
 

Ärendebeskrivning 

Den 16 mars 2020 stängdes öppna förskola på Familjecentralen för att minska 
smittorisken av covid-19. I omgångar har nämnden beslutat att förlänga stängningen. 
I februari beslutades att stängning förlängdes till den 16 april, därefter ompröva 
beslutet.  
Från och med maj månad planerar vi erbjuda öppen förskola i utomhusmiljö. Vi kan 
då erbjuda sex föräldrar och deras barn aktiviteter i olika utomhusmiljöer beroende 
på barnens ålder. Det kan tillexempel vara i någon av kommunens lekplatser, 
trafikgården eller i skogen. Vi bjuder in och familjerna får föranmäla sig för att 
anpassa covidsäkra former. I samarbete med BVC kommer vi även kunna rikta 
inbjudan till föräldrar som anses ha ett större behov av aktiviteten. 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Abrahamsson (S) yrkar följande: ”att nämnden överlämnar önskemål om att 
Barnhälsovårdens kvartalsträffar återupptas”. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Peter Abrahamssons (S) tilläggsyrkande och finner 
att nämnden bifaller det. 
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Underlag för beslut 

BUN 2020–228 tillfälligt stänga öppna förskolan-tjänsteutlåtande 21-03-19 Cecilia 
Karlsson områdeschef 
 
 
Protokollsanteckning 
Peter Abrahamsson (S), Monica Malmqvist (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning som även Katrin Appelqvist (V) ställer sig bakom.   
” Familjecentralen har kvartalsträffar med föräldrar och barn som blivit födda under 
samma kvartal. Detta är en viktig preventiv åtgärd där man kan fånga upp och utbilda 
nyblivna föräldrar. Här får man utbildning om bland annat vikten av kost, motion, 
sunda vanor, barnets utveckling, matematik och läsning. Detta är saker man inte 
hinner prata så ingående om på de vanliga BVC-besöken. Socialdemokraterna anser 
att dessa träffar är otroligt viktiga och bör fortsätta att hållas. Om det inte går att hålla 
dessa fysiskt borde det erbjudas att träffarna hålls digitalt istället”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Geria Vårdcentral Söderköping 
  
 



11 (14) 
Protokoll 

2021-03-24 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr BUN 2021-68  1.6.4 

Organisation av förskolor i tätorten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden bifaller förslaget att stänga Norrtulls förskola från den  
5 juli 2021. 
Förvaltningen får samtidigt i uppdrag att i samverkan med berörda familjer och 
personal erbjuda en lösning som så långt möjligt tillgodoser önskemål och behov. 
Uppdraget återrapporteras till nämnden vid augustisammanträdet. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Annelie Sjöberg (SD) reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. 
Katrin Appelqvist (V) reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen rekommenderar att Nortulls förskola stängs från den 5 juli 2021 för att 
på så sätt skapa en effektivare förskoleorganisation med bibehållen kvalitet och ökad 
möjlighet att hålla budget.  
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annelie Sjöberg (SD) yrkar på följande ”att Norrtull får finnas kvar i nuvarande 
lokaler tills detaljplanen finner laga kraft. Under tiden påbörjas en process att hitta en 
lösning där Norrtull som enhet kan flytta till lokaler i samma upptagningsområde”. 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer Annelie Sjöbergs (SD) yrkande mot majoritetens förslag och 
finner att nämnden ska besluta om majoritetens förslag. 
 
 

Underlag för beslut 

Stänga Norrtulls förskola riskanalys, 2021-02-24, Bassam Mourad rektor 
Stänga Norrtulls förskola barnkonsekvensanalys, 2021-02-24, Bassam Mourad rektor  
Nyttjandegrad förskolor 2019-2021, 2021-03-11, Anders Palmgren 
Lediga barnomsorgsplatser ht-21, 2021-03-11 Anders Palmgren 
Riskanalys handlingsplan 2021-03-18, Kristin Österström utvecklingsledare 
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Protokollsanteckning 
Katrin Appelqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning som underlag till sin 
reservation.  
”Från Vänsterpartiet yrkar vi avslag på förslag till beslut om att stänga Norr Tulls 
förskola och reserverar oss mot beslutet, som vi anser felaktigt och olyckligt. 
Majoriteten motiverar sitt beslut att stänga Norr Tull med att man vill ”skapa en 
effektivare förskoleorganisation”. Men behovet att ”effektivisera” beror på att 
nämnden getts en otillräcklig budgetram för 2021 och går in i det nya året med ett 
sparkrav på förskoleverksamheten. Vi har från Vänsterpartiet upprepade gånger 
varnat för vilka konsekvenserna blir av en resurstilldelning som inte möter behoven. 
Det här beslutet är en sådan konsekvens. Det drabbar barn, föräldrar och 
medarbetare och slår sönder en välfungerande och uppskattad verksamhet. 
Att antalet barn i behov av förskoleplats varierar och kan vara svårt att prognosticera 
är ingen nyhet. Förskoleverksamheten, liksom övrig verksamhet, måste ges en 
budgettilldelning som gör att verksamheten klarar av naturliga fluktuationer. Att lägga 
ner välfungerande verksamheter på det här sättet är kortsiktigt och skadar förtroendet 
för kommunens verksamheter.  
Norr Tull är en småskalig verksamhet och fyller som sådan en viktig funktion. 
Kommunen ska erbjuda både mindre och större verksamheter, den variationen är 
viktig. Alla barn är inte lika och har inte samma behov. Nu väljer majoriteten en 
inriktning där man lägger ner de mindre verksamheterna och skalar upp, med 
lönsamhet- och effektivitetsargument. I detta riskerar man kvalitet, arbetsmiljö och 
enskilda barns behov. Det kan vi inte ställa oss bakom.” 
 
Annelie Sjöberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sin 
reservation.  
” Vi anser att Norrtull förskola bör finnas kvar som enhet och i befintliga lokaler 
fram till dess att detaljplan för området kring gamla brandstationen vinner laga kraft. 
Under tiden bör ett arbete ske för att hitta eller skapa lämpliga lokaler dit Norrtull 
förskola kan flytta när byggplanerna i området är på väg att realiseras. Att lägga ned 
Norrtull förskola innebär att man gör en genomgripande organisationsförändring och 
lägger ned en välfungerande och omtyckt förskola. Det innebär påfrestningar och 
risker för både personal, barn och vårdnadshavare. Dessutom innebär beslutet att det 
kommer saknas kommunal förskola inom det aktuella området med följden att 
närhetsprincipen åsidosätts.”  
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§ 22 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  
februari- mars 2021. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2021-03-16 
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§ 23 Dnr BUN 2021-5  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärenden för kännedom noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

67 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats av Barn- och utbildningsförvaltningen under februari-mars 2021. 
Två beslut om beviljade statsbidrag från Skolverket ”Bättre språkutveckling i 
förskolan 2021 och Omsorg under kvällar, nätter och helger 2021. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden daterad 2021-03-16 
 
 
 


