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Plats och tid Skällvik, onsdagen den 26 augusti 2020 kl 08.30 

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

Tjänstgörande ersättare Ingrid Thollander (M) 
 

 

Ersättare Peter Othberg (C), inte närvarande 
Ann-Louise Baca (C), närvarande 8.30- 11.30 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Anna Hjort (L), inte närvarande 
Erik Jacobsson (KD), närvarande från 9.45 
Ingela Karlsson (S) 
Sanna Fogelby (S), närvarande kl. 8.30-11.30 
Sylvia Lindblom (S) 
Mikael Wängsjö (V), inte närvarande 
Vakant (SD) 
 

Övriga närvarande Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 
Kristin Österström, utvecklingsledare 
Bärbel Elenius, personalchef 
Julia Larsson, HR- konsult 
Hans Peterson, ekonom 
Ingrid Palgård, sakkunnig 
Anders Svensson, förstelärare 
Karolina Andersson, nämndsekreterare 

Utses att justera Kjell Eriksson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-09-02, kl. 09.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 49-59 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Kjell Eriksson   
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Anslaget tas ner 2020-09-24 
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§ 49 Dnr BUN 2020-45  1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Kjell Eriksson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 50 Dnr BUN 2020-384 1.2.7  

Information vid Barn-och utbildningsnämndens sammanträde  
2020-08-26 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul (Anders Palmgren) 
Årshjulet är en grund för nämndens arbete och uppdateras löpande, finns tillgängligt 
för de förtroendevalda på Kanalen, Söderköpings kommuns intranät. Det är planerat 
för resultatredovisning 6 oktober kl. 8.30- 13.00 samt för ett verksamhetsbesök 21 
oktober kl. 8.30- 12.00. Mer information och inbjudan kommer skickas ut. 
 
Vårt systematiska arbetsmiljöarbete (Bärbel Elenius) 
Nämnden fick en genomgång av kommunens arbetsmiljöarbete, ansvarsfördelning 
och roller i alla led för såväl anställda som förtroendevaldas uppdrag.  
 
Ekonomisk uppföljning (Hans Peterson) 
Det totala prognosunderskottet för Barn- och utbildningsnämnden är – 5400 tkr. 
Förändringen sedan Tertial 1 beror på Covid- 19 relaterade kostnader, vilket täcks till 
en del av ersättning från staten för sjuklönekostnader. Arbetet med tertialrapport 2 
samt budget 2021–2024 pågår och kommer presenteras på nästa sammanträde.  
 
Utveckling 2020/2021 (Anders Palmgren) 
Förvaltningen har sammanställt och förtydligat utvecklingsarbetet 2020–2021 och 
arbetet med att främja lärande och hälsa – för barn, elever och personal. 
Utvecklingsarbetet står på fyra grundpelare:  
Blå bandet - vårt gemensamma förhållningssätt 
Kompetensutveckling genom kollegialt lärande 
Systematiskt kvalitetsarbete så att alla kan lyckas 
Personal som trivs och stannar kvar skapar kontinuitet 
Bland de allmänna utvecklingsområdena som förvaltningen kommer att arbeta med 
kan nämnas lärarnas lönesättning, minska antalet sjukskrivna, förbättra skolmåltiden 
samt kompetensförsörjningsplanen. Förvaltningen har även identifierat 
utvecklingsområden för såväl frivilliga skolformer, grund- och förskola samt Barn- 
och utbildningsnämnden.  
 
Reach projektet (Ingrid Palgård och Anders Svensson) 
Projektet har som mål att utrikes födda kvinnor och män får en varaktig etablering på 
arbetsmarknaden. Det är finansierat av Europeiska socialfonden (ESF) och Region 
Östergötland är projektägare. I Söderköpings kommun har projektet pågått sedan 
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november 2018 och är nu i genomförandefas. Det beräknas avslutas oktober 2021. 
Deltagarna är i åldern 15–24 år och projektet har sin bas på Nyströmska skolan. 
 
Systematiskt kvalitetsarbete och vårens skolinspektioner (Kristin Österström) 
Skolinspektionen genomförde tre granskningar mot Söderköpings kommun under 
våren 2020: regelbunden kvalitetsgranskning mot huvudmannen samt mot 
Nyströmska skolan men även granskning av Nyströmskas arbete med 
distansundervisning, betygsättning och garanterad undervisningstid. I september 
respektive februari ska de förbättringsåtgärder som identifierades redovisas. På 
huvudmannanivå har ett utvecklingsarbete med att analysera elevernas studieresultat 
redan påbörjats och blir en del i redovisningen till Skolinspektionen. Nyströmska 
skolan ska inleda ett strukturerat jämställdhetsarbete och undervisningen ska 
utvecklas så eleverna blir mer delaktiga i planering och utvärdering av arbetsområden. 
Sammantaget visar inspektionerna på ett ” osedvanligt och professionellt 
genomarbetat kvalitetsarbete” enligt ansvarig för inspektionerna.  
 
Personal, lokaler och elevutveckling (Anders Palmgren) 
-  det finns åtta obehöriga förskollärare på kommunens förskolor, det är främst 
kortare vikariat som tillsatts. Det är fortsatt svårare att rekrytera behörig personal till 
förskolorna som ligger utanför centralorten. Inom grundskolan arbetar sammanlagt 
åtta obehöriga lärare, varav två läser lärarprogrammet på högskolan. Inom 
fritidshemsverksamheten finns 10 obehöriga lärare. 
  
-  Bergaskolan blev i princip klart till skolstart, det återstår en del mindre arbeten i 
byggnaden, vid nästa sammanträde planeras det för ett besök där.  
 Evakueringen av Broby förskola är helt klar och verksamheten är igång i Alboga 
västra förskola, före detta Arken. Barnomsorg på obekväm arbetstid öppnar igen i 
början på september. Särskolans verksamhet bedrivs nu i Björkhagaskolans lokaler 
efter mindre ombyggnationer.  
Utbyggnaden av Västra Husby skola går enligt planering och det finns nu ett färdigt 
förslag att presentera.   
Kulturskolan har tillfälligt flyttat in i Samverkanshuset till dess lokalerna i Flygeln är 
färdiga för inflyttning.  
 
-  Söderköpings kommun har i nuläget inga försvunna eller saknade elever i sina 
skolor, de enstaka elever som inte varit i skolan har samarbete med vårdnadshavare 
eller/och socialtjänst inletts för återgång till skolan.  
I förskolorna är det i dagsläget 36 barn i kö för önskad start fram till april nästa år 
vilket kan ge överbeläggningar på en del förskolor. Siffrorna innefattar även barn som 
sökt till de fristående verksamheterna men även där börjar det bli fullbelagt. 
I grundskolorna syns på elevantalet att en del skolor tenderar att få stora klasser när 
det inte finns möjlighet att starta fler paralleller. På Ramunderskolan har det 
begränsats till sex paralleller i alla årskurser men istället ökat elevantalet i klasserna 
något.  
På Nyströmska skolan har det antagits 85 elever den här terminen, de totala 
antagningssiffrorna redovisas på kommande nämnd i september.  
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Förvaltningens arbete kring Covid- 19 (Anders Palmgren) 
Det var lite spänd stämning inför skolstarten men det har utvecklats sig i positiv 
riktning. Förberedelser har inriktats på att säkra verksamheten. En del årliga 
arrangemang i samband med uppstart för personalen har utgått. Det är restriktivt 
med föräldramöten och endast förskoleklassens vårdnadshavare bjuds in. Affischer 
och broschyrer har uppdaterats och information har gått ut till vårdnadshavare. Det 
har förts en diskussion med kollektivtrafiken och extra skolskjuts från Valdemarsvik 
sätts in. Trängseln har hanterats bra på bussarna. På Nyströmska har det anpassats 
med handsprit i lokalerna och inga större samlingar av elever men lektioner bedrivs 
med gymnasieleverna på plats i lokalerna. Komvux, Yrkeshögskolan och SFI bedriver 
en del undervisning på distans. Om det skulle blir ett större utbrott så är 
verksamheterna och förvaltningen förberedd.  
 
Nya lagar och andra nyheter (Anders Palmgren) 
Enligt nämndens årshjul kommer nya lagar och andra nyheter som berör nämndens 
arbete att rapporteras två gånger årligen.  
Bland annat rapporteras om förändringar av rekommendationer och lagar med 
anledning av Covid- 19, såsom distansundervisning för gymnasiet och Komvux, 
ändrade statsbidragsvillkor och prövning i grundskoleämnen i gymnasieskolan. Andra 
nyheter är bland annat att Sveriges kommuner och regioner (SKR) gett ut en guide 
för skolans arbete med digitalisering, en rapport som visar att maxtaxereformen 
förbättrat skolbarns fysiska och psykiska hälsa och att intresset för lärarutbildningar 
ökar. För den som vill hålla sig uppdaterad kontinuerligt rekommenderas att 
prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev.  
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§ 51 Dnr BUN 2020-42  1.4 

Ekonomisk uppföljning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Informationen noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Det totala prognosunderskottet för Barn- och utbildningsnämnden är – 5400 tkr. 
Förändringen sedan Tertial 1 beror på Covid- 19 relaterade kostnader, vilket täcks till 
en del av ersättning från staten för sjuklönekostnader. Arbetet med tertialrapport 2 
samt budget 2021–2024 pågår och kommer presenteras på nästa sammanträde.  
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§ 52 Dnr BUN 2020-383  1.4.3 

Investeringar i samband med uppstart av höstterminen 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beviljar investeringsbehoven på totalt 
380 tkr. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Ett principiellt investeringsstopp är taget i kommunen och undantag från detta ska 
beslutas av Barn- och utbildningsnämnden. I och med höstterminens uppstart finns 
på grund av nya lokaler behov av investeringar i form av möbler och teknisk 
utrustning. 
Investeringsbeloppet täcks av nämndens tilldelade investeringar. 
 
 
 
Underlag för beslut 
Investeringar i samband med uppstart av höstterminen 2020, tjänsteutlåtande 2020-
07-17, Anders Palmgren barn- och utbildningschef 
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§ 53 Dnr BUN 2020-385  8.1 

HPV- vaccination av pojkar årskurs 5 läsåret 2020–2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att alla pojkar som går i åk. 5 
under läsåret 2020–2021 ska erbjudas HPV vaccination. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Från i höst 2020 kommer nationella vaccinationsprogrammet utökas, pojkar som är 
födda 2009 ska erbjudas vaccination mot HPV. Folkhälsomyndigheten har beslutat 
att det inte kommer ske någon ”catch up”, dvs att man erbjuder pojkar som är födda 
tidigare att få vaccinationen via elevhälsan. Däremot kan familjen välja att själva 
bekosta vaccination via vaccinationstjänst.  
 
I Söderköpings kommun önskar vi vaccinera alla pojkar från och med åk 5. Några 
elever är överåriga i åk. 5 de är födda 2008 under läsåret 2020/2021. Om 
huvudmannen, barn- och utbildningsnämnden, vill så kan man besluta att även de 
pojkarna ska erbjudas vaccinationen.  
 
HPV, humant papillomvirus, är ett vårtvirus hos människa. Det är en grupp av över 
200 olika virustyper där vissa typer orsakar vanliga hudvårtor, andra typer orsakar 
könsvårtor (kondylom) och några typer orsakar cancer framför allt i livmoderhalsen, 
könsorganen och svalget. Flickor har erbjudits vaccination mot HPV sedan år 2010.  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

HPV- vaccination av pojkar årskurs 5 läsåret 2020-2021, tjänsteutlåtande 2020-07-21, 
Cecilia Karlsson områdeschef Samlad Elevhälsa 
Vaccination av pojkar mot HPV, Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-
beredskap/vaccinationer/vaccinationsprogram/utredningar-om-nationella-
vaccinationsprogram/vaccination-av-pojkar-mot-hpv/ 
 
 
Protokollsutdrag: 
Cecilia Karlsson, områdeschef Samlad Elevhälsa 
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§ 54 Dnr BUN 2020-402  1.2.7 

Verksamhetsbesök för politiker i Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämndens politiker ska två gånger per år 
genomföra gemensamma verksamhetsbesök på kommunens förskole- 
och skolenheter som ett sätt att följa utvecklingen i verksamheterna. 
Besöken ersätter tidigare rutin kring kontaktpolitiker.  

 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare ska två gånger per år besöka 
vissa verksamheter för att skapa möjlighet både för informationsinhämtning och för 
att bredda möjligheten för verksamheten att träffa nämndens ledamöter. Strävan ska 
vara att verksamheten och nämndens politiker upplever att de har en utvecklande 
dialog och besöken ska ge kunskap och insyn. Under verksamhetsbesöken företräder 
politikerna hela barn- och utbildningsnämnden, inte bara det egna partiet. 
 
 
 
 
Underlag för beslut 
Verksamhetsbesök för politiker i Barn- och utbildningsnämnden, tjänsteutlåtande 
2020-08-10, Anders Palmgren barn- och utbildningschef 
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§ 55 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 bifaller att öppna förskolan på 
Familjecentralen fortsätter att hållas stängd. Beslutet bör gälla till 30 
september 2020 med eventuell förlängning beroende på utvecklingen 
av Covid- 19.  

 
 

Ärendebeskrivning 

Den 16 mars stängdes öppna förskola på Familjecentralen tillfälligt för att minska 
smittorisken av covid-19. I april beslutades att förlänga stängningen till den 17 
augusti, därefter ompröva beslutet.  
 
 
 
 
Underlag för beslut 
Beslut om att förlänga ärende ”BUN 2020–228 tillfälligt stänga öppna förskolan 
Familjecentralen på grund av smittorisk covid-19 och personalbortfall”, 
tjänsteutlåtande 2020-08-17, Cecilia Karlsson områdeschef Samlad Elevhälsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag: 
Cecilia Karlsson, områdeschef Samlad Elevhälsa 
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§ 56 Dnr BUN 2020-411  7.1.2 

Distansundervisning i öppna skolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att kommunens öppna 
skolenheter kan kombinera närundervisning med distansundervisning 
där lärare och elever är åtskilda i rum men inte i tid (fjärrundervisning) 
under vissa förutsättningar.  

 
2. Barn- och utbildningsnämnden delegerar till rektor att avgöra när 

distansundervisning ska användas.  
 
3. Besluten ovan gäller så länge Skolverkets förordning 2020:115 gäller. 
 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har genom Förordning om utbildning på skolområdet och annan 
pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta (2020:115) gett möjlighet för 
skolor som är öppna att utforma undervisningen på annat sätt för att tillförsäkra 
eleverna deras rätt till utbildning vid extraordinär händelse i fredstid.  
Dessa tillfällen kan dels vara när lärare eller elever inte kan vara i skolenhetens lokaler 
eftersom de personligen följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd eller 
rekommendationer som avser sjukdomen covid-19. Det kan dels vara kopplat till att 
lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd och 
rekommendationer som rör kollektivtrafiken.  
 
Förordningen kan dels tillämpas av en huvudman när en föreskrift, allmänt råd eller 
rekommendation från Folkhälsomyndigheten avseende sjukdomen covid-19 påverkar 
antingen en lärares eller en elevs personliga situation så att de inte kan närvara i 
skolan. Den kan dels tillämpas om Folkhälsomyndighetens föreskrifter, råd eller 
rekommendationer påverkar gymnasieelevernas och deras lärares resande med 
kollektivtrafik till och från skolan. 
Förvaltningen rekommenderar att skolorna ges möjlighet att använda 
fjärrundervisning när andra möjligheter har prövats eller övervägts. 
 
 
Underlag för beslut 
Distansundervisning i öppna skolor, tjänsteutlåtande 2020-08-17, Ingrid Palgård 
sakkunnig 
 
Protokollsutdrag: 
Rektorer på samtliga skolor ska ta del av beslutet. 
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§ 57 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 maj- augusti 
2020-08-20 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2020-08-20 
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§ 58 Dnr BUN 2020-44  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Ärenden för kännedom noteras till protokollet.  
 
 
 

Ärendebeskrivning 

58 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats på Barn- och utbildningsförvaltningen under maj- augusti 2020. Fyra 
beslut från Skolverket om beviljade statsbidrag för 2020.  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden diarieförd 2020-08-20. 
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§ 59 Dnr BUN 2020-118  1.2.7 

Rapporter Barn- och utbildningsnämndens sammanträden 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Inga rapporter att notera till protokollet.  
 
 
 
 
 
 
 
 


