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§§83–93 
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Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 83–93 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Peter Abrahamsson   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2020-12-16, §§ 83–93 

Förvaringsplats för 
protokollet Sekretariatet 

Anslaget sätts upp 2020-12-21 

Anslaget tas ner 2021-01-12 

Underskrift   
 Karolina Andersson  
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§ 83 Dnr BUN 2020-45  1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Peter Abrahamsson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 84 Dnr BUN 2020-566  1.2.7 

Information vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde  
2020-12-16 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul (Anders Palmgren) 
Årshjulet finns tillgängligt på Kanalen och även inlagt i Uppdragsplan 
2021–2024. På sammanträdet i februari kommer fokus ligga på 
ledarskap, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Om det finns 
önskemål att något särskilt ska redovisas kan ni kontakta Anders.  

Likvärdig skola 2021 (Anders Palmgren)  
Statsbidraget ”Likvärdig skola 2021” betalas ut för att stärka likvärdigheten och 
kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola, det har ersatt det tidigare 
bidraget ” Lågstadiesatsningen”. Bidraget ska användas till utökade eller nya insatser 
och utgår från det systematiska kvalitetsarbetet och förankras med de fackliga 
parterna samt Barn-och utbildningsnämnden. Det stöttar upp ekonomiskt framförallt 
för de mindre skolenheterna och kan användas till det specialpedagogiska arbetet. 
Bidraget är cirka 6 700 kkr. 

 
Utvärdering verksamhetsbesök (Anders Palmgren) 
En workshop har genomförts och sammanställts. I resultatet ses bland annat styrkor 
som kompetenta pedagoger, engagemang, samsyn och helhetssyn. Bland utmaningar 
nämns bland annat otillräcklig rekrytering, lokaler, arbetsro samt arbetet med barn i 
behov av stöd. 

 
Statistik elevfrånvaro (Andreas Wetell) 
Statistik från årskurs 1–9 presenterades med viss reservation för att den pågående 
pandemin kan påverkat siffrorna något.  Runt de elever med en mycket hög frånvaro 
finns en samverkan mellan socialtjänst, skola och övriga aktörer. Det pågår även ett 
samarbete med Specialpedagogiska myndigheten för att nå en högre närvaro. Det 
kommer redovisas två gånger per år för nämnden och då även statistik för gymnasiet. 
  
Samlad Elevhälsas resultatredovisning och uppdrag 
Utgår på grund av tidsbrist och kommer ske på sammanträde i början av 2021. 
 
Personal, lokaler och elevutveckling (Anders Palmgren) 
Fastighetskontoret har tagit fram en lokalförsörjningsplan som kommer tas upp i 
Kommunstyrelsen i början på 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen har lyft upp 
några områden och de presenteras på kommande sammanträde i februari.  



6 (19) 
Protokoll 

2020-12-16 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Läget Covid- 19 (Anders Palmgren 
-Sedan 7/12 bedrivs distans- och fjärrundervisning vid Nyströmska skolan utifrån 
nationella riktlinjer.  
-Det finns i dagsläget ingen planering att grundskolorna i Söderköpings kommun går 
över till distans- och fjärrundervisning då det endast kan ske på smittskyddsläkarens 
rekommendation om det finns hög smittspridning i kommunen. Enligt skollagen har 
elever rätt till 178 undervisningsdagar per läsår vilket innebär att vid ett 
tidigareläggande av jullovet så påverkar det vårterminen med förlängning alternativt 
att lov- eller studiedagar utnyttjas till lektionsdagar. Om det blir aktuellt med fjärr- 
eller distansundervisning så finns alla tekniska hjälpmedel men det ställer nya krav på 
personalen. 
-Skolverket har ställt in alla nationella prov vårterminen 2021, Barn- och 
utbildningsförvaltningen har ännu inte helt tagit ställning till vad det innebär då det 
skedde dagen innan sammanträdet.  
-Inom Barn- och utbildningsförvaltningen är inte sjukfrånvaron högre än vid 
pandemin i våras, dock är oron bland personal större. Inom förskolan har det gått ut 
ett brev till samtliga vårdnadshavare med vädjan om att de ser över om det är möjligt 
att korrigera barnens tider utifrån ändrade arbetsförhållanden och om det finns 
möjlighet att ordna omsorg på annat sätt under jul och nyår. Detta för att underlätta i 
planering och ge så många medarbetare som möjlighet vila och ledighet.  Alla 
förskolor kommer hålla öppet under mellandagarna.  
-Alboga Östra förskola hölls stängd en dag då många i personalen uppvisade 
symtom. De fick via Länsstyrelsen möjlighet att testa sig och förskolan kunde öppna 
dagen efter då proven var negativa för Covid- 19. Alla vårdnadshavare kontaktades 
dagen innan och de med samhällsnyttiga arbeten eller utan annan möjlighet till 
barnomsorg erbjöds det.  
- På Ramunderskolan har det periodvis varit ett ansträngt läge med många sjuka 
lärare vilket innebär mycket arbete runt att ordna vikarier.  
 
Övriga frågor (Anders Palmgren) 
Sedan i höstas har Exiso AB tagit över lokalvården från Ramunderstaden. Det har 
inneburit viss störning i en del verksamheter med ny personal och sämre eller 
utebliven städning. Lokalvårdscontrollern arbetar i täta dialoger med verksamheterna 
för att lösa uppkomna problem. 
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§ 85 Dnr BUN 2020-42  1.4 

Ekonomisk uppföljning 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och Utbildningsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten avseende 
uppföljning P10. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosens positiva utveckling i uppföljningsperiod jan-okt (P10) förklaras till 
största delen med att 3 500 tkr från Migrationsverket som avser integrationskostnader 
inom Barn och utbildningsnämndens verksamheter nu har tillförts Barn och 
utbildningsnämnden enligt beslut i KS. Detta medför att ekonomin och förväntat 
helårsresultat inom flera områden förbättras. Inom gymnasieverksamheten har också 
den regionala fördelningen av statsbidrag för lärling blivit klar vilket har påverkat 
område Frivilliga skolformer positivt. En tredje faktor som har påverkat 
helårsprognosen i P10 positivt är den statliga sjuklöneersättning för november på 400 
tkr som har fördelats till respektive område. 
 
 

 

Underlag för beslut 

Presidium P10 Budget 2021-presentation 2020-12-01, Hans Peterson ekonom 
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§ 86 Dnr BUN 2020-560  1.4.1 

Budget 2021 (inklusive prislista 2021–2024) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner 
föreliggande budget 2021 inklusive prislistor.   

2.  Ärendet omedelbart justerat.                                            
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Peter Abrahamsson (S), Sylvia Lindblom (S) och Kjell Eriksson (S) reserverar sig i 
beslutet och lämnar en gemensam protokollsanteckning. Mikael Wängsjö (V) 
reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. Annelie Sjöberg (SD) 
reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har efter genomfört detaljbudgetarbete presenterat en budget i balans 

för 2021. Det tidigare påbörjade arbetet med analys av förvaltningens verksamhet för 

att identifiera effektiviseringsmöjligheter skall fortsätta under 2021.                           

Även i den beslutade uppdragsplanen för 2021 finns uppdrag kopplat till det 

övergripande målet att skapa en långsiktig och ansvarsfull ekonomi, vilket förväntas 

ge effekt under 2021.  

I vår uppföljning av verksamheten läggs även fortsättningsvis ett särskilt fokus på 

prognossäkerhet, prognosmetodik och att presentera underlag som möjliggör att 

varje funktion inom organisationen kan analyseras och godkännas utifrån de 

kostnader och resultat som funktionen tillför. Detta innebär att varje verksamhet 

inom förvaltningen ska genomlysas för att fastställa kvalitets- och kostnadsnivåer. 

Motsvarande arbete kommer att genomföras för kommunens verksamhet som helhet 

för att säkerställa långsiktigt hållbara budgetramar och fördelning mellan 

förvaltningarna. 

Det är inte bara kostnader som ska analyseras utan även möjliga intäkter. 

Förvaltningschef får ett uppdrag att se över intäktssidan vilket kan innebära ökad 

interkommunal samverkan samt fler bidragsansökningar. 

Budgetunderlaget omfattar också prislistor för ersättning till enskilda verksamheter. 

Detta material har presenterats för representanter för dessa. Vid detta tillfälle erbjöds 

de enskilda verksamheterna att om behov föreligger kontakta förvaltningen för mera 

detaljerad genomgång av bakomliggande beräkningar. Förutsättningen är bidrag på 

lika villkor men då underlaget för kommunens kostnader för bland annat lokaler och 
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kost kommer från annan förvaltning finns anledning att vid kommande 

nämndsammanträde redovisa en fördjupad analys av beräkningarna. Detta också mot 

bakgrund av synpunkter som framförts av PWC i granskningsrapporten november 

2020. Där påpekas brister i följsamhet för ersättningar rörande lokaler och kost. 

Nämnden föreslås av PWC att uppmärksamma Kommunstyrelsen på detta.   

 

Protokollsanteckningar 

Peter Abrahamsson (S), Sylvia Lindblom (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning som underlag för sina reservationer:  
” Budget bygger på majoritetens förslag.  
Socialdemokraterna hade eget förslag i Kommunfullmäktige som ger verksamheterna 
mer resurser. Det socialdemokratiska budgetförslaget med ökade resurser för år  
2021 - 2024 möjliggör satsningar på elevstöd, elevhälsa och specialpedagoger m.m. 
Detta syfte att barn och elever ska kunna nå sina mål i större utsträckning än 
majoritetens förslag.  
Majoritetens förslag kräver besparingar om 4 489 tkr. Utan att precisera var 
besparingarna ska ske.” 
 
Mikael Wängsjö (V) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sin 
reservation: ” Vi reserverar oss i ärendet Budget 2021. Vänsterpartiet har en annan 
strategisk plan och budget för 2021 än den borgerliga alliansen, som innebär en större 
tilldelning av resurser till Barn- och utbildningsnämnden. Det finns därför ingen 
anledning för oss att fördela pengarna till de olika delarna av BUN:s 
verksamhetsområde med utgångspunkt från alliansens resurstilldelning.” 
 
Annelie Sjöberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sin 
reservation:  
” SD Söderköping avstår från att delta i beslut och hänvisar till eget förslag på 
Strategisk plan med budgetramar för BUN. 
Vi har i vårt eget förslag till Strategisk plan valt att bygga vår budget på en mer 
verklighetsförankrad och trovärdig analys och framtidsprognos och därmed 
omfördela resurser från kommunens totala budget till BUN med ett tillskott som 
svarar mot de behov av resurser som finns. 
I en mer detaljerad budget på förvaltningsnivå hade vi önskat se omfördelning av 
resurser inom BUN som bättre hade svarat mot de faktiska behov som finns och där 
resurser används på ett långsiktigt, förebyggande och hållbart sätt för att ge 
Söderköpings barn och ungdomar utbildning och möjlighet till trygghet och livslångt 
lärande.” 
 
Underlag för beslut 
Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2021-Budget BUN 2021, 2020-12-11 
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§ 87 Dnr BUN 2020-500  1.4 

Uppdragsplan 2021–2024 (inklusive uppföljning och internkontroll)  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer Uppdragsplan för 2021 – 2024 inklusive 
internkontrollplan.   
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Peter Abrahamsson (S), Sylvia Lindblom (S) och Kjell Eriksson (S) reserverar sig i 
beslutet och lämnar en gemensam protokollsanteckning. Mikael Wängsjö (V) 
reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. Annelie Sjöberg (SD) 
reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Den strategiska planen för 2021–2024 innehåller en del förändringar i förhållande till 
motsvarande föregående dokument. Med anledning av detta föreslås vissa 
förändringar i Uppdragsplan inklusive internkontrollplan för BUN 2021–2024. Det 
reviderade dokumentet har utarbetats av förvaltningen med beaktande av de 
synpunkter som inkommit från BUN:s politiker. 
 
 
 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningsnämndens uppdragsplan inklusive internkontroll  
2021–2024-tjänsteutlåtande 2020-12-10, Anders Palmgren barn- och utbildningschef 
 

Protokollsanteckningar 

Peter Abrahamsson (S), Sylvia Lindblom (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning som underlag för sina reservationer:  
” Framsidan till uppdragsplanen hänvisar inte till BUN:s verksamhet vilken i stället 
utgörs av ”Vi ska skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar i förskolan, 
grundskolan, gymnasiet, inom Nyströmska skolan och Kulturskolan att nå sina mål, 
samt fritidsgårdar!”  
Med underrubriker helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet. 
Vi saknar denna tydlighet vad gäller punkt 3 under långsiktiga mål i uppdragsplanen 
och den livslånga effekten av att gå ut åk 9 med godkända betyg och självklart 
gymnasie- och yrkesprogrammen. Vi ligger på under 90% av eleverna som går ur åk 9 
med godkända betyg med effekter för såväl elevens fortsatta skolgång som 
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ekonomiskt för kommunen. Uppföljningen av elever från trean och genom mellan- 
och högstadiet saknar viktiga kunskaper i matte, svenska och engelska. 
Anmärkningsvärt är att kommunen endast har en 0,5% tjänst som matteutvecklare 
när kunskapen om elevernas behov finns. Det behövs en satsning på elevhälsan, 
elevstöd och specialpedagoger. 
BUN har även viktiga uppgifter på det personalpolitiska planet. Sjukskrivningarna, 
arbetsmiljön att vara en attraktivarbetsgivare samt hänga med i löner. 
Majoritetens budget saknar balans. Den redovisar i underlag avseende ekonomiska 
behov för en oförändrad verksamhet på 328 029 tkr och tilldelats en budgetram på 
323 540 tkr ett underskott på 4 489 tkr. 
Det finns inga kommentarer hur det underskottet 4 489 tkr för 2021 ska hanteras 
eller vilka besparingar som det medför. Vi ser det inte som ansvarsfull ekonomisk 
politik. 
Socialdemokraternas strategiska plan för 2021 redovisar en budget för BUN med 
328 540 tkr ett bra sätt att klara verksamheten och några förbättringar.” 
 
Mikael Wängsjö (V) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sin 
reservation: 
” Vänsterpartiet har en annan strategisk plan och budget för 2021 än den borgerliga 
alliansen. Vänsterpartiets budgetförslag innebär en större tilldelning av resurser till 
Barn- och utbildningsnämnden. Från Vänsterpartiet har vi också tydligt kritiserat de 
försämringar som majoriteten genomdrivit under mandatperioden och valt att i vår 
budget budgetera för återställda verksamheter (gäller Elevhälsan, Focus fritidsgård 
och BOA natt).  
Hade Vänsterpartiets budget vunnit gehör hade alltså inte bara budgeten utan också 
uppdragsplanen varit en annan.” 
 
Annelie Sjöberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sin 
reservation:  
” Vi har inget att invända mot de övergripande mål som har formulerats i 
uppdragsplan för BUN 2021 - 2024. Det är viktiga och övergripande målsättningar 
som vi ställer upp på men vi anser inte att uppdragsplanen tillräckligt tydligt 
adresserar och formulerar mål för det som är BUN:s ansvarsområde. 
Vi hade vid egen utformad uppdragsplan önskat se mer konkreta mål och visioner 
som svarar bättre mot det som är BUN:s ansvarsområde och tydligt utformade mål 
för utmaningar och identifierade utvecklingsområden för BUN:s verksamhet. 
En uppdragsplan bör förutom övergripande mål och visioner konkretisera 
identifierade problem och utvecklingsområden med tydliga uppdrag till förvaltningen 
i en öppen och transparent process. I en sådan process bör mål vara tydligt 
utformade, innehålla problemanalys och krav på återkoppling, redovisning och 
uppföljning av resultat. 
Att använda enkäter och utfall på gruppnivå kan ge viss information om nuläge men 
är ett trubbigt och mindre adekvat instrument för att säkerställa ett adekvat 
systematiskt kvalitetsarbete och åtgärda eventuella brister i verksamheten.” 
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§ 88 Dnr BUN 2020-196  7.1.8 

Ansökan om fristående förskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Östra Ryds församlings ansökan om 
fristående förskola Kyrkstigen i Västra Husby förutsatt att ansökan kompletteras och 
lokalen blir godkänd för förskoleverksamhet. 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Mikael Wängsjö (V) reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning. 
 

Ärendebeskrivning 

Östra Ryds församling har ansökt om att få starta upp en fristående förskola i Västra 
Husby. Utifrån befolkningsprognoserna så finns det ett underlag för ytterligare 
förskola i Västra Husby. Ansökan är i nuläget inte komplett. Rekommendationen är 
att godkänna ansökan förutsatt att den kompletteras. 
 

Underlag för beslut 

Ansökan om fristående förskola, tjänsteutlåtande, 2020-12-08, Kristin Österström 
utvecklingsledare 
Ansökan om godkännande för fristående förskola, 2020-09-09, Pontus Mårtensson 
 

Protokollsanteckning 

Mikael Wängsjö (V) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sin 
reservation: 
” Östra Ryds församling har inkommit med en ansökan om att starta upp en 
fristående förskola med konfessionell inriktning i Västra Husby, vilket uttryckt med 
andra ord är det samma som en religiös förskola.  
Enligt skollagen ska all undervisning vila på vetenskaplig grund och vara saklig och 
allsidig (vilket även gäller förskolan som har ett tydligt pedagogiskt uppdrag). I 
skollagen har man dock gjort en åtskillnad mellan undervisning och utbildning vilket 
öppnar för de konfessionella alternativen.  
Av ansökan framgår att utbildningen kommer ”ha inslag av traditionella sånger och 
berättelser ur den kristna traditionen”. Att bedriva en förskoleverksamhet på det här 
sättet har stöd i lag. Vid godkännande av en religiös skola eller förskola godkänner 
samtidigt kommunen att bordsbön, psalmer vid samlingar, högläsning av religiösa berättelser, 
religiösa symboler och kyrkobesök får anses vara en del av utbildningen (Förarbete till 
skollagen). Lagen säger dock att det ska finnas en tydlig åtskillnad mellan 
undervisning och utbildning samt att det tydligt ska framgå att de konfessionella 
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inslagen bygger på frivillighet. Hur frivillighet ska kunna garanteras för varje enskilt 
barn i varje givet läge är inte helt lätt att förstå. Här finns fog för oro. 
I Västra Husby är det idag brist på förskoleplatser. I underlaget inför beslut lyfter 
man fram bristen på förskoleplatser som ett skäl att säga ja till ansökan. Från 
Vänsterpartiet ser vi det precis tvärtom. I och med bristen på förskoleplatser kan 
föräldrar som inte skulle valt en konfessionell förskola se sig tvingade att göra det. 
Det vore mycket olyckligt att sätta föräldrar och barn i en sådan situation. Den brist 
på förskoleplatser som idag finns måste hanteras, men då i första hand genom 
tillskapande av fler platser i den kommunala förskoleverksamheten. 
Från Vänsterpartiet anser vi att både skola och förskola ska vara fria från religiösa 
inslag. I en demokrati ingår varje individs rätt att själv välja livsåskådning och utöva 
den. Religiös eller annan ideologisk påverkan ska därför inte förekomma i skolan.” 
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§ 89 Dnr BUN 2020-563  7.1.2 

Utökad delegation av 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) 
för att undvika trängsel. 

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

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

ändringar till och med SFS 2020:957 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 är genom SFS 2020:957 utökade till att även gälla när antalet elever 
som samtidigt är närvarande i gymnasieskolans lokaler behöver begränsas för att 
huvudmannen ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer. 
 
Förvaltningen rekommenderar att gymnasieskolan ges möjlighet att använda 
fjärrundervisning när andra möjligheter har prövats eller övervägts och att beslutet tas 
av rektor efter samråd med förvaltningschef. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Utökad delegation av distansundervisning i öppna skolor-tjänsteutlåtande  
2020-11-30, Ingrid Palgård sakkunnig 
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§ 90 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 

Barn- och utbildningsnämnden bifaller att öppna förskolan på Familjecentralen 
fortsätter att hållas stängd. Beslutet bör gälla till 28 februari 2021 med eventuell 
förlängning beroende på utvecklingen av Covid- 19.  
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Mikael Wängsjö (V) reserverar sig i beslutet till förmån för eget förslag.  
 

Ärendebeskrivning 

Den 16 mars stängdes öppna förskola på Familjecentralen tillfälligt för att minska 
smittorisken av covid-19. I september beslutade nämnden att förlänga stängningen till 
den 31 december, därefter ompröva beslutet.  
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Wängsjö (V) förslår följande: 
”Att Söderköpings kommun på allvar undersöker möjligheten att bedriva 
verksamheten på ett annat sätt än vanligt  
Att Söderköpings kommun upprättar en dialog med andra östgötska kommuner som 
återöppnat sina verksamheter för att lära av/ta intryck av deras arbetssätt och 
erfarenheter  
Att Öppna Förskolan skyndsamt återupptar sin verksamhet” 
 
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer Mikael Wängsjö (V) förslag till beslut mot majoritetens förslag och 
finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag. 
 
 

Underlag för beslut 

Beslut om att förlänga ärende BUN 2020–228 tillfälligt stänga öppna förskolan-
tjänsteutlåtande 20-12-01, Cecilia Karlsson områdeschef Samlad elevhälsa 
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Protokollsanteckning 
Mikael Wängsjö (V) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sitt 
förslag: 
” Öppna Förskolan och Familjecentralen är viktiga verksamheter som har ett 
arbetssätt som bygger på god evidens vad gäller tidiga insatser och samverkan. Här 
bedrivs ett mycket viktigt förebyggande arbete, både när det gäller föräldraskap 
generellt och för att säkerställa att barn får det de behöver.  
I Corona-pandemins spår får vi rapporter om ökat våld gentemot barn men också 
mellan föräldrar. Att en av de platser där detta kan fångas upp och hjälp och stöd 
erbjudas håller stängt är därför mycket olyckligt. Verksamheten är alltid viktig men 
troligtvis extra viktig just nu. 
Från Vänsterpartiet ser vi det därför som mycket angeläget att verksamheten 
återöppnar så fort som möjligt. I beslutsunderlaget hänvisar man till smittorisk och 
regionens rekommendationer och drar utifrån detta slutsatsen att verksamheten inte 
kan återöppna. Men andra kommuner i Östergötland har landat i andra slutsatser. 
Gör andra kommuner, som arbetar under samma regionala rekommendationer, 
bedömningen att det går att återöppna på ett säkert sätt borde Söderköpings 
kommun kunna göra det samma. 
Att man dessutom stänger dörren för alternativa lösningar och ensidigt väljer 
stängning gör det hela än mer problematiskt. Flera förslag på alternativa arbetssätt har 
lyfts fram under det här året, det har bl a handlat om att trots stängning i alla fall 
etablera en kontakt med föräldrarna, att Öppna förskolan öppnar men bedrivs avskild 
från BVC (det går att skilja av verksamheterna) eller att man erbjuder aktiviteter 
utomhus, men samtliga förslag har avfärdats. Det betyder att inga kontakter etableras 
med familjerna överhuvudtaget under 2020 och en bra bit in i 2021. Det är inte okej.” 
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§ 91 Dnr BUN 2020-562  2.1.1 

Öppna informationsmöten 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn-och utbildningsnämnden fastställer att informationsdelen av 
sammanträden ska hållas öppen för allmänheten på samma sätt som 
under 2020. Undantag kan dock göras utifrån de restriktioner och 
rekommendationer som utfärdas i samband med pågående Covid- 19 
pandemi.  

2. Barn- och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att annonsera tid, 
plats och ärendelista för de öppna informationsmöten som nämnden 
genomför 2021 på kommunens hemsida samt genom anslag i 
Kommunhuset. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Barn-och utbildningsnämnden har hållit öppna informationssammanträden sedan år 
2016. Även om intresset från allmänheten att delta har varit begränsat eller avgränsat 
till särskilda frågor föreslås att öppna informationsmöten fortsätter under 2021. Den 
pågående covid19-pandemin kan dock komma kräva anpassningar vad gäller 
nämndmötenas utformning vilket kan begränsa öppenheten. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Öppna informationsmöten 2021-tjänsteutlåtande 2020-11-26, Karolina Andersson, 
nämndsekreterare 
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§ 92 Dnr BUN 2020-43  1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Delegationsbesluten noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut tagna på Barn- och utbildningsförvaltningen under november och 
december 2020. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2020-12-10 
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§ 93 Dnr BUN 2020-44  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärenden för kännedom noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

55 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats av Barn- och utbildningsförvaltningen under november- december 
2020. Två beslut från Skolverket om beviljade statsbidrag, "Gymnasial 
lärlingsutbildning HT 2020" och "Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller 
fritidshem inte erbjuds 2020".  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden daterad 2020-12-10 
 
 


