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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 15 december 2021 kl 08:30 

Ledamöter Roland Nilsson (C), Ordförande 
Anders Åhlén (M), 1:e vice ordförande 
Peter Abrahamsson (S), 2:e vice ordförande 
Sverker Johansson (C), närvarande 8.30-12.00 
Ellen Friberg (L), närvarande 8.30-16.00 
Björn Hultén (M) 
Fredrik Weflö (KD) 
Monika Malmkvist (S), inte närvarande 
Kjell Eriksson (S) 
Katrin Appelqvist (V) 
Annelie Sjöberg (SD) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Louise Baca (C), närvarande 14.00-16.30 
Sanna Fogelby (S) 
Erik Jacobsson (KD) 
 

16.30           §§ 65–76 
 
                    §§ 73–76 

Ersättare Peter Othberg (C), närvarande 8.30-12.00 
Ingrid Thollander (M), inte närvarande 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Ingela Karlsson (S), inte närvarande 
Sylvia Lindblom (S) 
Mikael Wängsjö (V), inte närvarande 
Peter Ljunggren (SD) 

Övriga närvarande Ingrid Palgård, sakkunnig 
Cecilia Karlsson, områdeschef 
Hans Peterson, ekonom 
Anna Molander, administrativ assistent 
Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 

Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2021-12-15  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 65–76 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Peter Abrahamsson   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-12-15, §§ 65-76 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Barn- och utbildningskontoret 

Anslaget sätts upp 2021-12-21 

Anslaget tas ner 2021-01-12 

Underskrift   
 Karolina Andersson  
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§ 65 Dnr BUN 2021-00007   1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Peter Abrahamsson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 66 Dnr 2021-00789   1.2.7 

Informationsärenden vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-12-15 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
      

Ärendebeskrivning 

Uppföljning öppna förskolan (Cecilia Karlsson) 
Informationen utgår på grund av tidsbrist. Cecilias bildspel finns publicerat i Ciceron 
och uppstår frågor runt det kontaktas Anders Palmgren. Eventuellt blir det en 
uppföljning på sammanträdet 2022-01-26. 
 
 
Personal, lokaler och elevutveckling (Anders Palmgren) 
Patrik Franzén har anställts som rektor på Nyströmska skolan, han kommer närmast 
från Praktiska gymnasiet i Norrköping. Lena Rödin kommer tillträda tjänsten som 
sakkunnig för grundskola, hon är i dagsläget rektor på Bergaskolan och det kommer 
rekryteras ny rektor dit.  
Det är flera processer igång och arbetet kring dem går framåt. I Västra Husby uppstod 
en del problem med kalla lokaler och frusna ledningar när temperaturen sjönk i 
november. Problemen kan relateras till den pågående ombyggnationen av skolan.  
Särskolan kommer flytta in i sina lokaler runt vecka 8 2022.  
På Björklunda förskola har de problem som fanns med inomhusmiljön åtgärdats och  
det har utvärderats tillsammans med personalen.  
I samband med byte av tak på Bergaskolan upptäcktes att även fasaden behöver 
åtgärdas, det kommer ske inom en snar framtid.  
I mars kommer nämnden få en utförlig presentation av kommande barn- och 
elevvolymer och även hur de fördelas geografiskt i kommunen. 
 
 
Utbildning kring budgetarbete (Hans Peterson) 
Under presentationer för Ekonomisk uppföljning och Budget 2022(inklusive prislista 
2022) fick nämndens ledamöter och ersättare en djupare inblick i förvaltningens arbete 
kring ekonomiska uppföljningar och budgetarbetet.  
 

 
Övriga frågor 
Peter Abrahamsson (S) undrar om Focus öppettider kommer utökas? 
Anders svarar att enhetschef Maria Strömbäck Adolfsson just nu ser över bemanningen  
och möjligheterna att utöka öppettiderna. Det kommer vara klart och informeras  
om till kommande ungdomsråd. 
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Peter Abrahamsson (S) undrar var rapporteringen från verksamhetsbesöken och 
resultatredovisningen tog vägen? 
Anders hänvisar till den sammanfattning som gjordes efter workshopen 2021-11-10 
och som visades i bildspel kring uppdragsplanen. Sammanfattningen har sedan legat 
till grund för arbetet med Uppdragsplan 2022–2025.  

 

Underlag för beslut 

Konsekvenser efter att Öppna förskolan stängt på grund av covid-19-bildspel, 2021-
12-15, Cecilia Karlsson, områdeschef 
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§ 67 Dnr BUN 2021-00306   1.2.7 

Barn- och utbildningschefen informerar 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Det har kommit nya rekommendationer runt Covid- 19 men viktigt att poängtera är 
att pedagogisk verksamhet inte omfattas av dem. Dock ska allmänna 
smittskyddsåtgärder följas som till exempel att hålla avstånd, undvika trängsel, tvätta 
händerna och inte ses i stora grupper.  
Alla medarbetare inom Barn- och utbildningsförvaltningen får sin vaccination mot 
säsongsinfluensan ersatt av arbetsgivaren, detta som en del i att undvika ökad 
sjukfrånvaro. 
Lärarförbundets ranking för skolkommuner presenteras i korthet. Söderköping ligger 
idag på plats 57 vilket är en försämring från förra mätningen, se bildspel publicerat i 
Ciceron.  
Det planeras för ungdomsråd 25 januari 2022, information kommer gå ut på skolorna 
inom kort. Det kommer vara på Nyströmska skolan och fokus är övergång från 
grundskola till gymnasiet. Ämnet valdes utifrån tankar och synpunkter som framkom 
på förra rådet.  

 
 
 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningschefen informerar 2021-12-15- bildspel, Anders Palmgren, 
barn- och utbildningschef 
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§ 68 Dnr BUN 2021-00067   1.4 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras till protokollet.  
2.         Barn- och utbildningsnämnden fördelar enligt        

förvaltningens förslag det tillskott som inkommit från 
Finansförvaltningen om 6,1 mnkr. 

 
 
 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen utifrån perioden januari-oktober (P10) visar för Barn och 
utbildningsnämnden på ett underskott på -3 550 tkr. Det reducerade underskottet 
jämfört med P09 (-9 000 tkr) beror huvudsakligen på det extra tillskott från 
Finansförvaltningen på 6 100 tkr som beslutats av KF. Av dessa 6 100 tkr påverkas 
Barn- och utbildningsnämndens prognos med +5 400 tkr och resterande 700 tkr 
utbetalas till fristående enheter utifrån Bidrag på lika villkor. Det är område Förskola, 
Grundskola, Frivilliga skolformer och Övergripande BUN som visar på underskott.  
 
Efter att P10 färdigställts har sammanhållande Motala i december redovisat 
fördelningen av årets regionala yrkes- och lärlingsvux. Efter att staten tillskjutit medel 
för stödjande insatser och att Linköping och Norrköping tillsammans har avstått 
bidrag påverkas övriga kommuner positivt. För Söderköpings del innebär detta drygt 
+1 000 tkr utöver vad Motala tidigare har aviserat. 
 

 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Fördelning tillskott från Finansförvaltningen- tjänsteutlåtande 2021-11-29, Anders 
Palmgren, barn- och utbildningschef 
Presentation budget 2022, 2020-12-15- bildspel, Hans Peterson, ekonom 
 
 
 
Expediering 

Fristående verksamheter  
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§ 69 Dnr BUN 2021-00728   1.4 

Resursfördelning grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar en resursfördelningsmodell för grundskolan 
som innebär att skolor, som både har färre än 80 elever och där en nedläggning av 
skolan skulle innebära att elever får mer än 2 mils förlängd bilväg till annan skola, får 
ett strukturbidrag förutom det ordinarie grundbeloppet per elev. Strukturbidragets 
storlek beslutas inför varje budgetår. 
 
 
Reservationer och särskilda uttalanden 

Ellen Friberg (L) reserverar sig i beslutet och lämnar en protokollsanteckning som 
underlag till sin reservation. 
 

Ärendebeskrivning 

Söderköpings kommun har för närvarande ingen uttalad 
resursfördelningsmodell för grundskolan. När det gäller socio-ekonomiska 
skillnader är de så små inom kommunen att det inte motiverar en 
omfördelning av resurserna för skolorna, eftersom det skulle leda till 
oförändrad budgettilldelning. 
Däremot skulle kommunen kunna överväga att lämna strukturbidrag 
till skolor som trots ett litet antal elever ändå fortsätter att vara öppna 
eftersom de tar emot elever som annars skulle få långt till skolan. 
Kommunen har ett ansvar för att elever ska ha lika tillgång till 
utbildning oavsett geografisk hemvist. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ellen Friberg (L) yrkar på avslag på majoritetens förslag till beslut.  
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer Ellen Fribergs (L) förslag på avslag mot majoritetens förslag till 
beslut och finner att nämnden bifaller enligt majoritetens förslag.  
 
 

Underlag för beslut 

Resursfördelning- tjänsteutlåtande, 2021-12-10, Ingrid Palgård, sakkunnig 
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Protokollsanteckning 

Ellen Friberg (L) lämnar följande protokollsanteckning som underlag för sin 
reservation: 
”Liberalerna, genom Ellen Friberg, reserverar sig mot beslutet att införa en 
resursfördelningsrutin där skolor med vissa förutsättningar ges bidrag som undantas 
den generella elevpengsberäkningen. Rutinen tar upp aspekterna småskalighet och 
avstånd, och är utformad på ett sådant sätt att den endast är den kommunala skolan i 
Sankt Anna som uppfyller kriterierna. Inom den kommunala förvaltningen finns 
redan möjligheten att omfördela medel mellan verksamheter beroende på behov och 
förutsättningar vilket gör att rutinen egentligen är överflödig. Men beslutet innebär att 
det extra tillskottet till Sankt Anna skola som för 2022 uppgår till 800 000 kr undantas 
beräkning av elevpengen med följden att icke-kommunala verksamheter som ska ges 
ersättning på lika villkor inte får en procentuell andel av det tilläggsbelopp som skolan 
i Sankt Anna får. I praktiken innebär det att de icke-kommunala skolor som verkar i 
kommunen idag, och som redan har en ekonomiskt utsatt situation, indirekt bidrar till 
den kommunala skolan i Sankt Anna genom att avstå del av den ersättning som 
motsvarar kommunens faktiska genomsnittliga elevpengskostnad. 
Exempel på resursfördelningsrutiner finns i flera kommunen och används främst för 
att värna landsbygdsskolor. Men lagstiftningen är inte explicit vad gäller denna 
möjlighet utan lagligheten bedöms först vid rättslig prövning.  Motiveringen till att 
införa rutinen i Söderköping bygger på landsbygdspolitik samt barnperspektivet där 
man vill undvika långa skolresor. Båda dessa aspekter ställer vi oss bakom men vi ser 
även vikten i att skapa goda förutsättningar för idéburna icke-kommunala 
skolalternativ.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediering 

Fristående skolor inom kommunen 
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§ 70 Dnr BUN 2021-00680    

Budget 2022 (inklusive prislista 2022) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer föreliggande budget 2022 
inklusive prislistor.    

2. Ärendet omedelbart justerat                
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har efter genomfört detaljbudgetarbete presenterat en budget i balans 
för 2022. Det tidigare påbörjade arbetet med analys av förvaltningens verksamhet för 
att identifiera effektiviseringsmöjligheter skall fortsätta under 2022.                             
Även i den beslutade uppdragsplanen för 2022 finns uppdrag kopplat till det 
övergripande målet att skapa en långsiktig och ansvarsfull ekonomi, vilket förväntas 
ge effekt under 2022.  
 
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. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Abrahamsson (S) Sanna Fogelby (S) och Kjell Eriksson (S) föreslår återremiss 
av ärendet och lämnar en protokollsanteckning som underlag till sitt förslag.  
Katrin Appelqvist (V) föreslår återremiss av ärendet och lämnar en 
protokollsanteckning som underlag till sitt förslag. 
 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer förslagen om återremiss mot alliansens förslag till beslut och 
finner att nämnden bifaller enligt alliansens förslag till beslut. 
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Underlag för beslut 

Budget BUN 2022 inklusive bilagor 1–4, 2021-12-09, Hans Peterson, ekonom 
 
 
Protokollsanteckningar 

Peter Abrahamsson (S), Sanna Fogelby (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: ” Socialdemokraterna yrkar på återremiss av budget 2022. Vi 
finner majoritetens budget otillräcklig vad gäller speciallärare och resurser till BIBAS i 
första hand samt det saknas utrymme för oförutsedda kostnader. 
Med majoritetens budgetförslag blir verksamheternas resurser snäva och man säger 
att det handlar om att bibehålla nuvarande nivåer i verksamheten vilket inte klaras då 
förvaltningens överlämnade behov för 2022 saknar 2 miljoner. Vi vet inte för dagen 
lösningen av BOA inte heller 2022 års kostnad eller besparing. 
Uppräkningarna är i vissa delar oroande låga Socialdemokraterna vill veta vad som 
ska göras för att få en budget i balans. Vi anser även att beslutet att avveckla Enheten 
för barnomsorg på obekväm arbetstid 2022-03-01 inte är färdigutrett vad gäller 
konsekvenserna för familjerna.” 
 
Katrin Appelqvist (V) 
Ingen protokollsanteckning har inkommit vid tid för justering. 
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§ 71 Dnr BUN 2021-00605   1.4 

Uppdragsplan 2022–2025 (inklusive uppföljning och internkontroll)  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer den uppdaterade versionen av 
Uppdragsplan 2022–2025 (inklusive uppföljning och internkontrollplan). 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Peter Abrahamsson (S) Sanna Fogelby (S) och Kjell Eriksson (S) deltar inte i beslut 
och lämnar en protokollsanteckning som motivering. 
Annelie Sjöberg (SD) deltar inte i beslut och lämnar en protokollsanteckning som 
motivering. 
Katrin Appelqvist (V) deltar inte i beslut och lämnar en protokollsanteckning som 
motivering. 
 

Ärendebeskrivning 

Den beslutade strategiska planen för 2022–2025 innehåller vissa 
förändringar jämfört med motsvarande dokument från föregående år. 
Detta ger i sin tur upphov till smärre justeringar i BUN:s 
uppdragsplan och internkontrollplan för 2022–2025 vilket framgår av 
underlaget till beslutet. Förslaget har utarbetats i samverkan mellan 
förvaltningen och presidiet. 
Utifrån kommunens strategiska plan har en ny uppdragsplan 
utarbetats under hösten. Nämndens ledamöter har med utgångspunkt 
från resultatredovisning och verksamhetsbesök, tillsammans vid en 
workshop arrangerat av förvaltningen, utarbetat ett underlag med 
angelägna och prioriterade områden. Därefter har presidiet och 
mindre arbetsgrupp tillsammans med förvaltningen formulerat det 
förslag, inklusive internkontrollplan, som presenterades vid förra 
nämndsammanträdet.  

 
 
 
 

Underlag för beslut 

Uppdragsplan 2022–2025 (inklusive uppföljning och internkontroll) 2021-12-09, 
Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 
Uppdragsplan, bildspel 2021-12-14, Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 
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Protokollsanteckningar 

Peter Abrahamsson (S) Sanna Fogelby (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
” Vi i Socialdemokratiska BUN-gruppen deltar inte i beslutet om Uppdragsplan 
2022–2025. Uppdragsplanen bygger på majoritetens strategiska plan och budget. 
Socialdemokraterna hade ett eget förslag i Kommunfullmäktige juni 2021 som ger 
verksamheterna mer resurser. Vi anser att majoritetens budget ger för små resurser. 
Det medför att verksamheterna får orimliga krav för att leva upp till de satta målen. 
Om vi i Söderköpings kommun ska vara en skolkommun av hög rang måste skola 
och barnomsorg prioriteras mer. Vi har på senare år sett skolresultat försämras, elever 
når inte målen. Något som Socialdemokraterna vill ändra på.” 
 
 
Annelie Sjöberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
” SD Söderköping avstår från att delta i beslut i förslag till uppdragsplan för BUN 
2022 - 2025 inklusive uppföljning och interkontroll 
Vi har inget att invända mot de övergripande mål som har formulerats i uppdragsplan 
för BUN 2022 - 2025. Det är viktiga och övergripande målsättningar som vi ställer 
oss bakom men vi anser inte att uppdragsplanen tillräckligt tydligt 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 kärnverksamhet och ansvarsområde och 
tydligt utformade mål för utmaningar och identifierade utvecklingsområden för 
BUN:s verksamhet. 
Vi vill dock poängtera att vi har uppskattat en transparent arbetsprocess där hela 
nämnden har involverats genom resultatredovisningar, verksamhetsbesök och 
tillsammans med förvaltningen kunnat mötas i diskussioner och där synpunkter och 
olika infallsvinklar har getts utrymme att diskuteras. Vi uppskattar exempelvis att den 
problematiska frånvaron hos en liten grupp elever uppmärksammas som ett 
identifierat problemområde och som lyfts i uppdragsplanen.” 
 
 
Katrin Appelqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Från Vänsterpartiet kan vi inte ställa oss bakom Uppdragsplan 2022–2025. 
Uppdragsplanen är inget neutralt dokument utan baseras på majoritetens strategiska 
plan. Vi lämnade från Vänsterpartiet en egen strategisk plan med tillhörande budget 
till fullmäktige i juni. Det finns väsentliga skillnader mellan den budget vi lagt och 
majoritetens, både vad gäller målformuleringar och ekonomiskt utrymme.  
Den budgetram som majoriteten lagt för BUN:s räkning är otillräcklig och riskerar 
medföra flera negativa konsekvenser i form av försämrad arbetsmiljö och kvalitet 
samt en försämrad möjlighet för verksamheterna att klara av att både utföra sitt 
uppdrag och att hantera nya förutsättningar som kan uppstå.  
Vi väljer därför att avstå från att delta i beslut med hänvisning till egen budget och 
strategisk plan (KF- juni-21).”  
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§ 72 Dnr BUN 2021-00729    

Kartläggning och behovsinventering för barnomsorg på obekväm tid  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att Enheten för barnomsorg på 
obekväm arbetstid ska upphöra 1 mars 2022 på grund av en låg nyttjandegrad 
i relation till kostnaden. 

2. Barn- och utbildningsnämnden fastställer att handläggning av ansökningar 
om omsorg på obekväm tid ska delegeras till SU i Delegationsordning för 
Barn- och utbildningsnämnden, delegation 16.6. 

3. Förvaltningen får i uppdrag att, med anledning av beslutet, kontakta berörda 
vårdnadshavare och hitta individuella lösningar. Resultatet ska återrapporteras 
till Barn- och utbildningsnämnden i mars 2022. 

 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Annelie Sjöberg (SD) reserverar sig i beslutet. 
Peter Abrahamsson (S) Sanna Fogelby (S) och Kjell Eriksson (S) reserverar sig i 
beslutet. 
Katrin Appelqvist (V) reserverar sig i beslutet.  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska enligt Skollagen 25 kap 5 § sträva efter att erbjuda 
och tillhandahålla omsorg på obekväm tid i den omfattning som 
behövs med hänsyn till barns och föräldrars behov. Det är inte en 
rättighet för föräldrar att få barnomsorg på obekväm tid men det är 
något som kommunen ska sträva efter att erbjuda och tillhandahålla. 
Kommunen ska alltid ta emot ansökningar om barnomsorg på 
obekväm arbetstid och göra en behovsprövning även om man inte 
tillhandahåller någon särskild barnomsorg på kvällar, nätter och 
helger. Kommunen avgör själv utifrån kartläggningen om och hur 
man tillhandahåller barnomsorg. 
Barnomsorg på obekväm tid (BOA) har tillhandahållits i Söderköpings 
kommun sedan 2012. Den vänder sig till barn i åldern 1–12 år vars 
föräldrar har sitt ordinarie arbete förlagt till kvällar och helger. Det är 
öppet mellan 06.00 och midnatt varje helg, samt varje kväll från kl. 
16.45 till midnatt. I verksamheten finns det för närvarande 10 barn 
från 6 familjer inskrivna. Verksamhet som tillhandahålls under långa 
pass med så få barn har båda stora logistiska och kvalitativa 
utmaningar. Kostnaden per barn blir relativt hög. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Annelie Sjöberg (SD) föreslår återremiss majoritetens förslag och lämnar en 
protokollsanteckning som motivering. 
Peter Abrahamsson (S) Sanna Fogelby (S) och Kjell Eriksson (S) föreslår återremiss 
och lämnar en protokollsanteckning som motivering. 
Katrin Appelqvist (V) föreslår återremiss och lämnar en protokollsanteckning som 
motivering.  
 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer förslagen om återremiss mot majoritetens förslag till beslut och 
finner att nämnden beslutar enligt majoritetens förslag 
 

Underlag för beslut 

Kartläggning och behovsinventering för barnomsorg på obekväm tid-tjänsteutlåtande 
2021-12-08, Ingrid Palgård, sakkunnig 
 
 
Protokollsanteckningar 

Annelie Sjöberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Vi i SD Söderköping reserverar oss mot beslutet att enheten för barnomsorg på 
obekväm arbetstid ska upphöra 1 mars 2022. 
Många människor arbetar idag inom yrken med obekväm arbetstid. Det handlar såväl 
om personer som arbetar inom vård och omsorg samt serviceyrken. För dessa 
familjer med barn med behov av barnomsorg på obekväm arbetstid blir nedstängning 
av BOA ett hårt slag som riskerar att slå hårt mot de få föräldrar som är helt 
beroende av BOA för att kunna tjäna sitt uppehälle. Det handlar om föräldrar där 
båda arbetar inom yrken med obekväm arbetstid och ensamstående utan möjlighet att 
ordna barnomsorg på egen hand. 
Vi är medvetna om att BOA i sin nuvarande organisation är kostsam men anser att 
kommunen skyndsamt bör hitta alternativa möjligheter och fortsatt erbjuda familjer 
barnomsorg på obekväm arbetstid. Ett av många problem är att familjer tvingas 
uppge behov av barnomsorg långt i förväg innan man vet sitt eget schema vilket leder 
till avbokningar och lägre nyttjandegrad. Vidare behöver kommunen bli bättre på att 
informera och upplysa familjer om att möjligheter till BOA finns. Så kan 
Söderköpings kommun utvecklas till att bli en bättre kommun att bo och verka i och 
underlätta för människor att förena förvärvsarbete med föräldraskap.” 
 
Peter Abrahamsson (S) Sanna Fogelby (S) och Kjell Eriksson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
” Socialdemokraterna yrkar återremiss på majoritetens beslut att avveckla 
verksamheten barnomsorg på obekväm arbetstid den 2022-03-01. 
Socialdemokraterna anser att det behöver utredas mer, hur vårdnadshavare som 
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arbetar obekväm arbetstid ska klara sin barnomsorg. Arbetstagare inom vård och 
omsorg, serviceyrken och de med oregelbunden arbetstid har behov av barnomsorg 
på obekväm arbetstid. Vi anser inte de föräldrar som nyttjar den här omsorgen fått 
ett godtagbart svar. Risk och konsekvensbeskrivning ska göras vid större förändringar 
i verksamheter, har det gjorts? Vad framkommer? Vi anser heller inte att man 
undersökt andra möjligheter att finansiera verksamheten. Det sannolika är att det 
finns möjligheter att utveckla den här verksamheten, till något bättre schemamässigt 
för personal och att nyttjandegraden blir mer exakt. Detta vill Socialdemokraterna ska 
utredas ytterligare.  Det är klart att det är en organisatorisk men i första hand 
ekonomisk fråga. Det är också en fråga om att skapa förutsättningar för 
förvärvsarbete. Fler än hälften av landets kommuner har BOA organiserad.” 
 
Katrin Appelqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
” Från Vänsterpartiet säger vi tydligt och bestämt nej till nedläggning av BOA.  
BOA, Barnomsorg på Obekväm Arbetstid, infördes i Söderköping 2012 efter ett 
förslag från Vänsterpartiet. BOA är dessvärre inte lagstadgat, det borde det vara, men 
fyller likväl en mycket viktig funktion. Utan BOA är kommunens barnomsorg inte 
komplett. Barnomsorgen måste organiseras på ett sätt som överensstämmer med hur 
arbetsmarknaden faktiskt ser ut. Idag jobbar inte alla raka veckor, kontorstid och då 
kan inte heller barnomsorgen organiseras så. Att, som de styrande partierna, 
kallsinnigt hänvisa till ”vårdnadshavares eget ansvar att organisera sitt liv så att de kan 
ta hand om sina barn” blottlägger ett mycket defensivt sätt att se på det kommunala 
uppdraget som vi absolut inte delar. Det leder till en ojämlik barnomsorg där vissa 
föräldrar kan räkna med en barnomsorg som fungerar och andra inte.   
Anmärkningsvärt är också att samma partier som brukar betona vikten av valfrihet nu 
inte har några problem att strömlinjeforma barnomsorgen och försämra både 
tillgänglighet och flexibilitet. Man väljer dessutom att lägga ned BOA i ett skede då 
nyttjandegraden är hög (81 %).  
Vi hade velat se ett helt annat beslut idag där vi istället för nedläggning väljer att utgå 
från allas rätt till en fungerande barnomsorg och slår vakt om BOA - garanten för en 
tillgänglig och flexibel barnomsorg. ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediering 

Rektor för Barnomsorg på obekväm arbetstid 
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§ 73 Dnr BUN 2021-00671   1.9.1 

Remiss strategi suicidprevention 2021-2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den regionala strategin för 
suicidprevention 2021–2025. Nämnden uppdrar åt Barn- och 
utbildningsförvaltningen att under våren 2022 planera och genomföra en lägesrapport 
om arbetet med suicidprevention i Söderköpings kommun.  
 
 

Ärendebeskrivning 

Strategi för suicidprevention i Östergötland har tagits fram inom ramen för 
Ledningsgrupp vård och omsorgs (LGVO) handlingsplan 2020. Den berör många 
områden utanför LGVO:s ansvar och därför föreslås att beslut tas på mer 
övergripande nivå inom berörda organisationer.  
Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention har tagits fram efter år 2008, då 
riksdagen antog visionen att ingen ska behöva ta sitt liv. Programmet består av nio 
åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som befolkningsnivå. Dessa 
betraktas som utgångspunkten för det suicidförebyggande arbetet i landet och är 
viktiga för att få generell och övergripande vägledning.   
Strategi för suicidprevention i Östergötland har tagits fram med utgångspunkt från 
det nationella handlingsprogrammet och förankrats i samverkan och dialog mellan 
regionala och lokala parter i Östergötland. Strategin är tänkt att utgöra en gemensam 
vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län genom att ange 
insatsområden som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna. 
Samtidigt ska den ge möjlighet och utrymme för anpassning till parternas lokala 
lägesbilder och behov i planeringen av aktiviteter. 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Remiss strategi suicidprevention 2021–2025, 2021-10-28, Region 
Östergötland 
 
 
 
 
Expediering 

Kommunstyrelsen 
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§ 74 Dnr BUN 2021-00730   1.9.1 

Remiss Avfallsplan 2022-2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom föreslagen avfallsplan, förutom 
punkt 5.1.4 där Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att integrera 
avfallsplanen i skolornas undervisning. Denna punkt föreslås strykas i dokumentet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Avfallsplaners syfte är att skapa förutsättningar för hållbar resurshantering och att 
avfallets påverkan för och risker för miljön minimeras. I nuvarande utformad 
avfallsplan beskrivs konkreta åtgärder för denna utveckling.  
 
Däremot ska och kan inte en kommunal instans ge i uppdrag vilka delar som ska tas 
med i undervisningen, vilket innebär att punkt 5.1.4 bör strykas i dokumentet. Det är 
den statliga läroplanen och dess kursplaner som styr undervisningens innehåll. 
 
 
 

Underlag för beslut 

Förslag till avfallsföreskrifter Söderköping 2022, 2021-11-18, Serviceförvaltningen 
Remiss Avfallsplan 2022-2025, 2021-11-18, Serviceförvaltningen 
 
 
 
Protokollsanteckning 

Katrin Appelqvist (V) lämnar en protokollsanteckning. 
Se bilaga 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediering 

Serviceförvaltningen 
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§ 75 Dnr BUN 2021-00004   1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Delegationsbesluten noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut tagna på Barn- och utbildningsförvaltningen under november och 
december 2021. 
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Anmälan av i delegation fattade beslut under november- december 2021, 2021-12-07, 
Karolina Andersson, nämndsekreterare 
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§ 76 Dnr BUN 2021-00005   1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärenden för kännedom noteras i protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

32 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats av Barn- och utbildningsförvaltningen under november- december 
2021. Fyra beslut från Skolverket gällande ansökningar om statsbidrag, ”Gymnasial 
lärlingsutbildning ht 2021”, Karriärtjänster ht- 2021”, Försöksverksamhet med 
branschskola 2021–2022” och ”Lärarlönelyftet HT 2021/ VT 2022.  
Brev från Söderköpings Waldorfskola, rektor Helena Selsfors med information om 
några av de konsekvenser Covid- 19 pandemin haft på deras undervisning våren 
2021.  
Lägesrapport från Ida Kregert Blomstrand Riksidrottsförbundet SISU, samordnare 
rörelsesatsning i skolan. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Ärenden för kännedom november- december 2021, 2021-12-08 
Lite om åtgärder vt 2021, Söderköpings Waldorfskola 2021-12-06 
Rörelsesatsningen i skolan, 2021-12-07, Riksidrottsförbundet SISU 
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    Bilaga 1 
Katrin Appelqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Från Vänsterpartiet yrkar vi bifall till ny avfallsplan men vill genom denna 
protokollsanteckning ändå lyfta fram några saker. Ny avfallsplan är fortfarande ute på 
remiss och remissvaren ska vara inlämnade först om en vecka. Vi lämnar ett eget 
remissvar där vi mer utförligt redogör för våra synpunkter men vill även här kort 
sammanfatta dessa: 

- Vi välkomnar att det i ny avfallsplan finns ett tydligt avfallsförebyggande 

perspektiv, vilket betyder att man inte bara lyfter behovet av att ta hand om 

avfall på rätt sätt utan också har ambitionen att ligga steget före genom att där 

så är möjligt förebygga att avfall uppstår genom ex återbruk, 

informationsinsatser och ett genomtänkt system 

 

- Vi ser också positivt på att det i samband med ny ÅVC finns planer på att ha 

en tydlig koppling till återbruk genom att möjliggöra separat insamling av 

loppisföremål och kläder. Vi skulle också gärna se att det, om möjligt, på 

samma plats gick att inte bara lämna utan också att hämta, utan kostnad för 

den enskilde. Att under enkla former upprätta en slags ”gratis-loppis” skulle 

kunna bidra både till ökat återbruk och en ökad motivation. 

 

- I avfallsplanen nämns målet att minska mikroplaster och det hänvisas också 

till nationella mål på området. Det är bra och viktigt att det perspektivet finns 

med men den enda insats som beskrivs är att rensa kuststräckan på skräp. Det 

är naturligtvis viktigt att det görs men mer måste till. Vi har från 

Vänsterpartiet en högre ambition än de styrande partierna och driver krav på 

både en nulägesanalys/inventering och en kommunal handlingsplan med 

syfte att komma åt spridning av mikroplaster vid källan, dvs att inte bara 

hantera konsekvenser av spridning, utan att också förebygga och minska 

spridningen av mikroplaster.” 

 


