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Plats och tid Konferensrum Skällvik, onsdagen den 5 maj 2021 kl 08:30 

Ledamöter Roland Nilsson (C), Ordförande 
Ellen Friberg (L), 1:e vice ordförande 
Peter Abrahamsson (S), 2:e vice ordförande, inte närvarande 
Sverker Johansson (C) 
Kjell Dåådheim (M), närvarande 8.30-15.45 
Björn Hultén (M) 
Fredrik Weflö (KD) 
Monika Malmkvist (S) 
Kjell Eriksson (S) 
Katrin Appelqvist (V), närvarande 8.30-15.45 
Annelie Sjöberg (SD) 

Tjänstgörande ersättare Sylvia Lindblom (S) 
Erik Jacobsson (KD) 
Ingrid Thollander (M) 
Mikael Wängsjö (V) 
 

§§24–30 
§§ 24–25 
§ 30 
§ 30 

Ersättare Peter Othberg (C) 
Ann-Louise Baca (C) 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Vakant (L) 
Ingela Karlsson (S), inte närvarande 
Sanna Fogelby (S), inte närvarande 
Peter Ljunggren (SD) 

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

Utses att justera Monika Malmkvist (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-05-12, kl. 11.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 24–30 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Monika Malmkvist   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-05-05 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Barn- och utbildningskontoret 

Anslaget sätts upp 2021-05-12 

Anslaget tas ner 2021-06-03 

Underskrift   
 Karolina Andersson  
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§ 24 Dnr BUN 2021-7  1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Monika Malmkvist (S) utses att justera protokollet.  
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§ 25 Dnr BUN 2021-146  1.2.7 

Informationsärenden vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-05-05 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet 
 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul och information inför kommande sammanträden  
Utifrån önskemål från nämnden och presidiet har årshjulet uppdaterats med två 
punkter: uppföljning av förvaltningsövergripande arbete (2 ggr/år) och uppföljning 
av revisionsrapporter (1 ggr/ år). Det planeras för verksamhetsbesök och 
resultatredovisning i oktober 2021, datum fastställs på sammanträdet i juni. På grund 
av sjukskrivning flyttas dagens information om gymnasieuppföljning och 
aktivitetsansvar till sammanträdet i juni.  
 
Personal, lokaler och elevutveckling (Anders Palmgren)  
Förvaltningen har följt upp hur vårdnadshavarna på Norrtull inkommit med 
ansökningar till andra förskolor efter beslutet om nedläggning, se bildspel som 
distribuerats till nämnden.  
Byggnation av särskolan har påbörjats, det modulhus som inköpts kommer 
modifieras till särskolans behov, den byggs mellan Björkhagaskolans Hagahus och 
Friluftsbadet.  
 
Läget Covid- 19 (Anders Palmgren) 
Efter påsklovet uppkom en ökad oro och trötthet bland personalen på förskolor och 
skolor. Förvaltningen har i brevutskick till både personal och vårdnadshavare 
uppmanat till att fortsätta förhålla sig till de rekommendationer som ges och att hålla i 
och hålla ut genom pandemin.  
Kommunen har uppmärksammats för att vi lyckats så bra att hålla verksamheter 
öppna under pandemin. Det beror till stor del på det riskanalysarbete som utförs 
löpande men även på styrkan i att vara en liten kommun och hjälpas åt mellan 
verksamheterna med bemanning. 
I början på vecka 17 blev läget mer ansträngt till följd av pandemin, sjukfrånvaron 
ökade och man såg även att frånvaron bland elever ökade. Det förs ingen statistik 
över antal barn och personal drabbade av Covid- 19 då kommunen inte får spara 
sådana uppgifter.  
Den personliga lockdown som Region Östergötland utlyste ledde inte till några nya 
direktiv för skolan lagstadgade verksamheter utan utlystes för att samhällsviktig 
verksamhet ska kunna hållas igång. Förvaltningen valde att stänga Focus verksamhet 
kvällstid och Kulturskolans gruppverksamhet efter skoltid för att minska 
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smittspridningen i samhället i övrigt. Öppna förskolans utomhusaktivitet ställs även 
den in och den påverkas även av sjukskrivning av personal.  
Både Norrköpings och Söderköpings kommuner har beslutat att genomföra den 
PRAO som var planerad då smittspridningen inte ökat och det är en lagstadgad 
verksamhet. 
 
Minnesgåvan (Anders Palmgren) 
Delas ut till medarbetare som arbetat mer än 22 år inom kommunen och 
förtroendevalda som verkat i mer än 20 år.  HR- avdelningen håller i det och de 
förtroendevalda kan vända sig till dem med frågor samt om något namn saknas på 
den lista som distribuerats till nämnden. 
 
Statistik Draftit (Kristin Österström) 
Sammanfattning av de anmälningar av kränkning, trakasserier eller diskriminering 
som inkommit under vårterminen 2021. Det är övervägande verbala och fysiska 
kränkningar som rapporterats men det förekommer även psykosociala, diskriminering 
och text/bild.  
 
Rapport preventiva insatser (Cecilia Karlsson) 
Information om uppdraget som är att samordna, initiera och utveckla arbetet med 
preventiva insatser till barn och unga samt att integrera arbetet i ordinarie 
verksamheter. Det är tre fokusområden: Stöd i föräldraskap, Meningsfull fritid och 
Styrning och ledning i samordning av preventiva insatser.  
 
Riktlinjer och förhållningssätt inför och under nämndsammanträden  
(Roland Nilsson) 
För att fortsatt behålla den goda samtalskultur, de kreativa diskussionerna, respekten 
mot varandra och den positiva anda som nämnden har vill Roland påminna att 
nämnden har ett gemensamt uppdrag som bygger på demokrati. Saklig argumentation 
välkomnas och eventuell kritik mot beslutsunderlag ska riktas mot ordförande och 
förvaltningschef och inte enskilda tjänstepersoner som föredrar ärenden inför 
nämnden.  
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Bildspel preventiva insatser, Cecilia Karlsson områdeschef 
Bildspel informationsärenden, Anders Palmgren förvaltningschef 
Bildspel statistik Draftit, Kristin Österström 
Till all personal i Söderköpings skolor 2021-04-12, Anders Palmgren förvaltningschef 
Brev till vårdnadshavare 2021-04-12, Anders Palmgren förvaltningschef 
Kommunens minnesgåva 2021-04-08 
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§ 26 Dnr BUN 2021-67  1.4 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till ekonomisk rapport för mars som 
sin egen och redovisar den till kommunstyrelsen. 
 

Särskilda uttalanden 

Sylvia Lindblom (S), Kjell Eriksson (S) och Monika Malmkvist (S) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning. Katrin Appelqvist (V) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning.  
 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen utifrån perioden januari-mars visar för Barn och 
utbildningsnämnden ett underskott på -8 100 tkr. Det är en minskning gentemot 
prognosen utifrån perioden januari-februari med 1 700 tkr. Avvikelserna ligger inom 
såväl område Grundskola, område Förskola och område Frivilliga skolformer. 
Prognosen präglas av en fortsatt pandemi, där vissa planerade effektiviseringar och 
besparingar fått skjutas på framtiden och där merkostnader relaterade till Covid-19 
fortsatt belastar många av verksamheterna. 

Underlag för beslut 

Ekonomisk uppföljning P03, 2021-04-29 tjänsteutlåtande Hans Peterson ekonom 
 
 
Protokollsanteckning 

Sylvia Lindblom (S), Kjell Eriksson (S) och Monika Malmkvist (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
” Vi ser det som anmärkningsvärt att majoriteten inte kommer med några förslag/ 
strategier, man säger sig ha tankar på 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. För att inte skapa oro i verksamheten är det rimligt att gå till 
KS och ta upp frågan om det ekonomiska utrymmet. 
Vi får höra som ett mantra att majoriteten ska ha is i magen och vill invänta besked 
från staten.” 
 
Katrin Appelqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Helårsprognosen för BUN visar på ett underskott på ca 8 miljoner. De största 
avvikelserna mot budget finns inom skola och förskola och beror på en otillräcklig 
uppräkning av elev- respektive barnpeng. Det betyder i klartext att majoriteten 
genom en strukturell underfinansiering bygger in ett sparkrav från början, vilket gör 
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att det i egentlig mening inte går att tala om ett underskott som uppkommit, utan det 
är istället budgetramarna som är orealistiska.  
Det behov av att ”effektivisera” som man nu lyfter fram beror alltså på att nämnden 
getts en otillräcklig budgetram för 2021 och går in i det nya året med sparkrav. Vi har 
från Vänsterpartiet upprepade gånger varnat för vilka konsekvenserna blir av en 
resurstilldelning som inte möter behoven. Beslutet att stänga Norr Tulls förskola som 
majoriteten drev igenom i mars i år är precis 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 är kortsiktigt och skadar förtroendet för kommunens 
verksamheter.  
En annan viktig princip som måste upprätthållas är att kommunen kan 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. 
Vi är bekymrade över den ekonomiska inriktning majoriteten valt och befarar ett tufft 
år där risken är överhängande för både försämrad kvalitet och arbetsmiljö.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 27 Dnr BUN 2021-177  1.4.1 

Budget 2022–2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreliggande budgetförslag 2022–2025. 
 

Särskilda uttalanden 

Sylvia Lindblom (S), Kjell Eriksson (S) och Monika Malmkvist (S) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning. Katrin Appelqvist (V) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning. 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har efter genomfört detaljbudgetarbete presenterat ett budgetförslag 
för 2022–2025.  
Det sedan tidigare år 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 även 
förväntas ge fortsatt effekt under 2022.  
I vår uppföljning av verksamheten läggs ett fortsatt 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 också att genomföras för kommunens verksamhet som helhet för att 
säkerställa långsiktigt hållbara budgetramar och fördelning mellan förvaltningarna. 
Det är därvid inte bara kostnader som analyseras utan även möjliga intäkter. 
Förvaltningschefen får ett uppdrag att se över intäktssidan vilket bland annat kan 
innebära ökad interkommunal samverkan.  
 
 

Underlag för beslut 

Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2022–2025, 2021-04-21 Anders Palmgren 
förvaltningschef 
 
Protokollsanteckning 

Sylvia Lindblom (S), Kjell Eriksson (S) och Monika Malmkvist (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
” Att inte delta i nämndens beslut gällande budget 2022–2025 är en markering från 
Socialdemokraterna. Vår markering bygger på att förvaltningens redovisade behov 
och konsekvenser inte i tillräcklig omfattning kommer beaktas i den fortsatta 
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behandlingen av majoriteten i kommunen.  
Vi socialdemokrater återkommer med vår strategiska plan, budgetförslag och ramar 
när samtliga underlag är redovisade från kommunen.” 
 
Katrin Appelqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Det budgetunderlag som behandlas idag baseras på majoritetens strategiska plan och 
de budgetramar som fastställts där. Det är budgetramar som inte möter de faktiska 
behoven, utan som istället innebär en strukturell och allvarlig underfinansiering av 
verksamheterna - en budget som vi inte kan ställa oss bakom.  
Vi är mycket bekymrade över den nedmontering och försämring av verksamheterna 
som redan hänt och än mer bekymrade över vad som kan vänta om majoriteten 
fortsätter på inslaget spår. Skulle budgetramen för 2022 följa majoritetens strategiska 
plan saknas närmare 14 miljoner. De neddragningar som följer på det är mycket 
allvarliga och i grunden oseriösa. Här finns förslag på att lägga ned verksamhet som 
vi vet fyller en viktig funktion; Focus, BOA och Öppna Förskolan. De besparingar 
som uppnås är små, medan skadan av att lägga ned verksamheterna riskerar bli 
mycket stor - det är inte långsiktigt hållbart och därmed heller inte en god ekonomisk 
hushållning. Utöver detta räknas på att sänka elevpengen och minska bemanningen i 
skolan i en sådan utsträckning att specialpedagoger och övriga resurspersoner helt 
skulle försvinna från skolan. Det är absurt.   
Det som behövs är istället en långsiktig nivåhöjning och en annan budget. Från 
Vänsterpartiet väljer vi därför att inte delta i beslut med hänvisning till vår egen 
Strategiska plan som innehåller andra mål och insatser, men även en skattehöjning på 
50 öre. Det tillskott som en skattehöjning medför är nödvändigt för att inte 
oacceptabla nedskärningar, sänkta ambitioner eller försämrad arbetsmiljö ska bli en 
konsekvens.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 28 Dnr BUN 2020-481  7.1.8 

Ansökan om drift av fristående fritidsverksamhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden avslår av ekonomiska skäl ZP Sports i 
Sverige AB ansökan om att starta en öppen fritidsverksamhet i 
kommunen ht -21. Konceptet är emellertid intressant och ligger helt i 
linje med den strategiska planen. 

2.  Barn-och utbildningsförvaltningen ges i uppdrag att undersöka 
möjligheterna att i egen regi eller genom någon form av samverkan 
med arrangören erbjuda liknande verksamhet till läsåret 2022/2023. 

 
 

Ärendebeskrivning 

ZP Sports i Sverige AB ”Sportis” har ansökt om att få starta upp en öppen 
fritidsverksamhet i Söderköpings stad. Verksamheten kommer inriktas mot lek och 
rörelseglädje och ligger väl i linje med kommunens mål. Sportis bedöms fylla lagens 
krav på öppen verksamhet. Verksamheten skulle även innebära en ökad valfrihet för 
elever och vårdnadshavare och en verksamhet som är riktad mot målgruppen på ett 
sätt som de kommunala fritidshemmen bara är till viss del.  
De ekonomiska konsekvenserna för kommunen är svåra att förutsäga eftersom det 
beror på hur stor andel av de elever som idag går på kommunens fritidshem som 
kommer att byta fritidshem. Bedömningen är att en etablering av Sportis skulle 
innebära en kostnadsökning för kommunen om högst en miljon/år.  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Ansökan om drift av fristående fritidsverksamhet - tjänsteutlåtande 2021-03-22, 
Kristin Österström utvecklingsledare 
Ansökan samt kompletterande handlingar- ZP Sports i Sverige AB 
 
 
Protokollsutdrag 

ZP Sports i Sverige AB 
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§ 29 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 mars - april 
2021. 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning daterad 2021-04-28 
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§ 30 Dnr BUN 2021-5  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärenden för kännedom noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

39 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats av Barn- och utbildningsförvaltningen under mars - april 2021. Fem 
statsbidrag beviljade av Skolverket. En ansökan om bidrag från Omställningsfonden 
beviljad. Barn- och utbildningsnämnden informerades även om "Beslut om 
miljösanktionsavgift anmälningsärenden Bergaskolan" samt "Synpunkt om 
nedläggning av Norrtulls förskola".  
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden daterad 2021-05-03 
 
 
 
 
 


