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Protokoll 

2021-08-25 
 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 25 augusti 2021 kl 08:30 

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

Tjänstgörande ersättare Ingrid Thollander (M) 
Sylvia Lindblom (S) 
 

§§ 39–47 

Ersättare Peter Othberg (C), inte närvarande 
Ann-Louise Baca (C), närvarande 8.30-11.00 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Erik Jacobsson (KD) 
Ingela Karlsson (S), inte närvarande 
Sanna Fogelby (S), inte närvarande 
Mikael Wängsjö (V) 
Peter Ljunggren (SD), närvarande 8.30-14.30 

Övriga närvarande Jonas Fredriksson, kanslichef 
Ingrid Palgård, sakkunnig 
Hans Peterson, ekonom 
Cecilia Karlsson, områdeschef 
Andreas Wetell, utvecklingsstrateg 
Kristin Österström, utvecklingsledare 
Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 
Anna Molander, administrativ assistent 
 

Utses att justera Peter Abrahamsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-09-06 kl. 13.00 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 39–47 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Peter Abrahamsson   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-08-25 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Barn- och utbildningskontoret 

Anslaget sätts upp 2021-09-06 

Anslaget tas ner 2021-09-28 

Underskrift   
 Karolina Andersson  
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§ 39 Dnr BUN 2021–7 1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Peter Abrahamsson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 40 Dnr BUN 2021–391 1.2.7 

Informationsärenden vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-08-25 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul och information inför kommande sammanträden  
På grund av rådande restriktioner kommer även nästa sammanträde ske digitalt, 
senare i september väntas nya riktlinjer komma.  
Verksamhetsbesök sker 13 oktober halvdag och resultatredovisning 20 oktober kl. 
8.30-13.00, avslutas med lunch.  
 
Delegation och allmänna handlingar (Jonas Fredriksson)  
Med anledning av dagens beslutspunkt ”Barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning” fick nämnden information om vad delegering innebär både 
praktiskt och juridiskt.  
Delegering regleras i 6 kap 37 § och 7 kap 5 § Kommunallagen, syftet är att avlasta 
förtroendevalda i rutinärenden som förekommer i förvaltningarnas dagliga arbete. 
Det är nämnden som ytterst bestämmer vilka beslut som ska delegeras.  
Nämnden fick även veta mer om allmänna handlingar och sekretess samt hur de 
förtroendevalda bör tänka kring handlingar och information de får i sitt uppdrag.  
 
Granskningsrapport incidenthantering (Andreas Wetell) 
Dataskyddsombudet Niclas Nordström, Qnister AB har granskat kommunen och 
nämnderna och lämnat rapport. Barn- och utbildningsnämnden har få anmärkningar 
som nu ses över och åtgärdas.  
 
Måluppfyllelse (Andreas Wetell) 
Preliminära resultat för läsåret 2020/2021 som tagits fram av förvaltningsledningen 
utifrån tillgänglig statistik i slutet av läsåret. 
Nämnden fick en redovisning av grundskola F-9 samt även gymnasiet.  
 
 
Personal, lokaler och elevutveckling (Anders Palmgren) 
En avtalsförändring av konverteringsreglerna innebär att vikarier respektive 
medarbetare på allmän visstidsanställning konverteras till en tillsvidareanställning 
redan efter 548 dagar (tidigare 731 dagar). Det berör endast personal som arbetar 
som barnskötare och elevassistenter.  
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På Ramunderskolan har antalet obehöriga lärare sjunkit från 9 till 6 det här läsåret. 
Två förskolerektorer samt en biträdande rektor har påbörjat rektorsutbildningen nu i 
höst. 
På Barn- och utbildningskontoret har Jessica Granlund anställts som 
ekonomiadministratör efter en pensionsavgång.  
Petra Liborg, rektor förskolområde E slutar 30/9, Kristin Österström, 
utvecklingsledare slutar även hon i slutet på september, rekrytering kommer påbörjas.  
 
Projektet med utbyggnad av Västra Husby skola löper på bra, det har fungerat bra 
med evakueringslokaler för skolans verksamhet.  
Trafikverket har inte löst den vägövergång som utlovats, den är försenad två månader 
men arbetet är igång nu. 
Det finns en oro för att det kommer saknas parkeringsplatser vid skolan när 
utbyggnaden är klar, förvaltningsledningen är medveten om det och arbetar med 
frågan. 
Grundsärskolan har inte blivit färdig till skolstart, förseningen beror bland annat på 
materialbrist, semestrar och vissa förändringar i planlösningen som initierats av 
pedagogerna själva. Skolgården är till stor del färdig och den delas med Hagaskolan.  
Det nya tillagningsköket på Solängens förskolan är färdigt och i drift. Både förskolans 
personal och personal från Kostenheten går just nu en måltidspedagogikutbildning. 
Enligt kostchef kommer det bli lika effektivt och kostnadseffektivt som tidigare 
lösning med leveranser från Ramunderskolans kök. Det kommer följas upp som ett 
alternativ för framtiden.  
Arbetet med hemkunskapssalarna på Ramunderskolan har inte kommit igång enligt 
plan men startas upp nu och beräknas klart till jul.  
Nyströmska skolan har genomgått en del renoveringar på våning tre bland annat. 
Skolan har även fått nya skyltar med den nya logotypen.  
På Björklunda förskola har det under sommaren varit problem med dålig lukt i 
byggnadens övervåning, det ska nu vara löst och åtgärdat  
På kommunens förskolor har gjorts insatser kring solskydd och skydd mot värme, det 
är investeringar som kommer fortsätta även under 2022.  
Arbete pågår med byte av Bergaskolans tak, beräknas färdigt under tidig höst. 
 
Elevantalet på kommunens F-9 skolor är stabilt, 12 elever har valt att lämna Gårdeby 
friskola och de har fördelats på Västra Husby, Östra Ryd och Bergaskolan.  
Nyströmska skolan har tappat något i elevantal vid höstens antagning vad gäller 
ekonomi- och naturprogrammet, samhällsprogrammet har dock ökat. IMA har 34 
elever i år varav 5 är från Valdemarsviks kommun. 
Anders tar med sig frågan om hur många av Söderköpings elever som sökt till 
gymnasiet i Söderköping respektive Norrköping? 
 
Uppföljning av förvaltningsövergripande arbete (Anders Palmgren) 
Informationen utgick på grund av tidsbrist men bildspel finns distribuerat för 
nämndens ledamöter.  
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Kompetensutveckling och utvecklingsbehov (Kristin Österström) 
Det här läsåret fokuserar förskolan på ”barn i behov av stöd” och ”projekterande 
arbetssätt”, F-9 arbetar med den reviderade läroplanen som gäller från ht -22, F-6 har 
även fokus på engelska. Fritidshemmen kompetensutvecklar sig inom 
naturorienterande ämnen och teknik ”samt barn i behov av stöd”. På gymnasiet 
arbetar de vidare med förhållningssätt och arbetssätt. Rektorsgruppen 
kompetensutvecklar inom området ”att leda förbättringsarbete”.  
De områden som det ses utvecklingsbehov är elevernas kunskaper inom matematik, 
svenska och engelska samt även väcka nyfikenhet och lust att lära och barn i behov 
av stöd inklusive frånvaro.  
Det finns även behov av att stärka förskollärarna i ledarskap och yrkesspråk samt 
kompetensutveckla de som saknar utbildning för förskola.  

Nya lagar (Anders Palmgren) 
Enligt Barn- och utbildningsnämndens årshjul informeras om nya lagar och andra 
nyheter som berör nämndens ansvarsområde. Bland annat rapporteras om 
förändringar i förordningen som styr fjärr- och distansundervisning, regler om 
distansundervisning införs i Skollagen, nya bestämmelser om entreprenad och 
samverkan i undervisning. Det rapporteras även om förändringar i läroplan för både 
grundskola, gymnasie och Komvux samt om utredningar och förslag som behandlas 
på regeringsnivå. 

 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Delegation och allmänna handlingar utbildning BUN 20210825-bildspel, Jonas 
Fredriksson, administrativ chef 
Personal lokaler och elevutveckling augusti 2021- bildspel, Anders Palmgren 
Resultatpresentation nämnd 25 augusti, Andreas Wetell, utvecklingsstrateg 
GDPR nuläget ht 21- presentation, Andreas Wetell, utvecklingsstrateg 
Förvaltningsövergripande samarbete 2021, Anders Palmgren 
Nya lagar och andra nyheter inför läsåret 2021-2022, Anders Palmgren 
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§ 41 Dnr BUN 2021–306 1.2.7 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

Det har varit lugnt inom verksamheterna i sommar, planerade semestrar har kunnat 
tagits ut och bemanningen har fungerat. Terminsstarten har varit lugn, alla 
skolformer har närundervisning. Det finns en viss oro hos personal hur pandemin 
kommer utveckla sig under hösten. Förvaltningsledningen arbetar aktivt tillsammans 
med huvudskyddsombuden med riskanalyser. Fortsatt undviks stora samlingar av 
personal och elever och möten sker på distans. Rektorerna har en viss oro för 
sjukdomsutbrott i samband med terminsstart och hur bemanningen kommer lösas 
då.  

Gårdeby friskola stängdes av Skolinspektionen i juli månad, ledningen för skolan 
överklagade till Förvaltningsrätten och Skolinspektionen ändrade sitt beslut och de 
fick fortsätta att driva skola.  

Vid terminsstarten skedde en incident när elever från högstadiet uppträdde hotfullt 
mot en förskollärare på Solängens förskola. Förskolan valde att ta in alla barn som 
vistades utomhus vid incidenteten.  
Vårdnadshavarna informerades via mail om händelsen och den utsatta personalen 
stannade på arbetet tills dagen var slut. Eleverna blev avstängda från skolan i 
samband med händelsen.  
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§ 42 Dnr BUN 2021–67 1.4 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen utifrån perioden januari-juli (P07) visar för Barn och 
utbildningsnämnden ett underskott på -9 800 tkr. Prognosen för Övergripande BUN 
påverkas av ökat antal beviljade bibassansökningar från enheterna samt den interna 
volymregleringen som hanteras centralt. Den grundläggande orsaken till förändringen 
för område förskola, grundskola och frivilliga skolformer jämfört med T1 (-7300 tkr) 
är de preliminära antagningssiffrorna för interkommunala- och fristående 
verksamheter. Siffrorna för gymnasiet, jämfört med budget, visar för hösten 
exempelvis på ett mindre antal elever från annan kommun som har valt att studera i 
Söderköping och ett större antal elever från Söderköping som har sökt gymnasium i 
annan kommun. Samtidigt har elever sökt sig till fristående gymnasium i mindre 
omfattning än förväntat.  
 
Rektorer inom samtliga kommunala verksamheter arbetar nu med att se över/anpassa 
sin organisation inför hösten. Inför T2 (delårsbokslut jan-aug) är ekonomiska dialoger 
mellan varje rektor, förvaltningschef, ekonom och ekonomiassistent inbokade och 
kommer ligga till grund för helårsprognosen i T2 som presenteras på Barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-29.  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Presentation BUN P07- BUN 2021-08-25, Hans Peterson, ekonom 
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§ 43 Dnr BUN 2021–281 1.4 

Skolmiljarden 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fördelar nya medel från Skolmiljarden för 2021 utifrån 
samma premisser som antogs vid tidigare beslut. Samma premisser ska också gälla om 
ytterligare medel delas ut inom samma område. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås att kommunens nytillkomna del av 
Skolmiljarden, 374 tkr, fördelas till verksamhetsområde grundskola. Medlen är en 
utökning av den tillfälliga statliga förstärkningen för att minska de negativa 
konsekvenserna av coronapandemin och dess konsekvenser för elevers 
måluppfyllelse och psykiska hälsa. 
 
I Söderköping föreslås att medlen fortsatt fördelas till verksamhetsområde 
grundskola och att eventuella ytterligare kommande satsningar inom samma område 
ska fördelas på samma sätt. 
 
 
 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande fördelning av ytterligare medel skolmiljard BUN 2021-08-18, Anders 
Palmgren 
Information från Valdemarsviks kommun angående ansökan utökade konstnader för 
elever under coronapandemin, 2021-06-29, Valdemarsviks kommun 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 

Katrin Appelqvist (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
” Söderköpings del av skolmiljarden ska användas för att ”ingen elev ska behöva 
vänta på hjälp eller stöd”. Det ska gå till grundskolan och fördelas proportionerligt 
mellan kommunala och fristående skolor, dvs en fördelning baserad på elevantal. 
Att medlen ska användas för att ingen elev ska behöva vänta på hjälp eller stöd är en 
mycket bra ansats som vi instämmer i, men för att medlen verkligen ska nå de elever 
som har störst behov av stöd eller hjälp så behöver de fördelas på ett annat sätt. Vi 
hade hellre sett en behovsstyrd fördelning för att säkerställa att medlen faktiskt 
används som det är tänkt och når de elever som har störst behov.  
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Det är nämnden och kommunens ansvar att säkerställa att de elever som har extra 
behov av stöd och hjälp också får det. Vi vet att skolornas möjlighet att erbjuda 
elever i behov av extra stöd de extra anpassningar och det stöd som de normalt ges 
har påverkats under pandemin. Det gör behovet av en ”pricksäker” fördelning extra 
angelägen. 
Att kommunen i dagsläget verkar sakna kunskap som möjliggör en mer tydlig 
behovsfördelning är en brist som behöver åtgärdas.” 
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§ 44 Dnr BUN 2021–290 1.9.1 

Hållbar integration i Östergötland 2021–2025 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den regionala överenskommelsen 
Hållbar integration i Östergötland 2021–2025. 
 

Ärendebeskrivning 

Hållbar integration i Östergötland 2021 - 2025 är en regional överenskommelse för 
samverkan i länet kring integration och inkludering av samtliga personer som bor och 
lever i Östergötland. De samverkande parterna i överenskommelsen är länets samtliga 
kommuner, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland 
och Migrationsverket. Parterna ska gemensamt verka för ett inkluderande 
Östergötland.  
Överenskommelsen sträcker sig över perioden 2021–2025. Östergötlands 
Integrationsråd är ledningsgrupp för den regionala samverkan och fungerar som ett 
strategiskt forum. I rådet sitter representanter från samtliga parter. Länsstyrelsen 
samordnar även en tjänstepersonsgrupp som bereder uppdrag och initierar behov till 
Integrationsrådet. 
En översyn av den regionala överenskommelsen sker en gång per år i 
Integrationsrådets beredningsgrupp. Revidering kan initieras av överenskommelsens 
parter. Uppföljning samordnas av Länsstyrelsen. 
 
Den regionala överenskommelsen ska bidra till att länet nyttjar befintliga resurser på 
ett effektivt sätt genom gemensamma satsningar. Där vi tar ansvar för att bidra till 
bättre samhällsetablering, hållbar tillväxt och utveckling i Östergötland. Näringslivet 
och civila samhället är viktiga parter i arbete och stärker möjligheterna att lyckas. Till 
den regionala överenskommelsen tas varje år fram en aktivitetsplan som närmare 
beskriver det prioriterade arbete i länet.  
 
Primär målgrupp för ”Hållbar integration i Östergötland” är utrikes födda personer 
(barn och vuxna) som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanförskap. 
Målgruppen omfattar asylsökande, de som väntar på uppehållstillstånd, de som har 
beviljats uppehållstillstånd och är i behov av övriga insatser, samt de som omfattas av 
etableringsuppdraget eller har avslutat etablering/etableringsinsats och saknar egen 
försörjning. 
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Underlag för beslut 

Hållbar integration BUN 2021-08-25 presentation, Cecilia Karlsson, områdeschef 
Tjänsteutlåtande Hållbar integration 2021-2025, Cecilia Karsson, områdeschef 
Hållbar integration i Östergötland beslutsunderlag, 2021-05-17 Länsstyrelsen i 
Östergötland 
Hållbar integration i Östergötland 2021-2025, 2021-05-17 Kommunstyrelsens 
förvaltning 
 
 
 
Protokollsanteckning 

Annelie Sjöberg (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
” Vi i SD Söderköping har inget att invända mot de högt ställda förväntningarna och 
målen i den regionala överenskommelsen om hållbar integration 2021 - 2025 men ser 
samtidigt att det finns risker som inte tydligt framgår av den regionala 
överenskommelsen i dess nuvarande ordalydelse. 
Överenskommelsen riskerar att medföra kostnader och ekonomiska konsekvenser 
för kommunerna. Hur stora dessa kostnader kan bli framgår inte och inte heller 
framgår det hur överenskommelsen kommer att utvärderas så att resultat och utfall 
kan mätas mot de kostnader som kommunerna riskerar att få genom att ingå 
överenskommelsen. 
För de övergripande målen om att det ska ta kortare tid att bli självförsörjande och 
att måluppfyllelsen i skolan för nyanlända ska öka finns en risk att det på sikt kan 
innebära kravsänkning och betygsinflation. Kortare tid till egenförsörjning får inte 
innebära att vissa yrkesområden, exempelvis inom vård och omsorg, får sänkta 
kravnivåer när det gäller kompetens och språkkunskaper. Ökad måluppfyllelse i 
skolan för nyanlända får inte innebära att kraven på kunskap och språklig kompetens 
sänks så att betygsinflation uppstår. I överenskommelsen framgår inte hur målen ska 
nås med bibehållen kvalitet och lika högt ställda krav på kompetens för alla.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag  
Kommunstyrelsen 
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§ 45 Dnr BUN 2021–389 1.3.1 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till ny delegationsordning. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna beslutar i de ärenden som fullmäktige genom reglementet gett nämnden 
ansvar för samt i de ärenden som rör verksamheten och som de enligt lagstiftningen 
ska handlägga. För att underlätta det dagliga arbetet finns det i kommunallagen en 
möjlighet att delegera beslutanderätt.  
 
Barn- och utbildningsnämndens tidigare delegationsordning är från oktober 2019. 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på uppdaterad 
delegationsordning utifrån den mall som kommunstyrelsen antagit under våren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Delegationsordning arbetsmaterial med kommentarer, 2021-08-20, Ingrid Palgård, 
sakkunnig/utredare 
Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden, 2021-08-20, Ingrid Palgård, 
sakkunnig/utredare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Samtliga delegater 
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§ 46 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 maj- augusti 
2021. 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

Underlag för beslut 

Anmälan av i delegation fattade beslut maj- augusti 2021, Karolina Andersson, 
nämndsekreterare 
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Protokoll 

2021-08-25 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr BUN 2021–5 1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärenden för kännedom noteras till protokollet.  
 
 

Ärendebeskrivning 

18 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats av Barn- och utbildningsförvaltningen under maj- augusti 2021.  
Avtal om donation av skolinventarier upprättat mellan Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Sankt Anna Hembygdsförening.  
Två beslut om statsbidrag beviljade av Skolverket ”Gymnasial lärlingsutbildning” och 
” Mindre barngrupper i förskolan”.  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Ärenden för kännedom maj- augusti 2021, Karolina Andersson, nämndsekreterare 
 
 
 


