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Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 29 september 2021 kl 08:30 

Ledamöter Roland Nilsson (C), Ordförande 
Peter Abrahamsson (S), 2:e vice ordförande 
Ellen Friberg (L), inte närvarande 
Sverker Johansson (C) 
Kjell Dåådheim (M) 
Björn Hultén (M), inte närvarande § 48–50 
Fredrik Weflö (KD), inte närvarande 
Monika Malmkvist (S) 
Kjell Eriksson (S) 
Katrin Appelqvist (V) 
Annelie Sjöberg (SD) 

Tjänstgörande ersättare Ann-Louise Baca (C) 
Erik Jacobsson (KD) 
Ingrid Thollander (M) 
 

 
 
§§ 48–50 

Ersättare Peter Othberg (C), inte närvarande 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Ingela Karlsson (S), inte närvarande 
Sanna Fogelby (S) 
Sylvia Lindblom (S) 
Mikael Wängsjö (V) 
Peter Ljunggren (SD) 

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

Utses att justera Peter Abrahamsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-10-05 kl. 13.00  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 48–56 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Peter Abrahamsson   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-09-29 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Barn- och utbildningskontoret 

Anslaget sätts upp 2021-10-05 

Anslaget tas ner 2021-10-27 

Underskrift   
 Karolina Andersson  
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§ 48 Dnr BUN 2021-7 1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Peter Abrahamsson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 49 Dnr BUN 2021-436 1.2.7 

Informationsärenden vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-09-29 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul och information inför kommande sammanträden (Anders Palmgren)  
Nästa sammanträde kan bli ett fysiskt möte beroende på hur det utvecklar sig med 
pandemin efter att restriktioner lättats.  
Verksamhetsbesöken 13/10 har fått ändrad starttid till kl. 8.00. Det finns två 
alternativ: 
1. Förskolor i tätorten, Solängen och Engeln 
2. Förskolor utanför tätorten, Snöveltorp och Västra Husby. 
Diskussion sker i och mellan partigrupperna så att det blir en jämn fördelning av 
personer på respektive alternativ. Maila ert val till 
karolina.andersson@soderkoping.se  
Resultatredovisning 20/10 kl. 8.30-13.00, anmälan till lunch kommer gå ut i separat 
mail.  
 
Gymnasieantagning och uppföljning (Ingrid Palgård) 
Söderköping har 187 ungdomar som har antagits i gymnasieskolan hösten 2021. Det 
är 162 elever som har börjat på nationella program. Av dessa är det 56 % som har 
börjat på ett yrkesprogram. 25 elever är obehöriga till nationella program och har 
börjat på Introduktionsprogram.  
Av dem som börjat gymnasiet i höst är det 26 % som antagits till Nyströmska skolan. 
26 % går på en friskola, 48 % går i en annan kommun/region, framförallt i 
Norrköpings kommun. 
På Nyströmska skolan har 83 elever börjat höstterminen 2021. 58% av dem kommer 
från Söderköping, övriga är framförallt från Valdemarsvik 
 
Personal, lokaler och elevutveckling (Anders Palmgren) 
Utvecklingsledare Kristin Österström har nu slutat och i samband med det tog Maria 
Strömbäck Adolfsson över ansvaret för Focus. Hon har nu en heltidstjänst som 
skolledare då hon även är rektor för Team Nova och som tidigare Östra Ryds skola. 
Ramunderskolans rektor är sjukskriven och tillförordnad rektor på 50% är Håkan 
Wetell. Karin Månsson har gått in som biträdande rektor och Claes Henke har fått 
stöd med Kulturskolan och släppt särskolan, därmed är ledningsorganisationen 
ordnad under sjukskrivningen. 
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Lotta Kempe Kreutz har tagit över särskolan 7–9 parallellt med sin tjänst på 
Nyströmska skolan. Det är utlyst en rektorstjänst på Nyströmska då Lotta kommer ta 
ansvaret för hela särskolan i januari 2022.  
Andreas Wetell tar nu över rollen som utvecklingsledare och en ny tjänst som 
sakkunnig grundskola har utlysts på förvaltningen.  
Petra Liborg rektor förskoleområde E har nu slutat sin tjänst. Monika Lundqvist tar 
över ansvaret för Sankt Anna förskola, och tjänsten som utlysts kommer ansvara för 
förskolorna Björklunda, Mogata och Kullborg. 
 
De olika fastighetsprojekten löper på, taket på Bergaskolan, hem-och 
konsumentkunskapssal på Ramunderskolan samt färdigställandet av särskolan. 
Tidsplanen för särskolan är att de kan flytta in innan terminen är slut. 
Kommunstyrelsen har gett fastighetskontoret i uppdrag att utreda kring Bergaskolan 
att bli permanent F-6-skola och Ramunderskolans utbyggnad för att rymma både fler 
elever och Kulturskolans verksamheter. Dessa utredningar planeras bli klara inom 
kort. 
Roland informerar om att detaljplanearbetet kring Mogata nu sätter igång och det 
öppnar upp för byggnation av ny förskola där.  
I Snöveltorp och Västra Husby ökar antalet barn och behovet av fler förskoleplatser 
är stort. Barn- och utbildningsförvaltningen har återigen lyft fram denna fråga till 
Fastighetskontoret då processen där verkar ha avstannat. 
 
Övrig fråga 
Mikael Wängsjö (V) önskar återkoppling kring vilka konsekvenser stängningen på 
grund av pandemin, av Öppna förskolan fått. Anders Palmgren återkommer med 
svar vid senare sammanträde. 
 
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

BUN info 2021-09-29 Antagna tom 15 sept 2021, Ingrid Palgård sakkunnig 
Gymnasieantagningen presentation BUN 2021-09-29, Ingrid Palgård sakkunnig 
 



7 (14) 
Protokoll 

2021-09-29 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr BUN 2021-306 1.2.7 

Barn- och utbildningschefen informerar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

Nu i samband med att restriktionerna lättat sker en försiktig återgång till gamla 
rutiner. Personal kan samlas i större grupper för bland annat arbetsplatsträffar och 
fortbildning. Pandemin finns kvar och det arbetas med riskbedömningar och 
riskanalyser löpande.  
De stjärnpengar som Finansförvaltningen delat ut var tänkta att användas till 
övernattning i samband med studiedagar för all personal. Det ställdes in nu under 
oktober men diskussion förs inom förvaltningen hur de kan användas under 
vårterminen om smittläget är stabilt då.  
Arbete pågår med att stärka Nyströmska skolans varumärke och att få ett tydligt 
samarbete mellan Ramunderskolan och Nyströmska skolan. Nyströmska har utsett 
elevambassadörer som varit på Ramunder och informerat om gymnasiet och 
Nyströmska. Förhoppningen är att det i förlängningen leder till att fler elever väljer 
Nyströmska skolan vid gymnasievalet. Det planeras även samarbete mot 
Vammarskolan i Valdemarsvik och Söderköpings Waldorskola. 
Anders Palmgren har även träffat all personal och skolledare, på Nyströmska, i 
smågrupper för att diskutera ekonomiska utmaningar, måluppfyllelse och attraktivitet. 
Det har lett till diskussion om gemensamma insatser mellan personal, skolledning och 
även förvaltningsledningen vilken profilering skolan ska ha. Det öppnar även upp för 
nya program som till exempel frisör som startas upp på prov för Vuxenutbildningen i 
lärlingsform. 
I höst går även förskolorna in i Blå bandet, det gemensamma förhållningssättet, och 
det förbereds för dem med filmer och underlag för diskussioner.  
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§ 51 Dnr BUN 2021-514 1.4 

Tertialuppföljning 2 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna förvaltningens förslag till Tertialrapport 2 som sin egen och 
sänder den vidare till Kommunstyrelsen. 

2. Meddela Kommunfullmäktige att nämnden inte ser någon möjlighet att 
fullgöra sitt uppdrag 2021 inom tilldelad ram men att arbetet pågår för 
att få en ekonomi i balans 2022. 

3. Hos Kommunfullmäktige begära en utökning av ram för 2021 med 
totalt 9,0 miljoner kronor för att täcka utökade kostnader enligt nedan. 

 
 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Peter Abrahamsson (S), Monica Malmqvist (S), Kjell Eriksson (S) lämnar en 
gemensam protokollsanteckning. 
Annelie Sjöberg (SD) deltar inte i beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 

I tertialuppföljning 2 för 2021 visar prognosen ett underskott på 9,0 mnkr. Största 
avvikelsen kommer från grundskola vars beräknade underskott väntas uppgå till 4,05 
mnkr, frivilliga skolformer 2,5 mnkr, förskolan 1,8 mnkr och övergripande BUN 0,95 
mnkr. Samlad elevhälsa redovisar ett prognosticerat överskott på 0,3 mnkr.  
Den uppkomna situationen har för verksamheterna påverkats av följande faktorer: 
Direkta kostnader orsakade av coronapandemin 2,9 mnkr.  
Försämrade statsbidrag 0,8 mkr 
Ökade kostnader för kökstjänster 0,8 mnkr 
Ökade kostnader för verksamhet i evakuering och bristfälliga lokaler 1,0 mnkr. 
Ofinansierade migrationskostnader 4 mnkr. 
Planerat effektiviseringsarbete har försvårats av den pågående pandemin då nämnd 
och förvaltning enligt uppdrag prioriterat uppehållandet av samhällsviktig 
verksamhet. Trots detta har vissa effektiviseringar kunnat genomföras, bla har antalet 
anställda minskat med 10 personer.  
Effekterna av personalneddragningen inom förskolan väntas ge resultat först andra 
halvan av 2022 då hela avvecklingskostnaden belastar BUN. 
9 mnkr behövs för att täcka de utökade kostnader som inte kommer att kunna 
hanteras inom nämndens ram för 2021.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ser således ingen möjlighet att fullgöra sitt uppdrag 
2021 inom tilldelad ram och begär därför tilläggsanslag för att täcka prognosticerat 
underskott. 
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Underlag för beslut 

BUN Tertialrapport 2- 2021-09-23, Anders Palmgren förvaltningschef, Hans 
Peterson ekonom 
Förslag till beslut Tertialuppföljning 2 2021,2021-09-27 Roland Nilsson, ordförande 
T2- förvaltningspresentation i BUN 2021-09-29, Hans Peterson, ekonom 
 
Protokollsanteckning 

Peter Abrahamsson (S), Monica Malmqvist (S), Kjell Eriksson (S) lämnar följande 
protokollsanteckning: 
” Socialdemokraterna i Barn och utbildningsnämnden har flertal gånger påvisat 
majoritetens brist på förslag / strategier hur en budget med stort underskott ska 
komma i balans. Roland Nilsson C ordförande försäkrar att läget är under kontroll 
och att majoriteten kommer att ha is i magen. ” Tills sista raden är skriven”. Vi har 
evakueringslokaler (Bergaskolan) som inte är tillräckliga för elever och lärare. Elever 
når inte uppsatta mål i högre omfattning. Vi har 19 elever som gick ut 9:an med icke 
godkända betyg. Att gå till KF och begära utökning av ram är väl kanske den enda 
möjligheten (kortsiktigt), men hur ser plan B ut. Det verkar som den politiska 
majoriteten sitter och inväntar bidrag från staten. Finns det någon plan B? Vi från 
Socialdemokraterna i barn och utbildningsnämnden anser att det är anmärkningsvärt 
att majoriteten inte kommer med förslag / strategier/plan hur en budget med stort 
underskott ska komma i balans. Nu ska skolan spara 9 miljoner till 2022 hur ska det 
gå? Vi saknar majoritetens förslag på besparingar.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 52 Dnr BUN 2021-520 1.4 

Taxor och avgifter 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar förslag till beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar om oförändrade taxor för Kulturskolan, Focus samt 
simskola. 
 
 
 

 
 

Ärendebeskrivning 

Taxor och avgifter har setts över inför 2022. Barn- och utbildningsförvaltningen ser 
inte att det finns några starka skäl till att förändra taxorna utifrån aktuella 
förutsättningar. 
En översyn av taxor och avgifter sker inför varje nytt kalenderår. Genomgången görs 
av ansvariga chefer/sakkunniga tjänstemän där intäkter och kostnader för respektive 
verksamhet ses över för att så bra som möjligt matcha politikens önskemål och 
verksamhetens ekonomiska förutsättningar.  
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Taxor och avgifter 2022, tjänsteutlåtande 2021-09-20, Anders Palmgren barn-och 
utbildningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige 
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§ 53 Dnr BUN 2021-519 7.7 

Gymnasiesärskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1.  Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att erbjuda 
gymnasiesärskola på Nyströmska skolan från läsåret 2022/2023. 

 
2.  Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera 

och genomföra starten av gymnasiesärskola tidigast från höstterminen 
2022. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Idag erbjuder vi grundsärskola inklusive träningsskola samt särskild utbildning för 
vuxna i vår egen kommun, däremot har vi ingen utbildning på gymnasiesärskolenivå 
för ungdomar. Förvaltningen har undersökt möjligheterna att erbjuda 
gymnasiesärskoleutbildning på Nyströmska skolan. Vi planerar att informera om 
Programmet för hälsa, vård och omsorg samt det Individuella programmet inför 
läsåret 22/23. Om tillräckligt många elever söker kan programmen starta redan 
hösten 2022.  
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Gymnasiesärskola, tjänsteutlåtande 2021-09-22, Ingrid Palgård sakkunnig 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Nyströmska skolans rektorer 
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§ 54 Dnr BUN 2021-435 1.6.3 

Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom den regionala arbetsplanen för 2021 
gällande samråd vård och omsorg (SVO). 
 
 

Ärendebeskrivning 

I Östergötland finns ett regionalt samråd mellan länets kommuner och region 
Östergötland för vård och omsorg (SVO). Det är en politisk samverkan där länets 
socialnämnder och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd möts i gemensam ledning 
och styrning. Det finns även ett tjänstemannaforum ledningsgrupp vård och omsorg 
(LGVO). De arbetar fram olika strategier för olika skeden i livet som har delats in i 
olika utvecklingsområden: att växa upp, mitt i livet och att åldras.  
 
Den gemensamma visionen är att invånarna ska ha en god och jämlik hälsa samt 
tillgång till vård och omsorg på jämlika villkor utifrån behov. Under 2020-2021 har 
två viktiga områden tagits fram som särskilt viktiga:  
1. Personcentrerade arbetssätt, där varje person har möjlighet att aktivt 

medskapande i sin vård och omsorg, utifrån sina behov och 
förutsättningar.  

2. Nära vård som utgår från personens behov och förutsättningar, där 
huvudmännen gemensamt med personen skapar nära vård och omsorg.  

 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Samråd vård och omsorg arbetsplan 2021, Beslutsunderlag Samråd Vård och omsorg,  
Bildspel samråd vård och omsorg arbetsplan 2021, Cecilia Karlsson 2021-09-29 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 55 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 augusti- september 
2021.  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Anmälan av i delegation tagna beslut augusti- september 2021, 2021-09-21, Karolina 
Andersson nämndsekreterare  
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§ 56 Dnr BUN 2021-5 1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärenden för kännedom noteras till protokollet.  
 

Ärendebeskrivning 

21 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats på Barn- och utbildningsförvaltningen under augusti- september 2021.  
Ett ärende " Föreläggande om utredning samt att inkomma med uppgifter".  
 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Ärenden för kännedom augusti- september 2021, Karolina Andersson 
nämndsekreterare 
 
 
 


