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Protokoll 

2021-03-03 
 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 3 mars 2021 kl 08:30 

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

Tjänstgörande ersättare Ann-Louise Baca (C) 
Erik Jacobsson (KD) 
Mikael Wängsjö (V) 
 
 

 

Ersättare Peter Othberg (C), 8.30- 11.00 
Ingrid Thollander (M) 
Robert Holmqvist (M) inte närvarande 
Anna Hjort (L), inte närvarande 
Ingela Karlsson (S), inte närvarande 
Sanna Fogelby (S), inte närvarande 
Sylvia Lindblom (S) 
Peter Ljunggren (SD) 

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

Utses att justera Peter Abrahamsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2021-03-10, kl. 10.30  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 7–15 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Peter Abrahamsson   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-03-03 

Förvaringsplats för 
protokollet Sekretariatet 

Anslaget sätts upp 2021-03-10 

Anslaget tas ner 2021-04-01 

Underskrift   
 Karolina Andersson  
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§ 7 Dnr BUN 2021-7  1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Peter Abrahamsson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 8 Dnr BUN 2021-65  1.2.7 

Informationsärenden vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-03-03 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul och information inför kommande sammanträden och 
verksamhetsbesök (Anders Palmgren) 
Verksamhetsbesök kommer att ske i digitalt 24/3–21. Det inriktas på årskurs 7–9, 
Ramunderskolan och Söderköpings Waldorfskola kommer besökas. Efter 
verksamhetsbesöken blir det ett kortare sammanträde med både informations- och 
beslutsdel. Tidsschema och länkar till besöken skickas ut separat. 
 
Volymer förskolan (Kristin Österström)  
Antalet barn 1–5 år i centrala Söderköping minskar till sommaren 2021. Under 2020 
föddes endast 61 barn i innerstaden mot normala 80–100 födda. Utöver det har 
inflyttningen varit mindre än tidigare och planerade byggnationer inte kommit igång. 
Det innebär att samtliga förskolor i innerstaden kommer att ha lediga platser under 
kommande läsår. Minskning av förskolebarn ses även i förskoleområde A, Östra Ryd 
och Västra Husby.  
 
Organisation av förskolor i tätorten (Kristin Österström, Anders Palmgren) 
Ordförande Roland Nilsson ändrade i sammanträdets dagordning och idag gavs 
endast information om ärendet. Detta för att ge ytterligare tid för politisk beredning 
och förankring.  
Förvaltningen redovisade de underlag som ligger till grund för nämndens kommande 
beslut på sammanträdet 2021-03-24. 
 
Focus verksamhet (Anders Palmgren) 
Genomgång av de effektiviseringar som gjorts utifrån besparingskrav 2020 och 
pandemins påverkan på verksamheten. Under 2021 kommer Focus ingå i ”Projekt 
meningsfull fritid” som involverar flera aktörer i Söderköpings kommun.  
 
Elevhälsans årsberättelse (Cecilia Karlsson) 
Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot 
målen. Den ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Främst ska den vara förebyggande och hälsofrämjande.  
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Samlad elevhälsas resultatredovisning för läsåret 2019/2020 presenterades och 
resultatet ur ett barn och elevperspektiv med delar av förvaltningens elevenkät ”Om 
mig 2020” som riktar sig till elever i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet. 
 
Volymer särskolan (Cecilia Karlsson) 
Nuvarande och förväntade elevantal redovisas. Elevantalet förväntas öka kommande 
år och Valdemarsviks kommun har önskemål om att placera särskoleelever i 
Söderköpings kommun vilket ger ett ökat behov av platser. 
 
Ramavtal Ungdomshälsan (Anders Palmgren) 
Nytt avtal skrivet mellan Söderköpings kommun och Norrköpings kommun, avtalet 
hanteras av Socialnämnden men godkänns av Kommunstyrelsen. Avtalet rör 
kommunens ungdomar i åldersgruppen 13–21 år. 
 
Personal och lokaler (Anders Palmgren) 
Byggnation av nya särskolan påbörjas inom kort, den kommer placeras mellan 
Björkhagaskolans Hagahus och Friluftsbadet. Lokalerna är väl tilltagna och kommer 
utformas utifrån särskolans behov.  
Processen att se över om området runt Bergaskolan är lämpligt att använda som 
skolområde fortgår, även arbetet runt Ramunderskolans utbyggnad med ny idrottshall 
och större lokaler.  
 
Delegationsordning- rekommendation om gemensamma bestämmelser för 
nämnderna (Anders Palmgren) 
I mars kommer ärendet upp till Kommunstyrelsen och nämnderna förväntas sedan 
anpassa sina delegationsordningar utifrån rekommendationen. Barn- och 
utbildningsförvaltningen planerar lägga fram förslag till ny delegationsordning till 
nämnden på sammanträdet i augusti. 
 
Läget Covid- 19 (Anders Palmgren) 
Just nu är det ett lugnt läge i Söderköpings kommun och årskurs 7–9 har 
undervisning på plats. På Nyströmska skolan kombinerar man distans- och 
fjärrundervisning med undervisning i lokalerna enligt rekommendation. Samtliga 
kommuners skolchefer i Östergötland har regelbundna möten med Smittskydd 
Region Östergötland för att följa utvecklingen och agera snabbt vid förändringar.  
 
Övriga frågor 
- Peter Abrahamsson (S) undrar vilka besparingar majoriteten kommer göra under 
2021 med tanke på de 4,5 miljoner minus i budgeten som nämnden har enligt 
prognos? Roland Nilsson svarar att majoriteten är väl medveten om att Barn- och 
utbildningsnämnden är underfinansierad i budget men att de avvaktar de statliga 
åtgärder som kan sättas in med anledning av pandemin. 
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§ 9 Dnr BUN 2021-67  1.4 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till fördelning av tillskott 
från Finansförvaltningen. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Finansförvaltningen ger BUN ett ekonomiskt tillskott som avser att täcka kostnader 
för den ”Coronaskuld” som har byggts upp under 2020 och som främst har drabbat 
elever i avgångsklasser i grundskola och gymnasium. Finansförvaltningen har av 
kommunens totala överskott 2020 bokat upp och tillfört BUN 1 500 000 kr som 
under läsåret 2020/2021 ska möjliggöra att extra pedagogiska resurser kan sättas in 
för att ge ett extra elevstöd i arbetet med att nå uppsatta kunskapsmål. Det totala 
tillskottet har fördelats till grundskola med 1 000 000 kr och till gymnasium med 500 
000 kr. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen Dnr KS 2021-00045 1.3 
Beslut om skolmiljarden Skolverket 2021:283 
Ekonomisk uppföljning 2021-tjänsteutlåtande 2021-02-18 Hans Peterson och Anders 
Palmgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen  
 



8 (13) 
Protokoll 

2021-03-03 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 10 Dnr BUN 2021-42  1.4 

Årsbokslut 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner upprättat förslag till årsbokslut 2020. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska bokslut visar ett överskott på 887 tkr  
Bokslutet för Barn- och utbildningsnämnden 2019 landade på ett underskott och en 
del av detta fick också bäring på 2020 års budget. Samtidigt har under 2019 beslutade 
effektiviseringar i verksamheterna fått helårseffekt 2020. Inför 2020 tog nämnden 
ytterligare beslut om effektiviseringar men trots detta fanns från start ett generellt 
sparkrav på 1 400 tkr inom övergripande BUN.  
En särskild komplikation under året, vad gäller budgetarbetet, har coronapandemin 
varit då den delvis har tagit bort fokus och tidsutrymme för det ekonomiska 
uppföljningsarbetet ute i verksamheterna. I bokslutet kan vi trots detta konstatera att 
enheterna har lyckats att hålla ner kostnader och kunnat arbeta vidare mot en 
ekonomi i balans. Ett stort stöd i det arbetet har också varit statens beslut om att 
ersätta enheterna för deras sjuklönekostnader (dag 1–14) under perioden april-juli och 
september-december. Sjuklöneersättningen har fördelats till enheterna utifrån 
bokförda sjuklönekostnader för korttidsfrånvaro. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

BUN T3- rapport 2020, Hans Peterson 
 
 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 Dnr BUN 2020-540  1.5.2 

Granskning av ekonomistyrning inom Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden står bakom Barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag till yttrande samt att yttrandet överlämnas till PwC senast 2021-03-15. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Internrevisionen har granskat att Barn- och utbildningsnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig ekonomistyrning samt har tillräcklig interkontroll. Svar från nämnden 
önskas senast 2021-03-15. 
 
Utifrån granskningen gavs följande rekommendationer:  
- Att Barn- och utbildningsnämnden gör Kommunstyrelsen uppmärksam på att det 
inte finns någon samordning så att intäkter och kostnader för kost och lokaler som 
ingår i interkommunal ersättning och ersättning till fristående verksamheter 
tillförs/belastar där kostnaderna uppstår i de fall där det är väsentliga förändringar 
under ett år. 
- Att säkerställa att förtroendevalda får tillräcklig information för att de ska kunna 
skapa sig en uppfattning om det ekonomiska läget. 
 
 

Underlag för beslut 

Svar på revisionsrapport – granskning av ekonomistyrning inom Barn- och 
utbildningsnämnden 2021-02-21, Anders Palmgren 
Revisionsrapport ekonomistyrning- pwc 
Revisionsrapport- granskning av ekonomistyrning inom barn- och 
utbildningsnämnden  
2020-11-04, Söderköpings kommuns revisorer 
 
 
 
 
 
Protokollsutdrag 
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB 
Kommunens revisorer 
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§ 12 Dnr BUN 2020-527  7.1.8 

Tillsynsbesök fristående verksamheter 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner tillsynen. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2020 har tillsyn skett i kommunens fristående förskolor och fritidshem, 
vissa brister har identifierats i några av verksamheterna. De ska i huvudsak vara 
avhjälpa senast vid nästa tillsyn, hösten 2021. Ett av tillsynsbesöken har genomförts 
digitalt på grund av Corona. 
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§ 13 Dnr BUN 2020-561  1.4 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Elever har rätt till elevhälsans medicinska insats (EMI) på grund- och gymnasieskola 
inklusive särskola enligt skollagen. Inom EMI verksamhet ska finnas skolläkare och 
skolsköterskor, inom den psykologiska elevhälsan arbetar skolpsykolog. Enligt 
skollagen som trädde i kraft första juli 2011 (SFS 2010:800), infördes formellt 
begreppet elevhälsa. I samlad elevhälsa ingår medicinska, psykologiska, psykosociala 
och specialpedagogiska insatser. Elevhälsans medicinska och psykologiska del, 
regleras bland annat i hälso- och sjukvårdslagen och för den verksamheten finns 
skallkrav på ledningssystem och systematiskt förbättringsarbete med hög 
patientsäkerhet.  
Huvudman eller vårdgivare är den fysiska eller juridiska person exempelvis region 
eller kommun, som yrkesmässigt bedriver hälso- och sjukvård (HSL 1982:763). Barn 
och utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska och psykologiska 
insats i Söderköping. Vårdgivaren fastställer verksamhetens övergripande mål och ska 
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen.  
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för en säker vård med god kvalité. EMI 
regleras på nationell nivå av skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, patientlagen samt 
av Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter som är relaterade till 
verksamhetsområde för EMI. Skolläkare, skolsköterska och skolpsykolog ska följa 
aktuell lagstiftning. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Patientsäkerhetsberättelse 2020 2021-02-24, Cecilia Karlsson områdeschef 
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§ 14 Dnr BUN 2021-4  1.2.3 

Anmälan av delegationsbeslut 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Delegationsbesluten noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut tagna inom Barn- och utbildningsförvaltningen under januari- 
februari 2021. 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Delegationsförteckning 2021-02-23. 
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§ 15 Dnr BUN 2021-5  1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärenden för kännedom noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

51 ärenden om kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering som följts upp 
och avslutats av Barn- och utbildningsförvaltningen under januari- februari 2021.  
Internremiss från Socialförvaltningen gällande "våld i nära relation och 
hedersrelaterat våld och förtryck" besvarad. 
Beslut om anmälan om skollokal inkommit från Miljökontoret. 
Beslut om statsbidrag Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" inkommit från Skolverket. 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Förteckning över ärenden 2021-02-23. 
 
 
 


