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Protokoll 

2021-11-10 
 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Skällvik, onsdagen den 10 november 2021 kl 08:30 

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

Tjänstgörande ersättare Ingrid Thollander (M) 
Ingela Karlsson (S) 
Mikael Wängsjö (V) 
 

§§ 57-64 

Ersättare Peter Othberg (C), inte närvarande  
Ann-Louise Baca (C) 
Robert Holmqvist (M), inte närvarande 
Erik Jacobsson (KD) 
Sanna Fogelby (S) 
Sylvia Lindblom (S) 
Peter Ljunggren (SD) 

Övriga närvarande Hans Peterson, ekonom 
Andreas Wetell, utvecklingsstrateg 
Anders Palmgren, barn- och utbildningschef 

Utses att justera Peter Abrahamsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 2021-11-18, klockan 09.00.  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 57–64 
 Karolina Andersson  

Underskrift Ordförande   
 Roland Nilsson  

Underskrift Justerande   
 Peter Abrahamsson   
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 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Söderköping 2021-11-10 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset, Barn- och utbildningskontoret 

Anslaget sätts upp 2021-11-18 

Anslaget tas ner 2021-12-10 

Underskrift   
 Karolina Andersson  



3 (13) 
Protokoll 

2021-11-10 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 57 Dnr BUN 2021-7   1.2 
Val av justerare ............................................................................................................ 4 

§ 58 Dnr BUN 2021-598   1.2.7 
Informationsärenden vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-
11-10 .............................................................................................................................. 5 

§ 59 Dnr BUN 2021-306   1.2.7 
Barn- och utbildningschefen informerar 2021 ........................................................ 8 

§ 60 Dnr BUN 2021-67   1.4 
Ekonomisk uppföljning 2021 .................................................................................... 9 

§ 61 Dnr BUN 2021-602   2.1.1 
Sammanträdesplan 2022 ........................................................................................... 10 

§ 62 Dnr BUN 2021-601   1.5.2 
Internkontroll uppföljning 2021 ............................................................................. 11 

§ 63 Dnr BUN 2021-4   1.2.3 
Anmälan av delegationsbeslut 2021 ........................................................................ 12 

§ 64 Dnr BUN 2021-5   1.2.7 
Ärenden för kännedom 2021 .................................................................................. 13 

 



4 (13) 
Protokoll 

2021-11-10 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 57 Dnr BUN 2021-7   1.2 

Val av justerare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Peter Abrahamsson (S) utses att justera protokollet. 
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§ 58 Dnr BUN 2021-598   1.2.7 

Informationsärenden vid Barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde 2021-11-10 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 

Ärendebeskrivning 

Årshjul och information inför kommande sammanträden  
När den nya uppdragsplanen är klar kommer även årshjulet att uppdateras utifrån de 
eventuella förändringar som görs i planen och interkontrollen.  
 
Personal, lokaler och elevutveckling (Anders Palmgren) 
Det är en stor trötthet inom verksamheterna nu efter pandemin, såväl rektorer, 
fackliga och medarbetare vittnar om det.  
Det har rekryterats en rektor till förskoleområde E, Catherine Molander, hon 
tillträder i början av februari. Rekryteringsprocesserna kring rektor till Nyströmska 
skolan och sakkunnig grundskola pågår fortfarande och de förväntas vara klara i 
november. Charlotte Mattsson, rektor på Ramunderskolan är fortsatt sjukskriven 
men arbetar 25%. Claes Henke är tillförordnad rektor och Karin Månsson fortsätter 
även hon sitt tillfälliga förordnade som biträdande rektor. Marie Gårlin har tillträtt 
som vikarierande biträdande rektor på 60%, hon tar över efter Håkan Wetell som 
avslutat sitt tillfälliga förordnande.  
Särskolan förväntas vara klar för inflyttning v 8-9 -22, datum för invigning kommer 
senare. Arbetet med utbyggnad av skolan i Västra Husby flyter på enligt planering 
och till sommaren beräknas den nya matsalen vara färdigställd. Hela projektet 
beräknas klart under 2023. Structor som är huvudentreprenör lämnar rapporter om 
bygget till verksamheten och förvaltningen, finns bilagt i Ciceron Assistent som 
informationsmaterial till nämnden.  
För att lösa platsbristen på Aspvedens förskolor föreslås en påbyggnadspaviljong på 
Snöveltorps förskola, besked kommer från Fastighetsförvaltningen inom 1–2 veckor.  
Det är i nuläget oklart vilka lokaler Kulturskolan ska flytta till då de måste lämna 
Samverkanskontoret, besked väntas inom kort. På längre sikt planeras att Kulturskolan 
ska ha lokaler på Ramunderskolan efter utbyggnad.  
 
Den underhållsplan som Fastighetsförvaltningen arbetar med är inte klar. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har lyft upp Högby och Engelns förskola för prioritering då de 
är mycket slitna. Vad gäller Björklunda och Mogata förskolor som även de har 
renoveringsbehov så inväntas byggnation av den nya förskolan i Mogata som ska ersätta 
de gamla lokalerna.  
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Uppföljning verksamhetsbesök och resultatredovisning (Anders Palmgren) 
Nämnden delas in i mindre grupper och har workshop kring verksamhetsbesöken och 
resultatredovisningen i oktober.  
 
Uppdragsplan 2022–2025 (inklusive uppföljning och internkontroll) 
En sammanfattning och diskussion kring nuvarande uppdragsplan och förvaltningens 
förslag på förändringar. Presidiet och förvaltningen arbetar vidare med det material 
som togs fram vid workshopen och de åsikter som framkom. Ytterliga synpunkter 
går bra att lämna till både Anders och presidiet. Planen kommer beslutas på nästa 
sammanträde 2021-12-15.  
 
Pedagogiska luncher, ett pilotprojekt (Anders Palmgren) 
Det kommer startas upp som ett pilotprojekt på Solängens förskola och Skönberga skola  
och är ett samarbete mellan Serviceförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Förhoppningen är att det påverka den pedagogiska delen runt måltiden och även minska 
matsvinnet. Den eventuella kostnadsökning som blir läggs på Servicenämnden.  
 
Övriga frågor 
Peter Abrahamsson (S) har följande frågor: 
Hur sköts underhållet på skolornas inne- respektive utemiljö?  
Anders Palmgren svarar att de flesta av Barn- och utbildningsnämndens verksamheter  
har del av vaktmästartjänster från arbetsmarknadsenheten förutom verksamheterna i  
området Aspveden som har del av tjänster som ligger under fastighetskontoret. Utifrån  
storlek och typ av verksamhet ligger procentsatsen olika gentemot de olika skolorna, från 
enstaka % mot en liten förskola upp till 80 % för Ramunderskolan. Nyströmska skolan är  
enda verksamheten som fortfarande har en personal anställd på plats.  
Vad händer med Bergaskolan och Brobyskolan?  
Utredningen kring området runt Bergaskolan som fortsatt skolområde tas upp i 
Kommunstyrelsen på sammanträde i januari, den förväntas vara klar i slutet av 2021.  
Det har tillsatts en arbetsgrupp kring den dåligt fungerande skolmatsalen på Bergaskolan,  
den består av representanter från skolledning, Serviceförvaltningen och Fastighetskontoret. 
Vad gäller Brobyskolan så utreds det ytterligare om hur lokalerna och området kan utnyttjas  
i framtiden, besked kommer vid senare tillfälle. 
Vad kommer ske med Nyströmska skolans verkstadslokaler i Valdemarsvik? 
Lokalerna är svåra att utnyttja, det har föreslagits att nya verkstadslokaler iordningställs 
på Nyströmska skolan. Fastighetskontoret prioriterar inte det projektet i nuläget.  
Hur är det planerat kring snöröjning och belysning på gångvägen från Västra Husby 
skola till bygdegården?  
Det sköts av serviceförvaltningen och barn- och utbildningsnämndens verksamheter har 
en löpande dialog.  
Hur arbetar Söderköpings kommun med ”#Jag med”? 
Söderköping har under åren sökt och beviljats medel från Europeiska socialfonden 
(ESF) där ”#Jag med” är en del av projekten. Övriga är ”Plug in”, två omgångar 
2012–2015 och 2015–2018 samt Reach som påbörjades 2018 och avslutades i 
oktober 2021.   
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Underlag för beslut 

Infobrev om bygget 2021-10-12, Morgan Stenberg projekt- och byggledare Structor 
Östergötland AB 
Personal, lokaler och elevutveckling, bildspel, 2021-11-10 Anders Palmgren, barn- 
och utbildningschef 
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§ 59 Dnr BUN 2021-306   1.2.7 

Barn- och utbildningschefen informerar 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Alla Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är nu öppna. Öppna förskolan 
har vissa restriktioner kring det utbrott av RS- virus som pågår. På sammanträdet i 
december kommer det ges en uppföljning kring stängningen av Öppna förskolan 
under pandemin. 
 
Det första ungdomsrådet har hållits, temat var meningsfull fritid, ett projekt som 
drivs av Serviceförvaltningen. Rådet är initierat av Kommunfullmäktige, Roland 
Nilsson är ordförande och förvaltningsledningens uppgift är att stötta administrativt. 
På rådet medverkade ungdomar från kommunens högstadier, politiker, 
tjänstepersoner från Kultur och Fritid samt Socialkontoret och Barn -och 
utbildningskontoret. Samtalsledare kom från Länsstyrelsen och samtalsmetoden 
”Expertgrupp barn” användes. Metoden är utformad av Bris, Söderköpings kommun 
är pilotkommun under ledning av Länsstyrelsen. De diskussioner som fördes förs nu 
över i projektet Meningsfull fritid.  
 
Det har framkommit en synpunkt i Kommunfullmäktige om att en klass har 48 
elever. Anders informerar att det är en arbetsmodell på en skola där två 
parallellklasser bildar ett arbetslag med tre pedagoger. Det har möjliggjort att anställa 
en tredje pedagog istället för tillfälliga elevassistenter/ resurspedagoger till elever med 
extraordinära åtgärder (BIBASS).  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Barn- och utbildningschefen informerar nov 2022, bildspel 2021-11-10 Anders 
Palmgren, barn- och utbildningschef 
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§ 60 Dnr BUN 2021-67   1.4 

Ekonomisk uppföljning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Informationen noteras till protokollet 
2. Vid BUN:s sammanträde i december ska finnas underlag för att kunna ta 

beslut om omräknad prislista (elevpeng/barnomsorgspeng) utifrån det beslut 
som KF fattade den 3 november om att ge BUN en extra tilldelning av 
ekonomiska medel om 6,1 miljoner kr för att täcka delar av prognostiserat 
underskott. 
 

 
 

Ärendebeskrivning 

Helårsprognosen utifrån perioden januari-september (P09) ligger för Barn- och 
utbildningsnämnden kvar på samma underskott som prognostiserades vid 
tertialrapport 2, dvs ett underskott på -9 000 tkr. Det är främst område grundskola, 
frivilliga skolformer och förskola som visar på större underskott. Efter att P09 
färdigställts har beslut i Kommunfullmäktige fattats om att tillskjuta BUN ett 
budgettillskott på 6 100 tkr för 2021 vilket kommer att förbättra kommande 
helårsprognos i P10. 
 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ellen Friberg (L) föreslår ett tillägg till beslutet enligt följande: ” Att det vid BUN:s 
sammanträde och beslutsnämnd i december finns underlag för att kunna ta beslut om 
omräknad prislista (elevpeng/barnomsorgspeng) utifrån det beslut som KF fattade 
den 3 november om att ge BUN en extra tilldelning av ekonomiska medel om 6,1 
miljoner kr för att täcka delar av prognostiserat underskott 
 
 

Propositionsordningar 

Ordförande finner att nämnden bifaller Ellen Fribergs tillägg till beslutet. 
 
 

Underlag för beslut 

Presentation BUN P09- BUN 2021-11-10, Hans Peterson, ekonom 
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§ 61 Dnr BUN 2021-602   2.1.1 

Sammanträdesplan 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer de föreslagna sammanträdestiderna. 
 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningskontoret har arbetat fram ett förslag till sammanträdesplan för 2022 
omfattande Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt nämnderna. De olika 
nämnderna rekommenderas anta Kommunstyrelsens förslag till sammanträdesplan 
2022 enligt bilaga 1. För att ge tid för verksamhetsbesök och resultatredovisning 
föreslås att sammanträdet i oktober utgår till förmån för verksamhetsbesök och 
resultatredovisning.  
Tider för Barn- och utbildningsnämndens sammanträden föreslås till 08:30- 11:00 
informationsärenden, kl. 13:00- 14:15 fortsättning av informationsärenden, kl. 14:30- 
16:00 beslutsärenden.  
Förslag på datum för sammanträden, verksamhetsbesök och resultatredovisning 
nedan:  
 
Sammanträdesdagar, verksamhetsbesök och resultatredovisning: 
2022-01-26  
2022-02-16 Verksamhetsbesök kl. 08.00-12.00 
2022-03-02 
2022-04-06 
2022-05-04 
2022-06-01  
2022-08-24 
2022-09-21 
2022-10-12 Verksamhetsbesök kl. 08.00-12.00 
2022-10-19 Resultatredovisning kl. 08.30-13.00 
2022-11-09 
2022-12-07 
 
 

Underlag för beslut 

Sammanträdesplan 2022, tjänsteutlåtande 2021-10-12, Karolina Andersson 
nämndsekreterare 
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§ 62 Dnr BUN 2021-601   1.5.2 

Internkontroll uppföljning 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att 
godkänna uppföljning av internkontroll 2021 och ta 
hänsyn till resultatet vid riskbedömningen inför 
framtagande av ny internkontrollsplan för 2022, 

2. Ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta sitt arbete inom 
området brandskyddskontroller och redovisa resultatet av 
detta arbete till junisammanträdet. 

 
 

Ärendebeskrivning 

Nämndens uppföljning består av tre delar: Internkontroll enligt uppdragsplan, 
internrevision samt den uppföljning som sker av förvaltning och som redovisas 
gentemot nämnden enligt årshjul. Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom 
den första delen finns risker inom Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden 
som behöver fortsatt hantering, även om resultatet visar på en förbättring från 
tidigare år. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Internkontroll uppföljning 2021, tjänsteutlåtande 2021-11-03, Anders Palmgren 
Bildspel internkontroll uppföljning 2021, 2021-11-09 Anders Palmgren, barn- och 
utbildningschef 
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§ 63 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 september- oktober 
2021. 
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Anmälan av i delegation fattade beslut september- oktober 2021, 2021-11-01 
Karolina Andersson, nämndsekreterare 
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§ 64 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 september- oktober 2021. 
Ett beslut om fördelning av skolmiljard från Valdemarsviks kommun, handlingar från 
Östsvenska Yrkeshögskolans bolagsstämma och ett avtal om skolläkartjänst läsåret 
2021/2022. Nämnden informerades även om inkomna skrivelser och en inbjudan 
från Länsstyrelsen.  
 
 
 
 
 

Underlag för beslut 

Ärenden för kännedom september- oktober 2021, 2021-11-01 Karolina Andersson, 
nämndsekreterare  
Uppmaning till kommunen, NHF Sweden 2021-10-18 
Kunskapsunderlag Hälsosam uppväxt 2021-10-08, Region Östergötland 
Inbjudan Måluppfyllelse i skolan- välkommen till en boostdag, 2021-11-03, 
Länsstyrelsen i Östergötland 
 
 
 


