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§ 128 Förvaltningschef informerar
Dnr BOU 2021-2
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Förvaltningschef Anders Jolby informerar om aktuella frågor, ny organisation i
drift och covid.
Åsa Strömberg, elevhälsochef, informerar om aktuellt läge med covid.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förvaltningschef informerar (sep-21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 129 Verksamhetsinformation
Dnr BOU 2021-2
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Christel Horsak och Helene Petersson, avdelningschefer, informerar från
verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsinformation (sep-21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 130 Besök av revisorer
Dnr BOU 2021-2
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Revisionens ordförande, Gunnel Öman-Gennebäck, förtroendevald revisor,
Berit Karlsson-Lehnér och stadsrevisor Peter Alexandersson, redogör för intern
kontroll för förtroende, trygghet och utveckling och hur nämndens organisation
kring intern styrning och kontroll, ansvarsfördelningen mellan nämnd, IKrepresentanter och förvaltning ser ut.
”Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att
undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra
till att ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt
och säker med medborgarnas bästa för ögonen”.
Intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, såväl
verksamhetsmässigt som ekonomiskt, att informationen och rapporteringen om
verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och rättvisande och att
verksamheten efterlever lagar, regler och avtal m m
Nämndens ansvar är att följa upp att verksamheten bedrivs som det är tänkt
gällande mål, ekonomi, verksamhet och kvalitet. De medel som kan användas
är genomförande av riskanalys och plan för internkontroll, rapportering och
vidtagande av åtgärder vid brister.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 131 Begäran om yttrande - Motion (SD) - Upprätta en 79 skola vid Ånestad stallet
Dnr BOU 2021-131
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till att behovet av högstadieplatser på kort
sikt är uppfyllt och att behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 79, i och med att detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera nu vunnit
laga kraft, bedöms vara uppfyllt.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD), Torsten Svärdström (SD) och Jörgen Ring (SD) föreslår
i en motion daterad 2020-01-15 att:




Uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet för en
7-9 skola vid Ladugården 1, Ånestadstallet innefattande 400 elevplatser.
Nämnden skall säkerställa att den nya skolan bevarar Ånestastallets och
områdets arkitektoniska värden så långt det är möjligt.
Uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att beställa en 7-9 skola vid
Ladugården 1, Ånestadstallet innefattande 400 elevplatser. Nämnden skall
säkerställa att den nya skolan bevarar Ånestastallets och områdets
arkitektoniska värden så långt det är möjligt.

Sedan motionen skrevs har beslut kopplade till 7-9 verksamheten tagits av
barn- och ungdomsnämnden, som kommer att påverka svaret. Som
motionärerna skriver så är förslaget helt i linje med utredningen skola 2035 och
Ånestadstallet bedöms vara lämplig lokalisering av en 7-9 skola.
Under 2021 har beslut om att starta en ny 7-9 skolenhet med upp till 360
elevplatser på Anders Ljungstedts gymnasium tagits, utöver den nya
skolenheten har tillfälliga elevplatser beretts på Ekholmsskolans 7-9
verksamhet samt 7-9 särskoleverksamhet. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen gör således bedömningen att behovet av

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

7 (31)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och ungdomsnämnden

2021-09-23

högstadieplatser på kort sikt är uppfyllt.
Motionärerna skriver att detaljplanen för Nya Kungsbergsskolan, planerad för
800 elevplatser för årskurs 7-9 i grundskolan samt 75 elevplatser för
grundsärskolans 7-9 verksamhet, inte är fastställd ännu.
Detaljplanen för Kungsbergsskolan 2 med flera vann laga kraft 2021-07-23.
Kungsbergsskolan har således goda förutsättningar för att bli klar enligt plan
och behovet av en ny skolenhet för elever i årskursen 7-9 bedöms därmed vara
uppfyllt.
Barn och ungdomsnämnden har även fattat beslut om att starta upp
Kungsbergsskolans verksamhet i tillfälliga lokaler på Anders Ljungstedts
gymnasium från och med läsåret 2022/23 vilket skapar förutsättningar för
kommunen att ta emot alla elever i årskurserna 7-9 fram tills dess att Nya
Kungsbergsskolan tas i drift.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomförde en fristående
översiktlig lämplighetsbedömning av samtliga alternativ i samarbetsprojektet
Linköpings skolor 2035 som underlag för Utbildning- och
arbetsmarknadsförvaltningens scenariogenerering.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde bedömningen att en
högstadieskola på Ladugården 1 (Ånestadstallet) kan vara en lämplig
lokalisering för en ny skola bland annat utifrån platsens läge i förhållande till
viktiga stråk och noder, men att prövning genom detaljplaneprocess krävs. Ett
sådant planarbete initieras när ett behov bedöms finnas, samt investeringsmedel
är avsatta.
Samhällsbyggnadsnämnden startar inte planläggning utan efterfrågan från
Barn- och ungdomsnämnden samt Lejonfastigheter.
Med anledning av detta föreslår Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att motionen avslås.
Yrkanden
Torsten Svärdström (SD) yrkar på bifall till motionen.
Elias Aguirre (S) och Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) yrkar på bifall till attsats 1 i motionen.
Erik Östman (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till beslut om att
avslå motionen.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsordning
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och frågar då nämnden om
nämnden kan bifalla Torsten Svärdströms (SD) yrkande på bifall till motionen.
Ordförande frågar om nämnden kan bifalla Elias Aguirres (S) och Cecilia
Gyllenberg-Bergfasths (MP) yrkande på bifall till att-sats 1 i
motionen. Ordförande frågar även om nämnden kan bifalla Erik Östmans (M)
yrkande på bifall till förvaltningens förslag till beslut om att avslå motionen.
Ordförande finner att nämnden beslutar att bifalla förvaltningens förslag till
beslut om att avslå motionen.
Reservationer
Elias Aguirre (S) och Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) reserverar sig mot
beslutet med motivering:
Vi delar motionärernas ambition att genom större framförhållning tidigt starta
planeringen för en ny skola där Ånestadstallet tidigare legat. I området kommer
nya bostäder byggas det närmaste decenniet och behoven kommer förr eller
senare uppstå – vare sig i form av ett låg-, mellan- eller högstadium.Linköpings
kommuns sätt att planera för skollokaler innebär att vi alltför ofta fastnar i
akuta åtgärder för att hantera läget här och nu, medan det tyvärr ofta saknas en
plan för att tillgodose behov ett antal år framåt. En viktig del i att skapa en
beredskap för nya skolplatser är att det finns byggrätter att bebygga när
behovet väl uppstår. Därför är det avgörande att detaljplaneringen av nya
skolplatser har en god framförhållning. Vi menar att detta kan göras redan
innan skolnämnderna faktiskt beställer byggnation av skolan. Med det som
bakgrund stödjer vi motionens första att-sats, men anser att motionens andra
att-sats är för tidigt väckt.
Torsten Svärdström (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering:
Med erfarenheter av ständigt återkommande förseningar vad gäller skollokaler,
så anser vi att det är otillfredsställande att planera efter behovet på kort sikt.
Tillfälliga lokaler på Ekholmskolan och Ljunkan är en kortsiktig och bräcklig
lösning. Särskolorna i Linköping ökar i popularitet och kräver ständigt fler
lokaler. Sverigedemokraterna anser att planeringen för skola på Ånestad bör
igångsättas. Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om
bifall till vår motion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Upprätta en 7-9 skola vid Ånestadstallet, svar på motion
(SD), 2021-09-07
Motionen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 132 Besvarande av motion (SD) - Mer viltkött på
matsedeln i Linköping
Dnr BOU 2020-845
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag tillstryks.
Förslag till äldrenämndens beslut
1. Social- och omsorgsförvaltningens förslag tillstryks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samt social- och
omsorgsförvaltningens förslag tillstryks.
2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att vid
revideringen av Kost- och måltidspolicyn beakta viltkött som en
resurs och komponent i en hållbar livsmedelsförsörjning.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till befintlig avtalsperiod och
det redan pågående arbetet med upphandling av mer viltkött.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD), Torsten Svärdström (SD), Jane Eriksson (SD) och Patrik
Westlund (SD) föreslår i en motion daterad 2020-09-29 att:




Inom den kommunala skolverksamheten och äldreomsorgen servera
minst en rätt i veckan där viltkött är huvudkomponenten
Kommunen ser över dess upphandlingar i syfte att servera mer vilt med
fokus på vildsvinskött i den kommunala verksamheten
Kommunen inför ett mål i riktlinjer för måltider i skola och äldreomsorg
att minst 20 % av köttet ska komma från vilt.

Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden ansvarar för de måltider
som serveras i Linköpings kommunala förskolor och skolor. I skolan ska tre
alternativa rätter serveras varje dag och enligt avtalets kravspecifikation för
måltidsservice ska minst en av dessa tre rätter vara vegetariska.
I kravspecifikationen finns inget som hindrar serveringen av viltkött men heller
ingenting som ställer krav på en viss andel vilt av det kött som serveras.
Nuvarande avtalsperiod sträcker sig fram till 2023-12-31 med möjlighet till
förlängning 1 + 1 år. Först därefter kommer en ny eller reviderad version av
kravspecifikationen börja gälla.

Ordförandens signatur
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Kost & Restaurang ansvarar för planeringen samt serveringen av rätterna på
menyn i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Då avtalet som de båda
utbildningsnämnderna har med Kost & Restaurang inte hindrar servering av
viltkött är detta något som Kost & Restaurang ser över möjligheterna för.
I nuläget pågår en upphandling av såväl färskt som fryst viltkött. Om
tillräckligt stora volymer kommer finnas tillgängliga (2-3 ton kött/servering
krävs i förskolan och skolan) kommer viltkött kunna finnas på menyn i
förskola och skola. Då Livsmedelverket rekommenderar att barn under sju år
inte äter viltkött som kommer från jakt med blyhagel har ett krav ställts i
upphandlingen att köttet bör komma från jakt utan blyhagel. Det finns dock en
begränsad tillgång av detta kött. Om detta krav inte uppfylls av den leverantör
som vinner upphandlingen kommer det medföra att dessa rätter exempelvis inte
serveras i förskolan.
Kommunens mål om 80 % närproducerat möjliggör viltkött som en användbar
råvara i kommunens måltidsservering. Det finns också positiva aspekter av
användandet av viltkött såsom friheten från antibiotika. I revideringen av Kostoch måltidspolicyn bör därför viltköttet som resurs och komponent i en hållbar
livsmedelsförsörjning beaktas.
I äldreomsorgen krävs endast 180 kilo/servering varför man redan nu har
kunnat ha servering av viltkött någon gång per termin, vilket man med
upphandlingen hoppas kunna öka i frekvens. Dock kan kommunen inte gå in
och bestämma vilka måltider som ska serveras i äldreomsorgen då det utifrån
avtalen framgår att det är brukarna/kunderna som ska ha inflytande över
matsedeln.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att motionen avslås
med hänvisning till befintlig avtalsperiod och det redan pågående arbetet med
att kunna ha viltkött på menyn i så väl förskola och skola som äldreomsorgen.
Yrkanden
Torsten Svärdström (SD) yrkar på bifall till motionen.
Erik Östman (M) yrkar på avslag till motionen.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkande om avslag av motionen mot yrkande på bifall till
motionen och finner att nämnden beslutar att avslå motionen.
Reservationer
Torsten Svärdström (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering:

Ordförandens signatur
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Skador på grödor och mark från vildsvin och hjort ökar allt snabbare i vårt
närområde. Kommunen bör snarast göra åtgärder för att öka avskjutningen och
avsättning för köttet. Mer viltkött på matsedeln är en utmärkt sådan åtgärd.
Befintliga kostavtal kan kompletteras med att separat upphandla viltköttet, och
den högre kostnaden måste jämföras med kostnaden för skadorna viltet
orsakar. Det här är inte en fråga enbart om bättre matkvalitet i skola och
äldreomsorg, utan även om möjligheten till fungerande matproduktion och god
livskvalitet och miljö i vårt närområde.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om bifall till vår
motion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Mer viltkött på matsedeln i Linköping, svar på motion (SD),
2021-09-16
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Bildningsnämnden
Äldrenämnden
Kost Restaurang
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§ 133 Begäran om yttrande - Motion (SD) - Ge syskon
rätt till att gå i samma för- och grundskola
Dnr BOU 2021-315
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen får i uppdrag att under våren
2022 återkomma till barn- och ungdomsnämnden med en fördjupad
utredning och analys av möjligheterna till syskonförtur.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås med hänvisning till rådande rättsläge.
Ärende
Chris Dahlqvist (SD) och Torsten Svärdström (SD) har i en motion daterad
2021-03-05 föreslagit kommunfullmäktige besluta:


Att införa en garanti i kommunala skolor vid önskemål från föräldrar att
syskon ska få gå i samma för- och grundskola i Linköpings kommun, när
så är möjligt.

Motionärerna anger bland annat i motionen att det är en trygghet för både
föräldrar och barn, när syskon kan gå i samma skola. Motionärerna tar även
upp de praktiska fördelar, vid bland annat skjutsning och upphämtning, som
finns när syskonen går på samma skola.
Motionärerna hänvisar till Skolverkets text om syskonförtur och menar att det
finns utrymme för syskonförtur i skollagen och att det därmed är möjlighet att
införa syskonförtur i Linköpings kommun.
Linköpings kommun har tidigare tillämpat syskonförtur vid placering på
skolenhet till förskoleklass. Den 8 mars 2019 beslutade barn- och
ungdomsnämnden vid sitt sammanträde att avskaffa denna syskonförtur.
Beslutet fattades utifrån rådande rättsläge där Kammarrätten i Stockholm vid
en laglighetsprövning i dom den 25 juni 2018, mål nr 6008-17, konstaterade att
det inte är lagligt med urvalskriteriet syskonförtur enligt skollagens
bestämmelser om placering vid en skolenhet (9 kap. 15 § första stycket).
Högsta förvaltningsdomstolen beslutade den 22 februari 2019 att inte meddela
prövningstillstånd varför Kammarrättens dom då vann laga kraft.
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I samband med barn- och ungdomsnämndens beslut biföll nämnden även ett
tilläggsyrkande där följande beslutssats lades till: ”Utbildningsförvaltningen får
i uppdrag att bevaka rättsläget gällande syskonförtur och återrapportera till
nämnden vid förändringar i lagstiftning eller praxis”.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen har sedan dess haft frågan under
bevakning. Då andra kommuner under hösten 2021 står inför nya prövningar
kring syskonförturen föreslår Utbildnings- och förvaltningen att de återkommer
med en fördjupad analys och redovisning av denna bevakning, samt en
utredning kring under vilka förutsättningar syskonförturen eventuellt skulle
kunna återinföras och vilka konsekvenser det i så fall skulle före med sig,
under våren 2022.
Utifrån rådande rättsläge är dock Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningens bedömning att Linköpings kommun i dagsläget
inte bör återinföra syskonförturen varför motionen föreslås avslås.
Yrkanden
Torsten Svärdström (SD) yrkar på bifall till motionen.
Erik Östman (M) yrkar på avslag till motionen enligt förvaltningens förslag till
beslut.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkande om bifall till förvaltningens förslag om avslag av
motionen mot yrkande om att bifalla motionen. Ordförande finner att nämnden
beslutar att avslå motionen och ber förvaltningen återkomma under våren med
uppföljning.
Reservationer
Torsten Svärdström (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering:
Ett icke-beslut och en ny utredning är bara att fly problemet. Fler kommuner
har bevisligen samma problem gällande denna fråga. Det finns ett växande
problem med bristande trygghet inom skolvärlden. Detta problem kan
reduceras med syskonförtur i skolplaceringen. Det innebär naturligtvis
rockader vad gäller förstahandsval, närhetsprincipen med mera, med dessa
frågor bedömer vi ha en lägre prioritet än trygghetsfrågorna kopplade till
syskonförtur.
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för vårt eget yrkande om bifall till vår
motion.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ge syskon rätt att gå i samma för- och grundskola, svar på
motion (SD), 2021-09-15
Motionen
__________
Beslutet skickas till:
Motionärerna

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 134 Linköpingsförslag - Mer vego i Linköpings
kommun
Dnr BOU 2021-488
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Linköpingsförslaget avslås med hänvisning till utbildnings- och
arbetsmarknadskontorets svar.
Ärende
Ett Linköpingsförslag som har fått 313 röster har inkommit. Förslagsställaren
skriver att Linköpings Kommun varje dag distribuerar 25 000 portioner mat i
skolor och servicehus och att endast 16 % av dagarna är maten helt vegetarisk.
Detta menar förslagsställaren är för lite för att klara klimatmålen.
Förslagsställaren skriver även att presentation och rätternas namn är viktiga
faktorer när det gäller att locka fler att välja de vegetariska rätterna.
Förslagsställaren föreslår att Linköpings Kommun ökar mängden vego i sin
verksamhet.
Barn- och ungdomsnämnden och bildningsnämnden i Linköpings kommun
ansvarar tillsammans för all mat som serveras i Linköpings kommunala
förskolor och skolor. De båda nämnderna har fattat beslut om en
kravspecifikation för måltidsservice som utföraren Kost & Restaurang arbetar
efter under nuvarande avtalsperiod, vilken sträcker sig fram till 2023-12-30
men med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. I denna kravspecifikation ställs
bland annat att minst en av de tre rätterna som serveras i skolorna ska vara
lakto-ovo-vegetarisk varje dag, denna rätt har alla elever rätt att välja och ingen
föranmälan krävs om att man vill äta lakto-ovo-vegetariskt. De båda
nämnderna ställer idag inte krav på fler vegetariska eller lakto-ovo-vegetariska
rätter men det finns inget som hindrar Kost & Restaurang att servera det oftare.
Skulle ett skarpare krav ställas behöver detta göras i nästkommande revidering
av kravspecifikationen, vilket kan göras inför nästa avtalsperiod.
Detta är upp till Kost & Restaurang att besluta om vad rätterna ska heta eller i
vilken ordning de ska presenteras på menyn eller i serveringsdiskarna och Kost
& Restaurang arbetar löpande med detta. Erfarenheten från Kost & Restaurang
är att lösningen för att få fler att välja vegetariskt inte ligger i att ha
helvegetariska dagar, sätta upp rätterna överst eller ändra namn. De ser snarare
att fler väljer vegetariskt när frågor kring klimat, livsmedel och näringslära tas
upp i skolan.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Utifrån detta svar avslås förslaget om att öka mängden vego i Linköpings
kommuns verksamheter.
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut
1. Linköpingsförslaget avslås med hänvisning till utbildnings- och
arbetsmarknadskontorets svar.
Yrkanden
Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) yrkar på bifall till Linköpingsförslaget.
Erik Östman (M) yrkar på bifall till förvaltningens förslag om att avslå
Linköpingsförslaget.
Beslutsordning
Ordförande ställer yrkande om avslag till Linköpingsförslaget mot bifall till
Linköpingsförslaget och finner att nämnden beslutar att avslå
Linköpingsförslaget.
Reservationer
Cecilia Gyllenberg-Bergfasth (MP) reserverar sig mot beslutet med motivering:
Vi i Miljöpartiet delar förslagsställarens bild av att vi inte kommer att nå målen
i Paris-avtalet om vi inte ökar mängden vegetarisk mat i våra kommunala
verksamheter.Miljöpartiet har även tidigare föreslagit mer vegetarisk och
närproducerad mat i kommunens verksamheter. Därför reserverar vi oss mot
beslutet att avslå Linköpingsförslaget om mer vegetarisk kost i Linköpings
kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Tjänsteskrivelse – Linköpingsförslag Mer vego i Linköpings
kommun, 2021-09-14
Linköpings förslag – Mer vego i Linköpings kommun
__________
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren,
Kost Restaurang

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 135 Delårsrapport per den 31 augusti
Dnr BOU 2021-8
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Delårsrapporten per 31 augusti med prognos för helår 2021 inklusive
bilagorna 1-3 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Barn- och ungdomsnämnden ansöker om medgivande att redovisa
underskott vid årets slut med högst 20,5 miljoner kronor kopplat till
förändrat statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan och ökat antal
inskrivna elever i grundsärskolan.
3. Barn- och ungdomsnämnden ansöker om utökad investeringsram år 2021
med 3 mnkr på grund av ökat antal nya platser inom grundsärskolan, som
finansieras med en minskning av bildningsnämndens investeringsram med
motsvarande belopp.
4. Uppföljningen av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhetsplan 2021 noteras.
Ärende
Anders Jolby, Christel Horsak, Helene Petersson och Åse Danielsson redogör
för delårsrapport per den 31 augusti.
Prognosen för helår 2021 visar ett underskott. Nämndens anslagsdel visar ett
underskott på 3,9 miljoner kronor. De kommunala enheterna prognostiserar ett
underskott på 16,6 miljoner kronor. Nämndens underskott beror framför allt på
att elevantalet beräknas bli högre inom grundsärskolan och särskolefritids. De
kommunala enheternas underskott beror främst på att statsbidraget för mindre
barngrupper minskat med 21 miljoner kronor för hösten 2021. Åtgärder pågår
för att anpassa verksamheterna efter de nya ekonomiska förutsättningarna.
På grund av det prognostiserade underskottet ansöker barn- och
ungdomsnämnden i denna delårsrapport om medgivande att vid årets slut
redovisa underskott med högst 20,5 mnkr.
På grund av ökat antal nya platser inom grundsärskolan och outnyttjad
investeringsram inom bildningsnämndens verksamheter, föreslås tre mnkr av
innevarande års investeringsram föras över mellan nämnderna.
Yrkanden
Erik Östman (M) yrkar på att bordlägga ärendet till efter fikapausen för beslut.

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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Beslutsordning
Ordförande finner att nämnden bordlägger ärendet till efter fikapaus för beslut.
Protokollsanteckningar
Elias Aguirre (S) lämnar in följande protokollsanteckning:
Vi ser det som ett steg i rätt riktning att begäran nu görs om att nämnden får gå
med underskott med anledning av de förändrade förutsättningarna kring
statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan. Att Linköpings förskolor ska
utsättas för stora besparingar samtidigt som läget redan är ansträngt i
verksamheten håller inte. Vi är fullt medvetna om att underskottet uppstått
genom att det specifika statsbidraget omfördelats till andra kommuner, men det
får aldrig användas som en ursäkt för att inte satsa på förskolan. Nämnd och
kommun har gått med stora överskott i flera år, och riksdagen ökar nu
dessutom de generella statsbidragen till kommunerna.
Föreliggande beslut gäller endast hösten 2021. Från Socialdemokraternas sida
kommer vi nu noga bevaka och verka för att resurser tillförs nämnden inför
budgetåret 2022 så att inga besparingar behöver göras på förskoleverksamheten
under det kommande året.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse delårsrapport per den 31 augusti med prognos för helår 2021
(sep -21)
Barn- och ungdomsnämndens delårsrapport per den 31 augusti med prognos
för helår 2021 (sep -21)
Bilaga 1 Kommunala enheter
Bilaga 2 Uppföljning av Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
verksamhetsplan per 31 augusti 2021 (sep -21)
Bilaga 3 – Uppföljning av barn- och ungdomsnämndens lokalförsörjningsplan
2021 (sep -21)
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Alla områdeschefer barn- och ungdom
Alla ekonomer UTB skolomr

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 136 Förlängning hyresavtal paviljonger
Folkungaskolan
Dnr BOU 2021-468
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. De tillfälliga lokalerna i paviljongetableringen på Folkungaskolan hyrs till
och med 2021-12-31.
2. Utbildnings- och arbetsmarknadsdirektören får i uppdrag att teckna
nödvändiga avtal med bildningsnämnden avseende förlängning av
hyresavtal gällande paviljonger på Folkungaskolan.
Ärende
För att minska trängsel i skollokaler under rådande Coronapandemi behöver
Folkungaskolan för att undvika spridning av smitta vidta åtgärder för
utglesning av elever i undervisningslokaler. Under vårterminen har
bildningsnämnden hyrt in tillfälliga paviljonger till Folkungaskolan, under
förutsättning att bildningsnämnden förlänger detta avtal till 2021-10-01 eller
senare så föreslås barn- och ungdomsnämnden att hyra in sig. Kostnaden för
tillfälliga undervisningslokaler på Folkungaskolan uppgår totalt till cirka
190 000 kr i månaden där barn- och ungdomsnämndens del i skulle uppgå till
cirka 90 000 kr i månaden.
Nämnderna kan utifrån skollagens bestämmelser, efter ansökan och uppvisande
av styrkta kostnader, behöva tillföra fristående gymnasieskolor utökade medel
för liknande anpassningar avseende lokaler eller lunchservering om det är
nödvändigt för att de ska kunna bedriva närundervisning och samtidigt
efterleva folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Sådana
utökade medel kan maximalt uppgå till den kostnad som motsvarar
kommunens ökade kostnader för lokaler respektive lunchservering per elev.
Nämnderna föreslås att i efterhand särredovisa eventuella ökade kostnader
kopplade till tecknade avtal eller ersättning till fristående gymnasieskolor på
lika villkor, i delårsrapporten till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Förlängning hyresavtal paviljonger Folkungaskolan, 2021-09-16
__________
Beslutet skickas till:
Lejonfastigheter
Kommunstyrelsen
Visit Linköping

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

21 (31)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och ungdomsnämnden

2021-09-23

§ 137 Offentliga sammanträden BOU
Dnr BOU 2020-338
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämndens beslut 2020-05-28, § 58, att barn- och
ungdomsnämndens sammanträden tills vidare inte ska vara offentliga med
hänsyn till risk för allmän spridning av Coronavirus (Covid-19), upphävs
från och med 1 oktober.
Ärende
I Reglemente för Linköpings kommun står det att nämnden får besluta om
sammanträden ska vara offentliga. Sammanträden ska dock alltid hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilket det
förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt
offentlighet- och sekretesslagen.
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2000-01-19 § 6, att barn- och
ungdomsnämndens sammanträden ska, så långt det är möjligt, vara offentliga
dock kan undantag göras.
Med anledning av rådande pandemi (Covid-19) uppkom det ett tillfälligt behov
av att inte ha offentliga sammanträden i barn- och ungdomsnämnden för att
minska smittspridning. Barn- och ungdomsnämnden beslutade därav 2020-0528, § 58, att barn- och ungdomsnämndens sammanträden tills vidare inte ska
vara offentliga med hänsyn till risk för allmän smittspridning av Coronavirus
(Covid-19).
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen föreslår att det tillfälliga
beslutet inte längre ska gälla och att barn- och ungdomsnämndens
sammanträden därmed återigen ska vara offentliga så långt det är möjligt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Offentliga sammanträden för barn- och ungdomsnämnden,
2021-09-14
__________
Beslutet skickas till:
Barn- och ungdomsnämndens ledamöter och ersättare

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 138 Sammanträdesplan 2022
Dnr BOU 2021-68
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Sammanträdesplan för 2022 fastställs.
Ärende
Utbildnings- arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram förslag på
sammanträdestider för 2022 enligt nedanstående.
Torsdagen den 17 februari kl. 13.00 – 17
Torsdagen den 17 mars kl. 13.00 – 17
Torsdagen den 21 april kl. 13.00 – 17
Torsdagen den 19 maj kl. 13.00 – 17
Torsdagen den 16 juni kl. 13.00 – 17
Torsdagen den 22 september kl. 13.00 – 17
Torsdagen den 27 oktober kl. 13.00 – 17
Torsdagen den 24 november kl. 13.00 – 17
Torsdagen den 15 december kl. 13.00 – 17
Presideberedning:
onsdagen den 2 februari kl 13-15
onsdagen den 2 mars kl 13-15
onsdagen den 6 april kl 13-15
onsdagen den 4 maj kl 13-15
onsdagen den 1 juni kl 13-15
onsdagen den 7 september kl 13-15
onsdagen den 12 oktober kl 13-15
onsdagen den 9 november kl 13-15
onsdagen den 30 november kl 13-15
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Sammanträdesplan BOU 2022 (sep -21)
Bilaga Sammanträdesplan 2022 barn- och ungdomsnämnden
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Ann-Kathrine Banck

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 139 Nuläget saknade elever
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Christel Horsak, avdelningschef, redogör för nuläget med saknade elever i
Linköpings grundskolor.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 140 Platser i förskola
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Helén Petersson, avdelningschef förskola, redogör för lediga platser i förskola.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 141 Återkoppling - statsbidraget bättre arbetsmiljö och
arbetsvillkor för lärare i socioekonomiska utsatta
områden 2021
Dnr BOU 2021-541
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Klas Lind, sakkunnig, ger återkoppling på statsbidraget bättre arbetsmiljö och
arbetsvillkor för lärare i socioekonomiska utsatta områden 2021.
Statsbidraget ska gå till vissa skolhuvudmän för åtgärder för förbättrad
arbetsmiljö och förbättrade arbetsvillkor för lärare i skolenheter med
förskoleklass eller grundskola med socioekonomiska utmaningar. Följande
skolor får ta del av bidraget höstterminen 2021: Rosendalsskolan,
Nygårdsskolan, Bäckskolan och Nya Rydsskolan.
Insatser
Kompetensutveckling - litteratur, värdegrund, handledning av personal kring
autism och socialt samspel
Avlasta lärares administration och dokumentation - mentorer, koordinatorer,
lärarassistenter, vikarier och smartphones
Utveckla kollegiala samverkansformer och arbetssätt
Minskad personalomsättning - sociala aktiviteter och vikarier
Systematiskt kvalitetsarbete - samarbete med universitetet
Arbetsro och trygghet - ljuddämpning och skärmar, arbetsplatser med
möjlighet till enskilt arbete
Nulägesanalys av skolans utmaningar - samarbete med universitetet
Fysisk arbetsmiljö - byta ut kontorsutrustning, läromedel och IT-utrustning
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 142 Information uppdrag till förvaltningen
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Utbildningsförvaltningen fick i uppdrag av nämnden, 2021-05-20, att ta fram
riktlinje för arbetet med ANDT-frågor i grund- och gymnasieskolan och
återkomma med förslag till nämnden under hösten. Anders Netin,
säkerhetsstrateg trygghet på Linköpings Kommun bjuds in till
novembersammanträdet för att informera mer om arbetet med trygghetsfrågor
och om nationella och regionala riktlinjer.
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 143 Kurser och konferenser anmälda till nämnd
Dnr BOU 2021-3
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Totalt sex personer medges delta på skolkonferensen 9 november.
Ärende
Redovisning av aktuella kurser och konferenser:
Skolkonferensen 9 november, digital mellan 09:00-12:30. Kostnadsfritt,
anmälan och program kommer inom kort finnas på hemsidan.
https://www.skolinspektionen.se/aktuellt/nyheter/boka-9-november-sid21skolinspektionens-dag--om-skolor-i-utsatta-omraden/
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Kurser och konferenser (sep-21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 144 Delegationsanmälningar inkomna till
septembernämnd
Dnr BOU 2021-26
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Anmälda delegationsbeslut noteras.
Ärende
Bilagda delegationsbeslut enligt diarienummer BOU 2021-26 för perioden
2021-06-11 – 2021-09-16 anmäls.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Delegationsanmälningar (sep-21)
bilagor
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 145 Handlingar för kännedom till nämnd 2021
Dnr BOU 2021-30
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Informationen noteras.
Ärende
Följande handlingar för kännedom har inkommit till nämnden sedan juni:
KS § 203, Antagande av Riktlinje för IT-styrning, 210608
KS § 212, Hållbarhetsrapport 2019-2020, 210608
KS § 213, Barnbokslut 2019 och 2020
KS § 214, Energi- och klimatbokslut verksamhetsåret 2019, 210608
KS § 215, Jämställdhetsbokslut för 2019 och 2020, 210608
KS § 216, Uppföljningen av måluppfyllelse för 2018 för målet Linköping
koldioxidneutralt 2025, 210608
KS § 241, Utökat trygghetsarbete, uppdrag, 210824
KS § 245, Tidplan för bokslut 2021 rapporter för 2022 samt budget för 2023
med plan för 2024-2028, 210824
KF § 286, Antagande av Policy för ett ökat träbyggande i Linköpings kommun,
210615
KF § 287, Antagande av Program för digital transformation, 210615
KF § 333, Sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
strategiskt utskott och kommunstyrelsens ärendeberedning 2022, 2021-08-31
KF § 366, Jämlik tillgång till behöriga lärare och förskollärare för alla barn!,
svar på motion (V), 2021-08-31
KF § 371, Bättre skolstädning genom återtagen verksamhet, svar på motionen,
bordläggs och tas upp på kommunfullmäktige 2021-10-26, 2021-08-31
KF § 372, Framtidens särskola, svar på motion (MP), bordläggs och tas upp på
kommunfullmäktige 2021-10-26, 2021-08-31
Avsiktsförklaring mellan Sveriges Kommuner och Regioner och Linköpings
kommun avseende medverkan i projekt Fullföljd utbildning
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Handlingar för kännedom (sep-21)
bilagor
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§ 146 Förrättningar
Dnr BOU 2021-1
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Anmälda förrättningar godkänns.
Ärende
Sekreteraren redogör för inkomna och anmälda förrättningar till sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Förrättningar (sep-21)
__________
Beslutet skickas till:
-

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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