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Justering av dagordningen

Ärende
Följande informationspunkter läggs först i dagordningen:
a) Information om tillförordnad skolchef
b) Presentation av skolområdeschefer
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer dagordningen.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§2

2017-02-16

Aktuell information

Dnr BOU 2017-3
Ärende
Information om tillförordnad skolchef
Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör, informerar om att Christel Horsak har
förordnats som t.f. skolchef fram till 31 juli 2017.
Presentation av skolområdeschefer
Lars Rehnberg, förvaltningsdirektör, presenterar Patrik Landström,
skolområdeschef Norra skolområdet, Johan Vernström, skolområdeschef Södra
skolområdet, Madeleine Zerne, skolområdeschef Västra skolområdet samt
Christina Haglund, t.f. enhetschef för enheten för resurs och stödverksamhet.
Skolområdeschef för Östra skolområdet, Lotta Gemfors, kommer presenteras
för barn- och ungdomsnämnden vid ett senare tillfälle.
Barn- och ungdomsnämndens beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2017-02-16

Särskolan i Vallastadens nya skola och långsiktig
plan för organisation av grundsärskolan

Dnr BOU 2017-116
Ärende
I samband med färdigställandet av Vallastadens skola sommaren 2017, föreslår
kontoret, i linje med tidigare beslut gällande upphandling av Vallastadens
skola, att några av nuvarande mindre särskoleenheter lokaliseras i Vallastadens
skola. Enheter som föreslås flyttas till Vallastadens skola är särskoleenheterna
på Björnkärrskolan, Slestadsskolan, Westmannaskolan, Hagbyskolan och
Vallaskolan. Information till berörd personal har getts av ansvariga skolledare
och information till elever och vårdnadshavare kommer att säkerställas och ges
löpande inför flytt till Vallastadens nya skola.
Utbildningskontoret har i samarbete med skolledningen inom särskolan, arbetat
med en långsiktig plan för organisation av grundsärskolan och information om
arbetet har delgetts nämnden under 2016. Utbildningskontorets förslag till ny
organisation av grundsärskolan innebär bl.a. en ökad lokalintegrering i
Linköpings grundskolor med möjligheter till en positiv inkludering och skapar
förutsättning för att bättre ta vara på den specialpedagogiska kompetens som
finns inom särskolan. Förslaget innebär även en organisation med färre
särskoleenheter och föreslås på sikt bestå av 3-4 enheter lokalintegrerade i
kommunens grundskolor. Utbildningskontoret föreslår kontoret ges i uppdrag
att återkomma till nämnden med ett förslag till beslut om en långsiktig plan för
organisation av grundsärskolans övriga enheter och verksamheter.
Beslutsunderlag
Särskoleenheter i Vallastadens skolan och plan för organisation av
grundsärskolan.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Grundsärskolan organiseras i Vallastadens nya skola i enlighet med
utbildningskontorets plan, med start läsåret 2017/18.
2. Uppdrag ges till utbildningskontoret att säkerställa information till berörda
elever och vårdnadshavare.
3. Utbildningskontoret ges uppdraget att återkomma till nämnden med förslag
på en långsiktig organisation av grundsärskolan i dess helhet.
Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar följande anteckning
till protokollet:

Ordförandens signatur
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”Vi förutsätter att en dialog omedelbart inleds för att säkerställa att föräldrar
och elever får en förberedelse och god framförhållning samt möjlighet att
framföra synpunkter och påverka de förändringar som nu planeras vad gäller
särskolans olika lokalförändringar i enlighet med Linköpings kommuns
antagna policy för medborgardialog.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer/enhetschefer

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§4

2017-02-16

Utredning gällande förhyrning av nya förskolor
och skolor

Dnr BOU 2017-117
Ärende
Linköping växer! Nya bostäder och invånare innebär ett ökat behov av nya
förskolor och skolor.
Kommunstyrelsen har 2016-12-20 tagit beslut om Tillämpningsanvisningar för
beslut, styrning och uppföljning av investeringar samt förhyrningar.
I kommunstyrelsens anvisningar ingår bl.a. att förhyrningar av nya lokaler skall
föregås av ett utredningsbeslut.
Utbildningskontoret föreslår därför att barn- och ungdomsnämnden begär av
kommunstyrelsen att få starta utredningar för förhyrning av nya förskole- och
skolplatser.
Utbildningskontorets förslag har som mål och syfte att tillgodose och
säkerställa behovet av förskola och skola i ett växande Linköping.
Utbildningskontorets förslag syftar även till att säkerställa likvärdiga
förutsättningar och goda lärmiljöer för Linköpings barn och elever i de förslag
till utredningar där nya platser skapas i befintliga lokaler i kombination med
modernisering av dessa.
Beslutsunderlag
Utredningar gällande förhyrning av nya förskolor och grundskolor.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden begär kommunstyrelsens tillstånd få starta
utredningar gällande nya förhyrningar av förskolor och skolor, i enlighet
med kontorets åtgärdsförslag.
2. Barn- och ungdomsnämnden noterar kontorets bedömning om nämndens
ökade lokalkostnader för nya platser inom förskola och skola, förutsatt
genomförande efter föreslagna utredningar, på 12,7 mnkr för år 2019 med
fulleffekt 41 mnkr år 2024, samt kontorets finansieringsförslag utifrån
nuvarande demografiersättning.
3. Barn- och ungdomsnämnden noterar kontorets bedömning om nämndens
ökade lokalkostnader pga. modernisering av befintliga lokaler, förutsatt
genomförande efter föreslagna utredningar, på 5 mnkr för år 2019 med
fulleffekt 13,3 mnkr år 2024.
Förslag till kommunstyrelsens beslut

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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1. Kommunstyrelsen medger att barn- och ungdomsnämnden får starta
utredningar i enlighet med kontorets åtgärdsförslag för att skapa nya
förskole- och skolplatser.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§5

2017-02-16

Det stämmer - Ökad transparens och mer lika
villkor, yttrande till utbildningsdepartementet

Dnr BOU 2017-141
Ärende
Linköpings kommun har valt att yttra sig gällande remissen SOU2 016:66 Det
stämmer, även kallad skolkostnadsutredningen. Yttranden ska vara
departementet tillhanda senast den 2017-03-01.
Betänkandet har sitt huvudsakliga ursprung i ett utredningsuppdrag som
föreslogs i Friskolekommitténs betänkande från 2013.
Utredningen lämnar förslag inom fyra områden, beslut och beräkning av bidrag
till enskilda huvudman, ekonomisk information på enhetsnivå, kommunens
inflytande vid tillståndsprocessen samt antagning av elever till fristående
förskoleklass, grundskola och grundsärskola.
Linköpings kommun tillstyrker utredningens förslag gällande följande punkter:
3.4.2 Strukturbelopp
3.4.3 Särskilda kostnader för kommunalt ansvar
3.4.4 Administrativa kostnader
3.4.8 Tilläggsbelopp för särskilt stöd
Allmänt om tilläggsbelopp

Linköpings kommun avstyrker utredningens förslag gällande följande punkter:
3.4.8 Tilläggsbelopp för särskilt stöd
Fristående skolor inriktade på elever i behov av särskilt stöd
3.4.9 Ett utvecklat system för bestämmande av bidragsbelopp
4.5 Överväganden och förslag gällande ekonomisk information på enhetsnivå

Linköpings kommun har lämnat synpunkter på utredningens förslag gällande
följande punkter:

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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3.4.5 Ersättning för mervärdeskatt
3.4.6 Lokalkostnader
3.4.7 Interkommunal ersättning
Antagning av elever till fristående förskoleklass, grundskola och grundsärskola
6.4 Överväganden och förslag
Ekonomiska konsekvenser

För mer information samt kommentarer hänvisas till bifogat yttrande.
Beslutsunderlag
Missiv – Yttrande över Det stämmer.docx
Yttrande.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden tillstyrker utbildningskontorets förslag till
yttrande till betänkandet ”Det stämmer – Ökad transparens och mer lika
villkor”.
Förslag till bildningsnämndens beslut
1. Bildningsnämnden tillstyrker utbildningskontorets förslag till yttrande till
betänkandet ”Det stämmer – Ökad transparens och mer lika villkor”.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt utbildningskontorets förslag till beslut.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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2017-02-16

Revidering internbudget 2016

Dnr BOU 2015-15
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden fastställde 2016 års internbudget 2015-12-17.
Revidering har skett av vissa av nämndens indikatorer 2016-05-26. Revidering
har även skett 2016-06-20 för ianspråktagande av eget kapital,
lönekompensation, kompensation för inlösen av lärarnas lediga dagar samt
utökat undervisningstid i matematik årskurs 4-6. Revidering gjordes även
2016-09-22 gällande priskompensation. Därefter har förändringar skett som
medför behov av revidering av internbudgeten.
Barn- och ungdomsnämnden har vid tekniska justeringar av nämndens
budgetram vid årets slut erhållit justering för markeringsmedel om +40 022 tkr,
demografi om -3 036 tkr samt justering för tilläggsbudget 2016 för ökat
flyktingmottagande om +32 332 tkr.
När det gäller markeringsmedel så har nämnden fått ersättning för de kostnader
nämnden haft gällande markeringar för kompetensutveckling, hållbar
utveckling, sociala investeringsfonden, utveckling av föräldrastödsarbetet samt
fördjupade utvecklingsinsatser som avser bland annat satsningen på digitala
läromedel inom nämnden verksamheter.
Beslutsunderlag
Revidering internbudget 2016.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer den reviderade internbudgeten.
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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§7
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Internbudget 2017

Dnr BOU 2017-13
Ärende
Utbildningskontoret har upprättat förslag till internbudget för verksamhetsåret
2017. Barn- och ungdomsnämndens ekonomiska ram för 2017 är fastställd till
3 013 918 tkr.
Kommunfullmäktige fastställde 2015-11-24 nämndernas budgetramar för
2016-2017. Kommunstyrelsen beslutade 2016-12-20 om justeringar av teknisk
art gällande nämndens ramar för 2017 samt om tilläggsbudget för 2017 med
anledning av ett ökat flyktingmottagande. Förutom justeringar för prisökningar
om (8 273 tkr), löneökningar (73 232 tkr) samt justerad internränta (-638 tkr)
har nämnden fått justering för:
Förstärkning till fokusbiblioteken om 370 tkr, förstärkning gällande
grundsärskolan utifrån ökat behov om 160 tkr, förstärkning lokalbehov
förskola 1 900 tkr, förstärkning för ytterligare familjecentral 1 300 tkr samt
förstärkning för modersmålsundervisning om 500 tkr. Barn- och
ungdomsnämnden har även erhållit förstärkning gällande samt utökad
undervisningstid i matematik för årskurs 4-6 om 3 817 tkr. Den utökade
undervisningstiden i matematik för årskurs 4-6 infördes från halvårsskiftet
2016 och ersättningar till verksamheten har justerats. Förstärkningen om 3 817
tkr motsvarar helårseffekt av införandet av ökat undervisningstid i matematik
för 2017.
Barn- och ungdomsnämnden erhåller även 2017 förstärkning i ram, via en
ökning av det generella statsbidraget till kommunen, för följande;
betygssättning i moderna språk från halvårsskiftet 2017 om 62 tkr samt för
lovskola från halvårsskiftet 2017 om 466 tkr. Från 1 juni 2017 är avsikten att
det ska införas en skyldighet för huvudmän att anordna lovskola för elever i
grundskolans årskurs 8 och 9 som riskerar att inte uppnå kunskapskraven för
betyget E. Vidare ska undervisning i lovskola erbjudas elever som har gått ut
årskurs 9 och som inte har blivit behöriga till ett nationellt program i
gymnasieskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har även erhållit kompensation via tilläggsbudget
för 2017 gällande ett ökat flyktingmottagande om 14 300 tkr. Tilläggsbudgeten
för ett ökat flyktingmottagande redovisas i nämndens internbudget som en
separat budgetpost.
Barn- och ungdomsnämndens budgetpost för lokaler är underfinansierad i
förhållande till nämndens kostnader för lokaler. Underskottet när det gäller

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur
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nämndens hyreskostnader beräknas i nuläget för 2017 uppgå till 25 mnkr.
Behovet av finansiering till befintliga lokalkostnader samt moderniseringar har
lyfts i nämndens Investerings- och lokalförsörjningsplan för 2017-2026.
Åtgärder behöver vidtas i kommande budgetprocesser för att nå en budget i
balans och nämnden behöver besked kring hur finansiering av
lokalkostnaderna ska lösas.
Nya uppdrag från nämnd 2017
1. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att stärka
samverkan med Linköpings universitet genom en överenskommelse om en
lokal skolkommission och inleda arbetsformer som tar sin utgångspunkt i
nämndens uppställda mål och de kunskaps-/forskningsområden som
Linköpings universitet kan möta upp med.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att tillsammans med
socialchefen gemensamt utforma ett förslag till organisation för arbetet med
familjehemsplacerade barn utifrån metoden Skolfam, med start höstterminen
2017.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningschefen tillsammans skolchefen
i uppdrag att göra en genomlysning av elevhälsans organisation i Linköpings
kommun.
Grundskola
1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att vidareutveckla det
systematiska kvalitetsarbetet med inriktning ökad likvärdighet genom
kvalitativt stöd till professionen i bedömning av elevernas kunskaper i
förhållande till kraven i kursplaner. Skolverkets framtagna bedömningsstöd är
ett kvalitativt bra material. Detta kan användas för att stödja professionen i
bedömningen av elevens kunskaper och färdigheter.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram förslag på
hur arbetssätt, arbetsformer och organisation i förskoleklassen kan utvecklas i
syfte att säkerställa måluppfyllelse.
3. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att genomföra insatser
för att förbättra lärarnas arbetssituation.
4. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt
utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet
inom skolan.

Ordförandens signatur
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5. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att genomföra en
uppföljning gällande nämndens resursfördelningsmodell för nyanlända elever.
Grundsärskola
1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att vidareutveckla det
systematiska kvalitetsarbetet med inriktning ökad likvärdighet genom
kvalitativt stöd till professionen i bedömning av elevernas kunskaper i
förhållande till kraven i kursplaner. Skolverkets framtagna bedömningsstöd är
ett kvalitativt bra material. Detta kan användas för att stödja professionen i
bedömningen av elevens kunskaper och färdigheter.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt
utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet
inom skolan.
Fritidshem
1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt
utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet
inom fritidshemmen.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag tillse att en översyn
genomförs av ersättningen till fritidsverksamheten gällande elever i
grundsärskolan.
Förskola och annan pedagogisk verksamhet
1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att ta fram en
verksamhetsidé för förskolan. Verksamhetsidén ska innehålla förbättrade
förutsättningar för undervisning och små barns lärande i förskolan.
Ungdoms- och fritidsverksamhet
1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att utveckla den
öppna fritidsverksamheten med fokus på elevers lärande och fritid samt
koppling och samverkan med årskurs 4-6 i grundskolan. Uppdraget syftar till
att identifiera utvecklingsområden och säkra likvärdighet.
2. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att systematiskt
utveckla arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor mot en ökad likvärdighet
inom fritidshemmen.
Förebyggande verksamhet

Ordförandens signatur
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1. Barn- och ungdomsnämnden ger skolchefen i uppdrag att i samverkan med
omsorgschefen planerar att tillsammans utveckla föräldrastödsarbetet med
fokus på nyanlända och andra som av olika orsaker inte är integrerade i
samhället.
Beslutsunderlag
Missiv_Internbudget 2017.docx
Internbudget 2017.docx
Bilaga 1 Plan för utbyggnad av förskole- och skolplatser 2017-2018.docx
Ersättning för grundresurs samt specialverksamheter/övrigt.pdf
Utjämningspeng fritidshem vt 2017.pdf
Utjämningspeng förskola vt 2017.pdf
Utjämningspeng grundskola vt 2017.pdf
Ersättning nyanlända grundskola 4 år vt 2017.pdf
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden fastställer internbudget 2017.
2. Barn- och ungdomsnämnden fastställer de uppdrag som ges i
internbudgeten.
3. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagna ersättningar för
grundresurs avseende förskola och annan pedagogisk verksamhet,
grundskola, fritidshem samt specialverksamheter/övrigt att gälla 2017-0101—2017-06-30.
4. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen utjämningspeng att gälla
2017-01-01— 2017-06-30 för grundskola, förskola och fritidshem.
5. Barn- och ungdomsnämnden fastställer föreslagen ersättning avseende
nyanlända i grundskolan att gälla 2017-01-01 — 2017-06-30.
6. Barn- och ungdomsnämnden godkänner kontorets förslag på plan för
utbyggnad av förskole- och skolplatser 2017-2018.
7. Internbudgeten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.
Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna vill lämna följande
anteckning till protokollet:
”Vi konstaterar att de obalanser vi tidigare påpekat i nämndens ekonomi
kvarstår. Majoriteten lägger en underbalanserad budget och skjuter därmed
problemen framför sig vilket innebär stora risker för att underskott byggs upp
som framåt måste hanteras i form av besparingar. Det saknas hållbar
finansiering för lokalunderskottet på 25 mnkr. Särskolans ökande kostnader
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och brist på långsiktig finansiering kvarstår. Behoven kring barn i behov av
särskilt stöd ökar och fick en ökad finansiering på 6 mnkr 2016 efter förslag
från oss. Denna resursförstärkning tas nu bort och läggs istället för att täcka
lokalunderskottet. Våra farhågor besannas därmed. Resurser som skulle kunna
förstärka undervisningen läggs nu på lokalerna, sammantaget 14 miljoner.
Kostnaderna för flyktingbarnens undervisning oroar. Fler anländer sent i skolan
med stora behov som följd. Kommunstyrelsens besparing på gruppen på 9
miljoner täcks nu via omprioriteringar och neddragningar på bland annat
processtödjare och SVA utbildning. Vi ser med oro på att det är de mest utsatta
barnen och eleverna, särskoleeleverna, flyktingbarnen och barn i behov av stöd
var behov inte på ett långsiktigt sätt täcks i budgeten.
Vi ser också med oro på personalbristen både i skolan och förskolan. Den
beskriv nu som akut. Bokslutet 2016 klaras tack vare 15 miljoner i överskott
ute på skolorna som till största delen beror på att man helt enkelt inte får tag i
personal att anställa. Det betyder att barn och elever inte får den kvalitet som
de har rätt till utifrån fullmäktiges beslut.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Skolområdeschefer/Enhetschefer
Fristående verksamheter
Ekonomer barn och ungdom
HR barn och ungdom
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Verksamhetsberättelse

Dnr BOU 2017-15
Ärende
Barn- och ungdomsnämnden redovisar ett sammanlagt resultat på 2 mnkr.
Nämndens anslagsdel redovisar ett underskott om 13 mnkr och de kommunala
enheterna ett överskott på 15 mnkr.
Det negativa resultatet avseende nämndens anslagsdel om 13 mnkr beror
framförallt på ökade hyreskostnader för skola och förskola när det gäller
lokalhyror som inte ryms inom nämndens ram för lokaler samt på ett mindre
underskott när det gäller kostnader för barn och elever i behov av extraordinära
stödåtgärder. Ett underskott finns även inom särskola och särskolefritids om ca
3 mnkr, där nämnden genom den förändring som gjorts inte längre får
demografisk kompensation för förändrade volymer. Ett underskott finns även
när det gäller insatser för nyanlända elever.
De kommunala enheterna redovisar ett positivt resultat om 15 mnkr. Det
positiva resultatet finns främst inom grundskola och fritidshem och beror
framförallt på att beslut gällande statsbidrag kommit sent från Skolverket och
att omställning gällande personal inte kunnat göras fullt ut innevarande år.
Fortfarande finns svårigheter att rekrytera rätt kompentenser inom samtliga
verksamhetsområden.
Det underskott som finns för nämnden under 2016 möts upp mot ett överskott i
verksamheten som beror på vakanser inom de kommunala enheterna. När det
gäller nämndens anslagsdel så har nämnden under kom-mande år att hantera ett
ökande underskott gällande lokaler, som för 2017 beräknas uppgå till 25 mnkr.
Be-hovet av finansiering till befintliga lokalkostnader samt moderniseringar
har lyfts i nämndens Investerings- och lokalförsörjningsplan för 2017-2026.
Åtgärder behöver vidtas i kommande budgetprocesser för att nå en budget i
balans och nämnden behöver besked kring hur finansiering av
lokalkostnaderna ska lösas.
Andelen elever i årskurs 3 som har klarat alla delprov i de nationella proven i
svenska/svenska som andraspråk (sva) har ökat jämfört med 2015. Det är
framförallt en ökning i matematik och svenska som andraspråk.
Det är en marginell förändring i betygspoängen i svenska och matematik
mellan 2014-2016 i årskurs 6.
Meritvärdet för samtliga elever i årskurs 9 visar på en svag nedgång jämfört
med föregående år, det ligger nu på 219,2. Under läsåret 2015/16 invandrade
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många barn som började i den svenska skolan under årskurs 9. Meritvärdet har
stigit kraftigt för de elever som inte är nyanlända. För den gruppen var
meritvärdet 225, 8 våren 2015 och våren 2016 hade det stigit till 230,4.
Behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram låg våren 2016 på 81 %.
Detta är lägre än föregående år. Om man gör samma differentiering av
grupperna som ovan ligger behörigheten på 88 % för elever som varit bosatta i
Sverige mer än fyra år. Cirka en tredjedel av de nyanlända eleverna i åk 9
(2016) är behöriga till yrkesprogram.
Behörigheten till gymnasieskolans högskoleförberedande program har sjunkit
något sedan föregående år och ligger nu på 77 %. Den främsta orsaken till detta
är den stora andelen nyanlända elever som kommit sent till Sverige under sin
grundskoletid.
Preliminära siffror från SCB gällande personaltäthet i förskolan visar att
personaltätheten ökat från 5,3 barn per årsarbetare 2015 till 4,96 barn per
årsarbetare 2016.
Barn- och ungdomsnämnden föreslås föra över de kommunala enheternas
kvarvarande egna kapital från 2013 på sammanlagt 8 916 038 kr till barn- och
ungdomsnämndens egna kapital.
Beslutsunderlag
Missiv verksamhetsberättelse 2016.docx
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2016.docx
Bilaga 1 Verksamhetsberättelse och bokslut 2016, bilaga kommunala
verksamheter.doc
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner upprättat förslag till
verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016.
2. Barn- och ungdomsnämnden överlämnar verksamhetsberättelse till
kommunstyrelsen och kommunens revisorer.
3. Barn- och ungdomsnämnden uppdrar till ordförande i samråd med andre
vice ordförande att vid behov lämna kommentarer eller förklaringar till
eventuella synpunkter från revisorerna.
4. Föra över de kommunala enheternas kvarvarande egna kapital från 2013 på
8 916 038 kr till barn- och ungdomsnämndens egna kapital.
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Protokollsanteckningar
Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna lämnar följande anteckning
till protokollet:
”Bokslutet slutar på plus och hjälps upp av överskott ute i verksamheten som
beror på svårigheter att få tag i personal. Obalanserna i nämndens ekonomi
oroar. Lokalkostnaderna, barn i behov av stöd, särskolans kostnader och
insatser för flyktingelever täcks inte. De mest sårbara grupperna har alltså inte
en långsiktig robust finansiering. Vi konstaterar också att flera indikatorer
tyvärr går åt fel håll eller står och stampar. Betygsvärdet i åk 6 viker nu och
efter 8 år av uppgång planar den positiva utvecklingen på meritvärdena i åk 9
ut. Resultaten på nationella proven i åk 3 förbättras inte, mer än var tredje elev
klarar inte delproven. Behörigheten till gymnasiet faller. Vi vet att detta
fördjupar problemen i gymnasiet där var tredje inte klarar studierna.
Skillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar.
Oroande är att språkförmågan i förskoleklassen försämras. Andelen barn med
låga värden ökar, fler skolor möter större grupper med svårigheter, färre barn
visar god språkförmåga och spridningen mellan skolorna ökar tvärt emot
ambitionen. Vi saknar tydliga lässatsningar för att vända utvecklingen.
Vi ser också med oro på att majoriteten nu helt släpper kontrollen över
kunskapsutvecklingen i åk 3. De nationella proven tas bort och ersätts med ett
helt frivilligt bedömningsstöd. Nämnden tappar nu ett av sina viktigaste
nationella och likvärdiga uppföljningsinstrument. Detta innebär att det först i
åk 6 blir en nationell likvärdig uppföljning av elevernas kunskaper i svenska,
matematik och engelska. Detta är att vrida klockan tillbaka till mindre av tidig
och likvärdig uppföljning av elevernas kunskaper.
Sjukskrivningarna ökar, främst i förskolan och inom samtliga verksamheter är
det svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Andelen förskollärare är
37% mot målet 70%, en oroande situation ur ett kvalitetsperspektiv. Stora
pensionsavgångar parat med ett mycket stort utbyggnadsbehov av förskolan
och skolan de närmaste åren oroar.”
__________
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Skolområdeschefer/Enhetschefer
Ekonomer barn och ungdom
HR barn och ungdom
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Revidering av attesträtter

Dnr BOU 2017-20
Ärende
Med anledning av att Christel Horsak går in på uppdraget som tillförordnad
skolchef för verksamheterna inom barn- och ungdomsnämndens
ansvarsområde behöver revidering göras av beslutsattesterna för barn- och
ungdomsnämnden. Lars Rehnberg, utbildningsdirektör, går under perioden
fram till och med 2017-07-31 in som ersättare för Christel Horsak vid behov.
Attestant
Beslutsattestant

Beslutsattestant

Namn

Ord Ers Omfattning
Barn- och ungdomsnämndens anslagsdel och
samtliga enheter inom nämndens
Christel Horsak X
verksamhetsområde.
Barn- och ungdomsnämndens anslagsdel och
Lars Rehnberg
X samtliga enheter inom nämndens
verksamhetsområde.

Giltighetstid

Gäller t o m 2017-07-31

Gäller t o m 2017-07-31

Beslutsunderlag
Revidering av beslutsattest.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner förändring av attesträtter enligt
ovanstående tabell
__________
Beslutet skickas till:
Ekonomiservice
Ekonomiassistent utbildningskontoret

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

21 (36)

Sammanträdesprotokoll
Barn- och ungdomsnämnden

§ 10

2017-02-16

Bidrag till Morgonkvistens pedagogiska omsorg

Dnr BOU 2016-202
Ärende
Morgonkvistens familjedaghem ekonomisk förening, har inkommit med en
ansökan om bidrag för att driva pedagogisk omsorg i form av familjedaghem.
Ansökan avser att anställda dagbarnvårdare Hani Mohamoud att driva
pedagogisk omsorg i sitt hem på Skattegården 68C i Linköping.
Deras ansökan uppfyller de krav som ställs i barn- och ungdomsnämndens
framtagna riktlinjer.
Utbildningskontoret har träffat representanter för Morgonkvistens
familjedaghem, samt gjort hembesök och intervjuat dagbarnvårdare Hani
Mohamoud. Utbildningskontoret har också inhämtat referenser.
Utbildningskontoret föreslår att Morgonkvistens familjedaghem beviljas bidrag
för att bedriva pedagogisk omsorg på Skattegården 68C i Linköping, med 5-6
platser för barn i åldern 1-5 år.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till enskild pedagogisk omsorg – Morgonkvistens
familjedaghem.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Morgonkvistens familjedaghem ekonomisk förening, beviljas bidrag för att
driva pedagogisk omsorg på Skattegården 68C med 5-6 platser för barn i
åldern 1-5 år.
2. Beslutet gäller till och med 31 januari 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Morgonkvistens familjedaghem Finlandsgatan 64 164 74 Kista
Barnomsorgsgruppen
Systemansvarig Extens förskola
Ekonomiansvarig förskola
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Bidrag till familjedaghem Malin Sundin

Dnr BOU 2016-634
Ärende
Malin Sundin har inkommit med en ansökan om bidrag för att driva
pedagogiska omsorg i form av familjedaghem.
Malin Sundin har arbetat som dagbarnvårdare inom Hälsans barnomsorg sedan
den 1 mars 2016 men nu vill Hälsans barnomsorg upphöra med sin verksamhet
och Malin vill fortsätta arbeta som dagbarnvårdare i egen regi.
Malin Sundins ansökan uppfyller de krav som ställs i barn- och
ungdomsnämndens framtagna riktlinjer.
Utbildningskontoret föreslår att Malin Sundin beviljas bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg på Rydsvägen 120B i Linköping, med 5-6 platser för barn i
åldern 1-5 år. Beslutet föreslås gälla till och med 31 jan 2022.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till enskild pedagogisk omsorg – Malin Sundins
familjedaghem – rev 170216.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Familjedaghem Malin Sundin, beviljas bidrag för att bedriva pedagogisk
omsorg på Rydsvägen 120B, med 5-6 platser för barn i åldern 1-5 år.
2. Beslutet gäller till och med 31 januari 2022.
__________
Beslutet skickas till:
Familjedaghem Malin Sundin Rydsvägen 120, Linköping
Barnomsorgsgruppen
Systemansvarig Extens förskola
Ekonomiansvarig förskola
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Linköpingsförslag - Se till att eleverna får enbart
svensk mat i skolorna i Linköping

Dnr BOU 2016-579
Ärende
Ett Linköpingsförslag som har fått 732 röster har inkommit till
utbildningskontoret. Förslaget beslutades besvaras av Barn- och
ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden tackar för förslaget.
Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun ställer flera krav på den
mat som serveras i våra kommunala förskolor och skolor. När det gäller de
animaliska livsmedlen ställs kravet att leverantören ska göra inköp enligt
Upphandlingsmyndighetens följande gemensamma baskrav för animaliska
livsmedel; Information om ursprung, salmonellafrihet, krav på att antibiotika
endast används efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt
motiverat, begränsad transporttid till slakt samt krav på att djuret är bedövat
vid slakt. Idag arbetar många producenter i andra länder efter dessa krav vilket
gör att vi både får svenskt och utländskt kött på anbud.
Pa° grund av lagen om offentlig upphandling (LOU) kan kommunen inte ställa
krav på att endast upphandla svenska livsmedel och råvaror. LOU är en lag
som finns inom hela EU och en av lagens stadgar är ”icke diskriminering”
vilket gör att man inte kan välja bort en leverantör på grund av nationalitet.
Dock är frågan om mer närproducerade livsmedel och råvaror viktig för Barnoch ungdomsnämnden och frågan om hur vi kan öka denna andel ses
regelbundet över.
I Kravspecifikationen för måltidsservice som gäller fr.o.m. 2017-01-01, står det
att leverantören ska sträva efter att öka andelen närodlade livsmedel över tid,
då kortare transporter innebär mindre utsläpp av koldioxid.
Utifrån detta svar avslås ditt förslag om att enbart servera svensk mat i
skolorna i Linköping.
Beslutsunderlag
Kravspecifikation måltidsservice 2017.doc
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Linköpingsförslaget avslås.
__________
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Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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Aktuell information

Dnr BOU 2017-3
Ärende
Resultat och indikatorer
Klas Lind, sakkunnig, och Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, visar på läget i
kommunens grundskolor kopplat till de mål och indikatorer som barn- och
ungdomsnämnden har fastslagit.
Uppmärksammande av enheter utan brister vid tillsyn
Vid Skolinspektionens tillsyn av grundskolor i kommunen har tre enheter gått
igenom utan några anmärkningar, Skäggetorpsskolan, Rosendalsskolan och
Linghemsskolan. Rektorerna för dessa skolor bjöds in till nämndsammanträdet
och fick ta emot nämndens beröm och applåder.
Skolinspektionens reflektioner från tillsynen 2015-2016
Maria Sundqvist och Hans-Göran Arvidson, Skolinspektionen, återför till
nämnden resultatet av den regelbundna tillsynen i Linköpings kommun, barnoch ungdomsnämndens ansvarsområde. Skolinspektionen har vid tillsynen i
kommunen fattat:
 13 grundskolebeslut
 9 grundsärskolebeslut
 4 gymnasieskolebeslut
 2 gymnasiesärskolebeslut
 7 kommunbeslut som bedömer huvudmannen
Generellt har Skolinspektionen vid sin tillsyn i kommunen sett få brister i
grundskolorna och grundsärskolorna. Man har inte sett några tydliga mönster
om att någon särskild brist finns i alla skolenheterna. Brister har dock
fortfarande konstaterats.
Vanliga brister i grundskolan är att elever behov av särskilt stöd inte utreds, att
elever inte tillförsäkras studiero och att lärarna inte har behörighet för den
undervisning de bedriver.
Vanliga brister i grundsärskolorna är arbetet med särskilt stöd, rutinerna för
anmälan av kränkande behandling, samverkan mellan lärare, elevhälsans
förebyggande och hälsofrämjande arbete, för att stödja eleverna utveckling mot
utbildningens mål samt kvalitetsarbetet.
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Vid tillsynen av huvudmannen kunde följande brister konstateras:
• tillgången till elevhälsa gällande förskoleklass och grundskola
• kvalitetsarbetet i grundsärskola
• information om rätt till plats i fritidshemmet. Skolinspektionen har valt att
avstå från att ingripa gällande denna brist.
Inga brister konstaterades på huvudmannanivå gällande förskolan.
Personalbokslut
Anne Enström, personalchef, informerar om personalbokslutet för
utbildningsförvaltningen 2016. Utbildningsförvaltningen har ökat med 390
årsarbetare jämfört med 2015.
Andel visstidsanställda fortsätter att öka. Även den totala sjukfrånvaron
fortsätter att öka.
Den största utmaningen de kommande åren är att bemanna våra förskolor och
skolor med utbildad personal. Obalansen mellan examinerade lärare från
högskolor och avgång från läraryrket är stor och kommer att öka ytterligare
under de kommande tre – fyra åren. Inom förskolan är bristen på utbildade
medarbetare akut. Det råder stor brist på förskollärare samtidigt som en
gynnsam arbetsmarknad i Linköping även bidrar till stora svårigheter att
rekrytera barnskötare.
Budget 2018
Birgitta Hammar, chef för ekonomi och finans, informerar om den
övergripande processen inför arbetet med budget 2018 i Linköpings kommun.
Ekonomiavdelningen centralt har genomfört en översyn av kommunens
budgetprocess utifrån de ekonomiska utmaningar som vi står inför.
Utgångspunkterna har varit kostnadseffektivitet, ändamålsenlig verksamhet
samt decentralisering. Nämnderna kommer få ett ökat ansvar där
kommunstyrelsens uppsiktsplikt samtidigt förtydligas.
Barn- och ungdomsnämnden kommer behandla nämndens budgetförslag för
2018 vid sitt sammanträde i april.
Aktuella statsbidrag
Klas Lind, sakkunnig, och Sofia Lagerberg, ekonom, redovisar läget gällande
aktuella statsbidrag.
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Barn- och ungdomsavdelningen har sökt två statsbidrag rörande elevhälsan, ett
för hälsofrämjande arbete inom elevhälsan, som inte blev beviljad, och ett för
personalförstärkningar inom elevhälsan, där besked inte kommit ännu.
Pågående statsbidragsansökningar just nu är:
 Lovskola årskurs 6-9 samt gymnasiet
 Fortbildning specialpedagogik
 Fortbildning SVA
 Omsorg på kvällar och nätter
 Kvalitetssäkrande åtgärder (förskola, fritidshem)
 Papperslösa barn
Lokal skolkommission
Elisabeth Stärner, utvecklingsstrateg, informerar om att Koalition för
Linköping förordar i det politiska programmet för mandatperioden 2015-2018
”Höjda ambitioner för Linköping” att en lokal skolkommission inrättas för att
stärka samverkan och dialog med Linköpings universitet. Arbetet i den lokala
skolkommissionen ska vara en del i huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete och ligger i linje med det nyligen slutna samverkansavtalet med
Linköpings universitet.
Lägesbeskrivning barnomsorgskön
Ewa-Britt Löwendahl, sakkunnig, berättar kort om antal barn i kö till
förskoleplats med önskad start till juni. De områden som har längst kö just nu
är Berga, Ljungsbro/Vreta Kloster, innerstaden, Vikingstad och Skäggetorp.
Totalt är det 600 barn i kön till förskoleplats med önskad start till juni och som
inte tackat nej till någon plats.
Önskemål om skola
Klas Lind, sakkunnig, och Christer Gunnarsson, sakkunnig, informerar kort om
att alla elever i grundskolan nu har blivit tilldelade en plats. Det har i år varit
ett ökat söktryck till Berzeliusskolan och ett minskat söktryck till
Folkungaskolan.
Mer information angående detta kommer ges vid barn- och ungdomsnämndens
sammanträde i mars.
Beslutsunderlag
Aktuell information – februarinämnd, rev 170216.docx
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.
__________
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Nytt idrottspolitisk program - information

Dnr BOU 2017-142
Ärende
Kultur- och fritidskontoret önskar informera barn- och ungdomsnämnden om
att arbetet med framtagandet av ett nytt Idrottspolitiskt program nu har inletts.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kultur- och fritidsnämnden att i samråd med
övriga nämnder arbeta fram ett nytt Idrottspolitiskt program. Nuvarande
idrottspolitiska program beslutades av kommunfullmäktige våren 2008.
Förutsättningarna för svensk idrott och kommunernas idrottspolitiska ansvar
har förändrats sedan dess, och kommuner och föreningslivet står inför
utmaningar att hantera nya trender och villkor för idrott, motion och hälsa. Ett
Idrottspolitiskt program med tillhörande handlingsplaner är ett viktigt verktyg i
detta arbete.
Samrådsprocessen kommer framför allt att ske genom möten i ett fåtal
referensgrupper med representanter från kultur- och fritidsnämnden,
föreningslivet samt tjänstemän från berörda nämnder och kommunstyrelsen.
Det nya Idrottspolitiska programmet planeras vara klart under oktober månad
2017. Såväl Kultur- och fritidsnämnden som Kommunfullmäktige och
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att anta det nya Idrottspolitiska
programmet.
Nuvarande program:
http://www.linkoping.se/globalassets/gemensamt/styrdokument/program/idrott
spolitiskt-program-for-linkopings-kommun-2008-2015.pdf
Vänliga hälsningar
Per Arnöman
Sakkunnig, idrottsfrågor
Kultur- och fritidsförvaltningen
Beslutsunderlag
Nytt idrottspolitiskt program – lägesrapport feb-17.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.
__________
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Kurser och konferenser

Dnr BOU 2017-4
Ärende
Följande kurser och konferenser har inkommit:
Särskolans Rikskonferens, 8-9 maj 2017, Växjö
Hur går vi från brandkårsutryckningar till att bygga tillit? – seminarieserie
våren 2017, Linköpings stadshus
Arbetsmarknadsdagarna #Din framtid den 8 mars 2017, Missionskyrkan,
Linköping
Beslutsunderlag
Kurser och konferenser – februarinämnd.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden medger Åsa Roth att delta i seminarieserien
”Hur går vi från brandkårsutryckningar till att bygga tillit?” under våren
2017.
2. Barn- och ungdomsnämnden medger Heléne Undén att delta i
arbetsmarknadsdagarna ”Din framtid” den 8 mars 2017.
__________
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Delegationsanmälan inkomna till februarinämnd

Dnr BOU 2017-31
Ärende
Delegationsbeslut enligt BOU 2017-31 anmäls.
Beslutsunderlag
Delegationsanmälan inkomna till februarinämnd.docx
Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar inkomna delegationsbeslut.
__________
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Justerarens signatur
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Handlingar för kännedom till februarinämnd

Dnr BOU 2017-40
Ärende
01 Skolinspektionen - beslut efter kvalitetsgranskning av mottagandet av
nyanlända elever i Linköpings kommun.pdf
02 Svar på Linköpingsförslag - Låg- & mellanstadieskolor istället för delade
årskullar i Vikingstad.docx
03 Ansökan Skapande skola 2017.pdf
04 Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och
undervisning på entreprenad.pdf
05 a - Rapport Skolverket - PISA 2015.pdf
05 b - PISA_bildspel_Skolverket_161206_a°ho¨rarutskrifter.pdf
06 Rapport Skolinspektionen - Omsorg på obekväm tid.pdf
07 Skolinspektionen - beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning
på sjukhus i Linköpings.pdf
08 Pressmeddelande - Bättre möjligheter för nationella minoritetsspråk i skolan
ska utredas.pdf
09 Pressmeddelande Barngrupper i förskolan ska minskas utifrån riktmärke.pdf
10 Beslut BEO - Anmälan enlig 6 kap skollagen 2010:800.pdf
11 Dom Förvaltningsrätten - Tilläggsbelopp till fristående grundskola enligt
skollagen 2010:800.pdf
12 Beslutsbilaga statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder.pdf
13 Beslutsbilaga statsbidrag maxtaxa.pdf
14 Beslut Statsbidrag för undervisning under skollov 2016.pdf
15 Betänkande - Saknad, Uppmärksamma elevers frånvaro och agera.pdf
Beslutsunderlag
Handlingar för kännedom – februarinämnd.docx
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden noterar inkomna handlingar.
__________
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Förrättningar 2017

Dnr BOU 2017-2
Ärende
Följande förrättningar anmäls:
Heléne Undén
2017-02-15 kl 09:00 - 12:00 - Verksamhetsbesök Kvinnebyskolan
Per Wackenborg
2017-01-18 kl 14:30 - 16:30 - möte Linköpings kommunala råd för
funktionshinder och delaktighet
Adrian Sandin Sokolik
2017-01-17 - 2017-01-18 - Rikskonferens Skola och förskola, Örebro
Magnus Metander
2017-01-17 - 2017-01-18 - Rikskonferens Skola och förskola, Örebro
Andreas Weckfors
2017-01-17 - 2017-01-18 - Rikskonferens Skola och förskola, Örebro
2017-02-15 kl 08:00 - 11:30 - Verksamhetsbesök Kvinnebyskolan
Åsa Roth
2017-01-25 - 2017-01-26 - Växjökonferensen
Mikael Larsson
2017-01-17 - 2017-01-18 - Rikskonferens Skola och förskola, Örebro
2017-02-15 kl 08:00 - 12:00 - Verksamhetsbesök Kvinnebyskolan
2017-02-10 kl 08:00 - 12:00 - Verksamhetsbesök Himnaskolan
Elisabeth Lindström Karlsson
2017-02-15 kl 08:00 - 12:00 - Verksamhetsbesök Kvinnebyskolan
2017-02-10 kl 08:00 - 12:00 - Verksamhetsbesök Himnaskolan
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Barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Barn- och ungdomsnämnden godkänner anmälda förrättningar.
__________

Ordförandens signatur

Justerarens signatur

Justerarens signatur

36 (36)

