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Plats och tid:

Kommunhuset, Bergaholm, tisdagen den 3 september 2019 kl. 19-20:35

Beslutande:

Lennart Ejenäs (M), ordförande
Petter Liljeblad (L)
Björn Odelius (M)
Sonia Olsson (M)
Ulf Malmström (M) ersätter Gun Andersson (M)
Wictoria Berglund (C)
Wilma Eklund (S) ersätter Tommy Eklund (S)
Martin Lange (S)
Kjell Häggkvist (S)
Maria Trap (R)
Mona Lisa Larsson (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare:

Sandra Nilsson (M)
Janina Stenlund (M)
Anders Karlsson (C)
Moa Klingsell (L)
Katarina Larsson (S)
Azra Fredriksson (S)
Anna-Carin Ehn (R)
Conny Wessberg (SD)

Övriga deltagande:

Eva Lindkvist, förvaltningschef, Emilija Milosavljevic, nämndsekreterare
Katarina Sweding, utbildningsstrateg, Rosie Jidbacken, förvaltningsekonom,
Sofia Gullberg, verksamhetsstrateg

Utses att justera:

Wictoria Berglund (C)

Justeringens
plats och tid:

Måndag 9 september, barn- och utbildningskontoret i Salems kommun kl 18:00

Underskrifter:

Sekreterare

…………………………
Emilija Milosavljevic

Ordförande

…………………………
Lennart Ejenäs (M)

Justerande

…………………………
Wictoria Berglund (C)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis - ej reviderad
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:
Sammanträdesdatum:

Barn- och utbildningsnämnden

2019-09-03

Överklagandetiden går
ut:
2019-10-03

Datum för anslagets
uppsättande:

2019-09-10

Datum för anslagets
nedtagande:

Förvaringsplats
för protokollet:

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift:

2019-10-04

…………………………
Emilija Milosavljevic

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning
43. Mål och budget 2020-2022
44. Delårsuppföljning juli 2019
45. Redovisning tillsyn av fristående förskolor
46. Redovisning tillsyn av den pedagogiska omsorgen
47. Redovisning kunskapsresultat grundskola läsår 2018/2019
48. Brukarenkät i Salems kommunala förskolor, grundskolor och fritidshem
läsåret 2018/2019
49. Uppföljning av socioekonomisk resursfördelning VT19
50. Val av verksamhetschef för Elevhälsans medicinska och psykologiska
insatser
51. Svar från Skolinspektionen efter uppföljning av regelbunden tillsyn för
fritidshem
52. Yttrande angående förslag till Bostadsförsörjningsprogram 2020-2024
53. Information från förvaltningschefen
54. Anmälningsärenden
55. Delegationsbeslut

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 43 

Dnr. BUN/2019:110

Mål och budget 2020-22
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheten inom följande områden:
pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, fritidsklubb, förskoleklass, grundskola, särskola,
gymnasieskola, sfi, kommunal vuxenutbildning och kulturskola i egen och fristående drift.
Löner har räknats upp med 2 % årligen för åren 2020-2022. Ramäskanden har skett utifrån
lagkrav och prognoser för antal barn och elever. Budgetramarna inkluderar
effektiviseringskrav om 1,3%.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till nettobudgetram ligger på:

2020

-480 485 tkr

2021

-487 685 tkr

2022

-500 949 tkr

Förslaget ryms inom den rambudget som kommunfullmäktige antagit.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen om barn- och
utbildningsförvaltningens förslag till mål och budget 2020 och plan 2021-2022.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Ekonomi

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 44

Dnr. BUN/2019:116

Delårsuppföljning juli 2019
Barn- och utbildningsförvaltningens utfall per 31 juli visar en positiv avvikelse på
8 060 tkr eller 3% och helårsprognosen indikerar ett överskott motsvarande 2.750 tkr.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner delårsbokslut per juli 2019 och överlämnar
redovisningen till kommunstyrelsen.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Ekonomi
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 45 

Dnr. BUN/2019:112

Redovisning tillsyn av fristående förskolor
Enligt skollagens 26 kap 4 § (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående förskolor i de
fall som kommunen har godkänt dem och beviljat kommunalt bidrag. Om det vid tillsynen
framkommer brister tillämpas vid behov ingripanden från barn- och utbildningsnämnden
enligt Skollagen 26 kap. 10-11 §§ och 27 §.
Under våren 2019 har barn- och utbildningsförvaltningen genomfört tillsyn av de fristående
förskolorna. Under besöken har förvaltningen kontrollerat att verksamheterna uppfyller
kraven i lagar och andra föreskrifter.
Tillsynen visar att Salems fristående förskolor överlag lever upp till lagar och föreskrifter
samt generellt sett håller en hög kvalité. Förvaltningen bedömer att ingripanden i form av en
anmärkning respektive ett föreläggande är nödvändigt på två förskolor pga. brister i det
systematiska kvalitetsarbetet. Båda ingripandena är tidssatta så att förskolorna ska inkomma
med komplettering till förvaltningen 3 månader från och med nämndens beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag på tillsynsbeslut
inklusive förslag till ingripanden för de fristående förskolorna i Salems kommun.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Fristående förskolor i Salems kommun

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 46 

Dnr. BUN/2019:113

Redovisning tillsyn av pedagogisk omsorg
Enligt skollagens 26 kap 4 § (2010:800) har en kommun tillsyn över fristående pedagogisk
omsorg i de fall kommunen har beviljat verksamheten kommunalt bidrag. Syftet med tillsynen
är att genom en självständig granskning kontrollera att en verksamhet uppfyller kraven i lagar
och andra föreskrifter. Om det vid tillsynen framkommer brister tillämpas vid behov
ingripanden i enlighet med Skollagen 26 kap. 10-11 §§ och 13 §.
Under våren 2019 har utbildningsstrateg och verksamhetsstrateg vid barn- och
utbildningsförvaltningen genomfört tillsyn av de fristående pedagogiska
omsorgsverksamheterna.
Förvaltningen bedömer att en anmärkning bör tilldelas en pedagogisk omsorg för brister i
uppföljningen och utvärderingen. Ingripandet är tidssatt så att verksamheten ska inkomma
med en komplettering till förvaltningen senast 3 månader från och med nämndens beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag på tillsynsbeslut
för de fristående pedagogiska omsorgsverksamheterna i Salems kommun.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Fristående pedagogiska omsorgsverksamheterna i Salems kommun

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 47

Dnr. BUN/2019:120

Redovisning av kunskapsresultat grundskola läsår 18/19
Barn- och utbildningsnämnden har i verksamhetsplanen 5 indikatorer kopplade till
kunskapsresultat i grundskolan.
●
●
●
●
●

BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov SV åk 3
BoU - Kunskapsnivå, ämnesprov i MA åk 3
BoU - Kunskapsnivå, betyg i alla ämnen åk 6
BoU - Kunskapsnivå, genomsnittligt meritvärde åk 9
BoU - Kunskapsnivå, behörighet till nationellt yrkesprogram åk 9

Målvärdet för dessa indikatorer är att Salems kommunala skolor ska ligga över det
genomsnittliga resultatet för Stockholms län. Då officiell statistik publiceras först i höst vecka
39 jämförs Salems resultat med föregående års resultat för Stockholms län för att
förvaltningen ska kunna redovisa ett preliminärt utfall i verksamhetsuppföljningen för juli
2019.
I verksamhetsplanen framgår endast det sammanlagda resultatet för våra kommunala skolor. I
denna tjänsteskrivelse redovisar förvaltningen resultaten för varje skola.
Våra kommunala skolors resultat i ovanstående kategorier sammanställs för varje skola efter
skolavslutningen. Därefter påbörjar skolledningarna sin analys av utfallet. Arbetet med detta
avslutas tillsammans med lärarna efter sommarlovet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av kunskapsresultat i
grundskolan läsåret 2018/2019.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Grundskolerektorer i Salems kommun

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 48

Dnr. BUN/2019:103

Brukarenkät i Salems kommunala förskolor, grundskolor och
fritidshem läsåret 2018/2019
Varje vår genomför Salems kommun en brukarundersökning bland de kommunala förskolorna
och skolorna som föräldrar och elever svarar på.
Förskolan har överlag mycket goda resultat med marginella skillnader från föregående år.
Information till och samtal med föräldrar om deras barns utveckling i förskolan är för vissa
enheter fortfarande ett utvecklingsområde. Grundskoleelevernas resultat visar på en
försämring för flera påståenden där elevernas nöjdhet minskat i jämförelse med föregående
år. Ett positivt utfall är dock studieron som ökat med tre procentenheter. I grundskolan är
arbetsron fortfarande ett utvecklingsområde, dock anser fler elever i årskurs 5 att det är en
förbättrad studiero på lektionerna. Föräldrar är överlag mer nöjda med fritidshemmens
information om barnets utveckling. De är även mer nöjda med huruvida skolan är
stimulerande och utvecklande för deras barn.
Förvaltningen har även kartlagt resultaten för varje enhet och kan konstatera att det finns
skillnader såväl mellan förskole- och skolenheterna som mellan de olika årskurserna. Under
höstens kvalitetsdialoger kommer resultaten följas upp i dialogen med varje enhet och en
djupare analys och åtgärder rapporteras till nämnden i samband med årsbokslutet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av brukarenkäten för
läsåret 2018/2019.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Rektorer i Salems kommun

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 49

Dnr. BUN/2019:99

Uppföljning av socioekonomisk resursfördelning vårterminen
2019
För budgetåret 2019 är 7 904 tkr avsatta för socioekonomisk resursfördelning.
Fördelningen beräknas och utbetalas terminsvis. 3 952 tkr fördelades den 25
mars 2019 enligt förvaltningens redovisning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av den
socioekonomiska resursfördelningen för vårterminen 2019.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Verksamhetschef för Stöd- och utvecklingsenheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 50

Dnr. BUN/2019:115

Val av verksamhetschef för Elevhälsans medicinska och
psykologiska insatser
Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska det inom all hälso- och sjukvård
finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). Elevhälsans medicinska
insats lyder under hälso- och sjukvårdslagen och därmed ska en verksamhetschef utses av
vårdgivaren. Om den psykologiska delen av elevhälsan utför viss hälso- och sjukvård ska en
verksamhetschef även utses för denna del. Eftersom barn- och utbildningsnämnden i sitt
reglemente har till uppdrag att ansvara för elevhälsan är det barn- och utbildningsnämnden
som i detta fall är vårdgivare och beslutar om förordnandet av verksamhetschefen. Nämndens
beslut att utse en verksamhetschef är ett personligt förordnande för en viss namngiven
person att ta över hela ansvaret som verksamhetschef.
Verksamhetschefen har det samlade ansvaret för hälso- och sjukvården inom elevhälsan. I
vissa fall kan och bör verksamhetschefen uppdra enskilda uppgifter åt annan mot bakgrund av
sin kompetens. Av bilagan framgår samtliga uppgifter och det ansvar som vilar på
verksamhetschefen för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser i och med förslaget
till nämndens beslut. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att Åsa Radne utses till ny
verksamhetschef för elevhälsans medicinska och psykologiska insatser. Barn- och
utbildningsförvaltningen gör bedömningen att Åsa Radne har god erfarenhet av
ansvarsområdet, god insyn i styrdokument samt uppvisar i övrigt goda kvaliteter lämpade för
uppdraget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Åsa Radne till Verksamhetschef för
elevhälsans medicinska insats (EMI) och elevhälsans psykologiska insats enligt 4 kap. 2 § hälsooch sjukvårdslagen (2017:30).
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Verksamhetschef för Stöd- och utvecklingsenheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 51

Dnr. BUN/2019:

Svar från Skolinspektionen efter uppföljning av regelbunden tillsyn för
fritidshem
Salems kommun fick efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2017 fem förelägganden och
två anmärkningar, bland annat med anledning av brister i huvudmannens dokumentation av
det systematiska kvalitetsarbetet. Den 29 mars 2018 lämnade barn- och
utbildningsförvaltningen in sin redovisning av vidtagna och planerade åtgärder till
Skolinspektionen. Detta svar har tidigare redovisats och godkänts vid barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 10 april 2018.
När Skolinspektionen den 14 juni 2018 återkom med ytterligare beslut utifrån förvaltningens
redovisade åtgärder, konstaterade man att bristerna som tidigare identifierats på området
Utveckling av utbildningen inom fritidshem inte till fullo hade åtgärdats. Det gällde
författningskraven avseende att:
●
●

Utifrån en analys av det som framkommer i uppföljningen beslutar huvudmannen om
nödvändiga utvecklingsåtgärder, och dokumenterar de beslutade åtgärderna.
Huvudmannen planerar för genomförandet av utvecklingsåtgärder och genomför
dessa. Planeringen och åtgärderna dokumenteras.

Den 26 juni 2019 meddelade Skolinspektionen sitt beslut efter uppföljningen för fritidshem
efter tillsyn i Salems kommun, där de konstaterar att huvudmannen avhjälpt påtalade brister.
Skolinspektionen avslutar härmed tillsynen avseende de brister som bedömts som avhjälpta.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Skolinspektionens svar efter uppföljning av
regelbunden tillsyn för fritidshem i Salems kommun.
___
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 52

Dnr. BUN/2019:101

Yttrande angående förslag till Bostadsförsörjningsprogram
2020-2024
Barn- och utbildningsnämnden har mottagit en begäran om yttrande angående förslaget till
Bostadsförsörjningsprogram för Salems kommun 2020-2024.
I den aktuella befolkningsprognosen för kommunen, vilken utgör underlag för barn- och
utbildningsförvaltningens prognoser om framtida lokalbehov för skolor och förskolor, är de
planerade bostäderna i Salems kommun medräknade och medför att en utökning av både
förskole- och skolkapaciteten inom kommunen planeras de kommande åren. Förvaltningen
har därmed inget att erinra avseende förslaget till Bostadsförsörjningsprogram för Salems
kommun 2020-2024.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i förvaltningens bedömning och har inget att erinra
avseende förslaget till Bostadsförsörjningsprogram för Salems kommun 2020-2024.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Kanslienheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 53

Dnr. BUN/2019:

Information från förvaltningschefen
Skol- och förvaltningschef Eva Lindkvist informerar om aktuella frågor inom barn- och
utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av förvaltningschefens information.
___
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 54

Dnr BUN/2019:24

Anmälningsärenden
Kränkande behandling
Skolinspektionen - Salemskolan dnr BUN/2019:86 - 2019-06-03
Skolinspektionen - Rönninge gymnasium dnr BUN/2019:90 - 2019-06-13
Skolinspektionen - Rönninge skola, dnr BUN/2019:119
Skolinspektionen - Rönninge skola, dnr BUN/2019:119
Skogsängsgårdens förskola, 2019-06-17
Rönninge skola, PRN-9-maj-2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna
anmälningsärenden.
___
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 55

Dnr BUN/2019:25

Delegationsbeslut
Skolskjuts
Skoltaxi
Beviljande:
PRN-2019-541, 553, 614, 65, 616, 617, 618, 623, 624, 625, 626, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635,
636, 639, 647, 648, 649, 650
Avslag:
PRN-2019-619, 620, 627, 638, 640, 641
Skolkort
Beviljande: PRN-2019-628, 646

Beslut om bidragsbelopp
BUN/2019:91 (Entréskolan i Stockholm)
BUN/2019:118 (Förskolan Karlsson)
BUN/2019:114 (Lillhagaskolan, Nykvarns kommun)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
___
Beslutsexpediering
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

