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Plats och tid:

Kommunhuset, Bergaholm, tisdagen den 17 september 2019 kl 19:00-21:00

Beslutande:

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

Ej tjänstgörande
ersättare:

Ulf Malmström (M)
Janina Stenlund (M)
Moa Klingsell (L)
Katarina Larsson (S)
Azra Fredriksson (S)
Conny Wessberg (SD)

Övriga deltagande:

Eva Lindkvist, förvaltningschef, Emilija Milosavljevic, nämndsekreterare
Sofia Gullberg, verksamhetsstrateg, Staffan Laring, verksamhetsstrateg
Rosie Jidbacken, förvaltningsekonom - närvarande under §57

Utses att justera:

Kjell Häggkvist (S)

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

Måndag 23 september, Barn- och utbildningskontoret i Salems kommun kl
16:00.

Sekreterare

…………………………
Emilija Milosavljevic

Ordförande

…………………………
Lennart Ejenäs (M)

Justerande

…………………………
Kjell Häggkvist (S)

……………
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

2019-09-17

Överklagandetiden går
ut:
2019-10-15

Datum för anslagets
uppsättande:

2019-09-24

Datum för anslagets
nedtagande:

Förvaringsplats
för protokollet:

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift:

2019-10-16

…………………………
Emilija Milosavljevic

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning
57. Mål och budget 2020-2022
58. Patientsäkerhetsberättelse 2018
59. Uppräkning av programpriser inom gymnasieskolan och förslag till
prislista 2019/2020, Storsthlm-rekommendation
60. Uppföljning av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd 2018/2019
61. Fastställande av klagomålsrutin för barn- och utbildningsförvaltningen
62. Redovisning av kränkande behandling vårterminen 2019
63. Redovisning av oroande och problematisk frånvaro vårterminen 2019
64. Yttrande angående motion väckt av Maria Trap (R) Stängning av skola och
fritidshem för ökad möjlighet till samplanering och kompetensutveckling
64. Information från förvaltningschefen
65. Anmälningsärenden
66. Delegationsbeslut

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 57 

Dnr. BUN/2019:110

Mål och budget 2020-2022
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 procent årligen för åren 2020-2022. Ramäskanden har skett
utifrån lagkrav och prognoser för antal barn och elever.
Budgetramarna inkluderar effektiviseringskrav om 1,3 procent som fördelas ut
proportionerligt på samtliga verksamhetsområden inom BoU utom gymnasiet.
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.
Utöver budgetförslaget föreslås de åtgärder som bör vidtas inom BoU vid en eventuell
ytterligare besparing om 0,7 procent motsvarande -3 407 tkr år 2020 och ytterligare -453 tkr
år 2021.

Ordförandens förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens
förslag till mål och budget 2020 och plan 2021-2022 inklusive besparing på 1,3 procent och
överlämna förslaget till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till fördelning av
eventuell ytterligare besparing på 0,7 procent på 2020-2021 och överlämna förslaget till
kommunstyrelsen.

Yrkanden
Tommy Eklund (S) och Kjell Häggkvist (S) yrkar avslag på ordförandens förslag till beslut
punkt 1 och 2.
Petter Liljeblad (L) och Björn Odelius (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Proposition
Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut punkt 1 och 2 mot Tommy Eklunds (S)
och Kjell Häggkvists (S) yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandens förslag till beslut. Votering begärs och verkställs.

Votering
Följande voteringsordning godkänns för punkt 1 i ordförandens förslag till beslut:
Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar “ja” och den som vill avslå
ordförandens förslag till beslut röstar “nej”.
Voteringen utfaller enligt följande: 8 ledamöter röstar ja och 3 röstar nej. Hur var och en
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 1. Barn- och
utbildningsnämnden har därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut, punkt 1.
Följande voteringsordning godkänns för punkt 2 i ordförandens förslag till beslut:
Den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut punkt 1 röstar “ja” och den som vill avslå
ordförandens förslag till beslut röstar “nej”.
Voteringen utfaller enligt följande: 8 ledamöter röstar ja och 3 röstar nej. Hur var och en
röstat framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se votering 2. Barn- och
utbildningsnämnden har därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut, punkt 2.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens
förslag till mål och budget 2020 och plan 2021-2022 inklusive besparing på 1,3 procent och
överlämna förslaget till kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till fördelning av
eventuell ytterligare besparing på 0,7 procent på 2020-2021 och överlämna förslaget till
kommunstyrelsen.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Kommunstyrelsen
Ekonomi

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BILAGA § 57

Barn- och utbildningsnämndens närvarolista, sammanträde den 17 september 2019, kl.
19:00-21:00
Ansvar: 6000
Namn &
partibeteckning

Närvarand
e
Ja |
Nej

Lennart Ejenäs (M)

Tjänstgörande ersättare

Votering 1
§57 -punkt
1
Ja
|
Nej

Votering 1
§57 -punkt
2
Ja
|
Nej

X

X

X

Petter Liljeblad (L)

X

X

X

Tommy Eklund (S)

X

Björn Odelius (M)

X

X

X

Sonia Olsson (M)

X

X

X

Gun Andersson (M)

X

X

X

Wictoria Berglund (C)

X

X

X

Kjell Häggkvist (S)

X

X

Justerare måndag 23/9 kl 16:00

X

X

X

X

Martin Lange (S)

X

Wilma Eklund (S)

Maria Trap (R)

X

Anna-Carin Ehn (R)

Mona-Lisa Larsson
(SD)

X

X

X

X

X

8 st

Ersättare:
Ulf Malmström (M)

X

Janina Stenlund (M)

X

Sandra Nilsson (M)

X

Anders Karlsson (C)

X

Moa Klingsell (L)

X

Radhika Paulsson (KD)

X

Wilma Eklund (S)

X

Katarina Larsson (S)

X

Azra Fredriksson (S)

X

X

Tjänstgörande ersättare

3 st

8 st

3 st
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BILAGA § 57
Anna-Carin Ehn (R)

X

Conny Wessberg (SD)

X

Tjänstgörande ersättare

_________________________________
Eva Lindkvist
Förvaltningschef
Barn- och utbildningsförvaltningen
via nämndsekreterare Emilija Milosavljevic, emimil@salem.se.
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BoU § 58 

Dnr. BUN/2019:122

Patientsäkerhetsberättelse 2018
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den medicinska elevhälsan (EMI), vars
verksamhet regleras av skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. Patientsäkerhetsberättelsen
är en del av det ledningssystem som vårdgivaren är skyldig att inrätta enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS
2011:9).
I patientsäkerhetsberättelsen för 2018 beskrivs hur patientsäkerhetsarbetet har sett ut
under det gångna året. Patientsäkerhetsberättelsen tar upp de mål och strategier som finns
för EMI, de processer som pågått under 2018 för att förbättra patientsäkerheten samt hur
resultat/utfall såsom avvikelser har hanterats.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av patientsäkerhetsberättelse 2018
för elevhälsans medicinska insats.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 59 

Dnr. BUN/2019:121

Uppräkning av programpriser och strukturtillägg för
nationella program i gymnasieskolan 2020
Nuvarande samverkansavtal gällande nationella program på gymnasieskolan inom Storsthlm
anger att avtalsparterna årligen ska besluta om justering av programpriserna efter förslag
från Storsthlm. Kommunernas beslut avseende uppräkning av programpriser och
strukturtillägg ska (inklusive programprislista 2020) vara fattade innan 15 december 2019.
-Ny föreslagen uppräkning av programpengen är 1 %.
Förvaltningen har budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på programpriset inför 2020.
-Ny föreslagen uppräkning av strukturtillägg är 1 %
Förvaltningen har budgeterat för en uppräkning med 2 % (KPI) på strukturtillägg inför 2020.

Ordförandens förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå prislistan för
gymnasieskolan 2020 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1 %.
Yrkanden
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastslå prislistan för
gymnasieskolan 2020 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1 %.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Rektor Rönninge gymnasium
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 60 

Dnr. BUN/2019:131

Uppföljning av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd 2018/2019
Förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp eller verksamhetsstöd då barn och elever har
extraordinära behov av anpassningar i miljön eller i undervisningen.
Kostnaderna för tilläggsbelopp ligger något lägre 2019 än de har gjort tidigare år. En viss
minskning har skett till följd av tydligare rutiner kring uppföljning av hur beloppen kommer
barn och elever till godo.
Kostnaderna för verksamhetsstöd har ökat till följd av ett stort behov av att möta elever med
extraordinära behov av anpassningar.

Budget 2019

Utfall (tom juli-19) Utfall prognos (helår
2019)

Verksamhetsstöd

4 857 tkr

3 603 tkr

6 177 tkr

Tilläggsbelopp

3 647 tkr

1 926 tkr

3 301 tkr

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av tilläggsbelopp och
verksamhetsstöd för helåret 2018 och vårterminen 2019.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Verksamhetschef för Stöd- och utvecklingsenheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 61

Dnr. BUN/2019:133

Fastställande av klagomålsrutin för barn- och
utbildningsförvaltningen
Enligt skollagen (2010:800) 4 kap. 8 § ska huvudmannen ha skriftliga rutiner
för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om
rutinen ska lämnas på lämpligt sätt. Vidare ska huvudmannen, enligt skollagen
4 kap. 7 §, vidta nödvändiga åtgärder om utredningen visar att det finns
brister i verksamheten.
Klagomålsrutinen ska bidra till att kommunens utbildningsverksamhet håller en
god kvalité genom att brister uppmärksammas och åtgärdas. Den ska även
säkerställa att vårdnadshavare och elever vet vart de kan vända sig.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till klagomålsrutin.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Salems kommuns rektorer och chefer
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 62

Dnr. BUN/2019:104

Redovisning av kränkande behandling vårterminen 2019
Enligt 6 kap 3§ skollagen är en kränkande behandling ett uppträdande som kränker ett barns
eller en elevs värdighet. Huvudmannen arbetar ständigt med att vuxna och elever ska ha
nolltolerans mot mobbning och kränkande behandlingar. Varje uppgift, signal och iakttagelse
om ett barn eller elev upplever sig utsatt för detta ska tas på allvar och utredas. Rektor
ansvarar för att anmälan omgående utreds och att utredningen dokumenteras samt att
åtgärder genomförs.
Totalt har de kommunala grundskolorna och förskolorna rapporterat 55 anmälningar om
kränkande behandling. Under vårterminen har förvaltningen mottagit 4 anmälningar om
kränkande behandling av Skolinspektionen där ett ärende i nuläget är avslutat.
Förvaltningen ser vid genomgång av de inkomna ärendena att skolornas ledning tar upplevda
kränkningar på stort allvar. Skolorna arbetar noga och strukturerat med att dokumentera,
utreda, åtgärda och följa upp anmälningar om kränkande behandling.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av inkomna
anmälningar om kränkande behandling under läsår 2018/2019.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Salems kommuns rektorer

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 63

Dnr. BUN/2019:105

Redovisning av oroande och problematisk frånvaro
vårterminen 2019
Skolplikten gäller från 6 års ålder enligt skollagens 7 kap. 10§. Vårdnadshavare har en
skyldighet att se till att barnet fullgör skolplikten. Hemkommunen har skyldighet att erbjuda
utbildning och huvudmannen ska se till att eleven fullgör sin skolgång enligt Skollagen
(2010:800).
I enlighet med Salems kommuns rutiner för hantering av inkomna anmälningar om hög
frånvaro ska barn- och utbildningsförvaltningen vid terminens slut redovisa antalet inkomna
anmälningar om frånvaro samt elever med problematisk frånvaro.
Förvaltningen har under vårterminen totalt mottagit 44 stycken anmälningar om oroande
frånvaro där 12 elever har eller riskerar att få en problematisk frånvaro.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av oroande
och problematisk frånvaro i Salem kommuns skolor under vårterminen 2019.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Salems kommuns rektorer

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 64

Dnr. BUN/2019:100

Yttrande angående motion om stängning av skola och
fritidshem för gemensam kompetensutveckling och planering
Maria Trap (R) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion med yrkandet att det ska
vara möjligt att stänga skolor och fritidshem ett par dagar per läsår för att ge lärare och
fritidspersonal möjlighet till samplanering och kompetensutveckling.
Bestämmelserna i skolförordningens 3:e kapitel om läsårets föreläggande och i skollagens 14:e
kapitel om fritidshemmet innebär att kommunen inte får besluta om utökat antal studiedagar
eller om att fritidshemmen ska vara stängda vissa dagar.
Sedan läsåret 2018/2019 tas två av de fem studiedagarna i anspråk för kommungemensamma
fortbildningsinsatser, dels gemensamma för skola och fritidshem och dels direkt riktade till
fritidspersonalen. Fritidspersonalen frigörs så att de kan delta i dessa genom att
fritidsavdelningar slås ihop och bemannas av vikarier. Detta har fallit mycket väl ut och
förvaltningen planerar att fortsätta med detta de kommande läsåren.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Maria Trap (R)
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 65

Dnr. BUN/2019:23

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 § 66

Dnr BUN/2019:24

Anmälningsärenden
Kränkande behandling
Skolinspektionen - Nytorpsskolan dnr BUN/2019:134
Sjöstugans förskola - dnr 0219
Nytorpsskolan PRN-2019-699

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 § 67

Dnr BUN/2019:25

Delegationsbeslut
Skolskjuts
Skoltaxi
Beviljande:
PRN-2019-, 686,687, 702
Skolkort
Beviljande: PRN-2019-640
Avslag: PRN-2019-703

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

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

