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Plats och tid:

Kommunhuset, Bergaholm, tisdagen den 22 oktober 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)
Martin Lange (S)
Kjell Häggkvist (S)
Maria Trap (R)
Mona-Lisa Larsson (SD)

Ej tjänstgörande
ersättare:

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

Övriga deltagande:

Eva Lindkvist, förvaltningschef, Emilija Milosavljevic, nämndsekreterare
Katarina Sweding, utbildningsstrateg, Sofia Gullberg, verksamhetsstrateg,
Staffan Laring, verksamhetsstrateg

Utses att justera:

Mona-Lisa Larsson (SD)

Justeringens
plats och tid:

Underskrifter:

Måndag 28 oktober 2019, barn- och utbildningskontoret i Salems kommun
kl 15:00

Sekreterare

…………………………
Emilija Milosavljevic

Ordförande

…………………………
Lennart Ejenäs (M)

Justerande

…………………………
Mona-Lisa Larsson (SD)

……………
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

2019-10-22

Överklagandetiden går
ut:
2019-11-19

Datum för anslagets
uppsättande:

2019-10-29

Datum för anslagets
nedtagande:

Förvaringsplats
för protokollet:

Barn- och utbildningskontoret

Underskrift:

2019-11-20

…………………………
Emilija Milosavljevic

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning
68. Redovisning av undervisningslyftet i Salems kommun
69. Nytt godkännande av huvudman Föräldrakooperativet förskolan Myran
70. Nytt godkännande av huvudman Föräldrakooperativet Vilhelmsdal
71. Nytt godkännande av huvudman Trollstigen förskolor AB
72. Omvandling av äldre godkännande för Rönninge förskola
73. Redovisning av antagningen till gymnasiet läsåret 2019/20
74. Rönninge gymnasiums programutbud läsår 2020/2021
75. Utvärdering av ferieskola 2019
76. Redovisning av utveckling och resultat av handlingsplaner för ökad
måluppfyllelse, Säbyskolan och Skogsängsskolan
77. Tillägg i Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
78. Remissyttrande angående förslag till reviderade lokala ordningsföreskrifter
för Salems kommun
79. Information från förvaltningschefen
80. Anmälningsärenden
81. Delegationsbeslut

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 68 

Dnr. BUN/2019:97

Redovisning av Undervisningslyftet i Salems kommun
2017-2019
Undervisningslyftet i Salem är en tvåårig kompetensutvecklingsinsats som har pågått mellan
2017 och 2019 och har syftat till att höja undervisningens kvalitet i de kommunala
grundskolorna och gymnasieskolan. Målen med satsningen har varit att utveckla
undervisningsmiljön mot ett mer tänkande klassrum, att göra en förflyttning bland lärarna
till en mer kvalitativ undervisningspraktik samt att utveckla det kollegiala lärandet.
Materialet är framtaget av Barn- och utbildningsförvaltningen i Salem i samverkan med
pedagogikforskaren fil. dr. Ann S. Pihlgren.
Effekten av satsningen har utvärderats i två enkäter, i slutet av varje läsår, och i samtal med
lärargrupper, i förstelärargruppen och i rektorsgruppen. Grundskolans lärare mot yngre
åldrar har varit mest positiva till upplägg och innehåll, men majoriteten av deltagarna menar
att satsningen bidragit till en ökad förståelse för vilka delar av undervisningen som ger vilken
effekt på elevernas kunskapsutveckling och till ett gemensamt språk bland lärare för att
prata om olika företeelser i undervisningen och lärandet.
Kunskaperna och erfarenheterna som lärare tar med sig från Undervisningslyftet utgör en
grund för det fortsatta arbetet med att utveckla kvaliteten i undervisningen. Eventuella
effekter på elevernas kunskapsresultat och den upplevda kvaliteten i undervisningen mäts i
samband med kommande kvalitetsobservationer och elevenkäter och analyseras inom
ramen för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet, på förvaltningsnivå och enhetsvis.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av
Undervisningslyftet i Salem 2017-2019.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Kommunala rektorer

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 69 

Dnr. BUN/2019:142

Nytt godkännande av huvudman Föräldrakooperativet
förskolan Myran
Föräldrakooperativet förskolan Myran fick godkännande att bedriva förskola i Salem 1991.
Sedan Myrans etablering har en ny skollag trätt i kraft år 2010 och år 2019 kom ytterligare
bestämmelser i skollagen med krav på enskilda huvudmän att ha insikt i föreskrifter,
ekonomiska och andra förutsättningar att driva verksamheten samt lämplighet. Dessutom
trädde en ny läroplan för förskolan (Lpfö 18) i kraft 1 juli 2019. Med anledning av
förändringarna i lagstiftning och övriga styrdokument ser förvaltningen ett behov av att
ombilda det äldre godkännandet till ett som överensstämmer med rådande bestämmelser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Föräldrakooperativet förskolan Myran
som huvudman för den fristående förskolan Myran vid Myrstigen 4 i Salems kommun.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Föräldrakooperativet Förskolan Myran

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 70 

Dnr. BUN/2019:143

Nytt godkännande av huvudman Föräldrakooperativet
Vilhelmsdal
Föräldrakooperativet Vilhelmsdal fick godkännande att bedriva förskola i Salem 1992. Sedan
Vilhelmsdals etablering har en ny skollag trätt i kraft år 2010 och år 2019 kom ytterligare
bestämmelser i skollagen med krav på enskilda huvudmän att ha insikt i föreskrifter,
ekonomiska och andra förutsättningar att driva verksamheten samt lämplighet. Dessutom
trädde en ny läroplan för förskolan (Lpfö 18) i kraft 1 juli 2019. Med anledning av
förändringarna i lagstiftning och övriga styrdokument ser förvaltningen ett behov av att
ombilda det äldre godkännandet till ett som överensstämmer med rådande bestämmelser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Föräldrakooperativet Vilhelmsdal som
huvudman för den fristående förskolan Vilhelmsdal vid Vilhelmsdalsvägen 2 i Salems
kommun.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Föräldrakooperativet Vilhelmsdal

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 71 

Dnr. BUN/2019:144

Nytt godkännande av huvudman Trollstigen förskolor AB
Trollstigen förskolor AB fick godkännande att bedriva förskola vid Mosshagestigen 213 i Salem
år 2007. År 2008 togs beslut om utökning av förskoleverksamheten med en enhet till vid
Timmermansstigen 102 och år 2017 utökades verksamheten ytterligare med en tredje enhet
vid Tjäderstigen 4.
Sedan Trollstigens förskolor AB:s etablering som huvudman har en ny skollag trätt i kraft år
2010 och år 2019 kom ytterligare bestämmelser i skollagen med krav på enskilda huvudmän
att ha insikt i föreskrifter, ekonomiska och andra förutsättningar att driva verksamheten samt
lämplighet. Dessutom trädde en ny läroplan för förskolan (Lpfö 18) i kraft 1 juli 2019. Med
anledning av förändringarna i lagstiftning och övriga styrdokument ser förvaltningen ett behov
av att ombilda det äldre godkännandet till ett som överensstämmer med rådande
bestämmelser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Trollstigen förskolor AB som huvudman
för de tre fristående förskolorna Trollstigen Mosshagen vid Mosshagestigen 213, Trollstigen
Timmermansstigen vid Timmermansstigen 102 och Trollstigen Tjädern vid Tjäderstigen 4 i
Salems kommun.
____
Beslutsexpediering
Arkiv
Trollstigen förskolor AB

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 72

Dnr. BUN/2019:141

Nytt godkännande av huvudman Förskolenätet AB
Förskolenätet AB fick godkännande att bedriva Rönninge förskola i Salem 2002. Sedan
Rönninge förskolas etablering har en ny skollag trätt i kraft år 2010 och år 2019 kom
ytterligare bestämmelser i skollagen med krav på enskilda huvudmän att ha insikt i
föreskrifter, ekonomiska och andra förutsättningar att driva verksamheten samt lämplighet.
Dessutom trädde en ny läroplan för förskolan (Lpfö 18) i kraft 1 juli 2019. Med anledning av
förändringarna i lagstiftning och övriga styrdokument ser förvaltningen ett behov av att
ombilda det äldre godkännandet till ett som överensstämmer med rådande bestämmelser.
Huvudmannen för Rönninge förskola har efter en fråga från förvaltningen inkommit med en
ansökan om nytt godkännande att bedriva förskola. Förskolenätet AB är numera ett
dotterbolag till Norlandia förskolor AB vilket innebär att den enskildes huvudmannakrets har
utökats sedan det senaste tillståndet. Tillståndet att bedriva Rönninge förskola sedan 2002
ligger hos Förskolenätet AB.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna Förskolenätet AB som huvudman för
den fristående förskolan Rönninge förskola vid Vetenskapsvägen 10 i Salems kommun.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Förskolenätet AB
Norlandia förskolor AB

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 73

Dnr. BUN/2019:139

Redovisning av antagningen till gymnasiet läsåret 2019/20
Salems kommun har läsåret 2019/20 741 folkbokförda elever som studerar i årskurs 1-4 på
gymnasienivå. 730 elever studerar på gymnasieskola och 11 elever på gymnasiesärskola.
Läsåret 2019/20 antogs 262 elever folkbokförda i Salems kommun till årskurs 1 på gymnasiet.
234 elever antogs till nationella program och 27 elever antogs till introduktionsprogram. 1
elev togs emot i gymnasiesärskolans åk 1.
Totalt studerar 555 elever vid Rönninge gymnasium höstterminen 2019. Gymnasiet antog 183
elever till åk 1. Av dessa elever kom 7 elever (3,8%) från Salems kommun, 152 elever (83,1%)
från Södertälje kommun och 13 elever (7,1%) från Botkyrka kommun.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
redovisning av antagningen till gymnasiet 2019/20.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Rektor Rönninge gymnasium

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 74

Dnr. BUN/2019:145

Rönninge gymnasiums programutbud läsår 2020/2021
Rönninge gymnasium har i samband med läsårsstarten 2019/2020 haft svårare än vanligt att
fylla utbildningsplatserna på alla program. Det är särskilt Byggprogrammet och
Samhällsvetenskapsprogrammet med samhällsvetenskaplig inriktning som eleverna inte
väljer. Svårigheten att få elever att välja Byggprogrammet är dock något som Rönninge
gymnasium delar med många andra gymnasieskolor i landet som erbjuder yrkesprogram, och
byggbranschen har tillsammans med skolorna sedan flera år tillbaka engagerat sig för att på
olika sätt locka fler ungdomar att utbilda sig till byggnadsarbetare.
Det höga söktrycket på Barn- och fritidsprogrammet kvarstår dock från förra året, och
Rönninge gymnasium har därför valt att ytterligare öka antalet utbildningsplatser där, från 18
förra året till 22 elever inskrivna per den 1 oktober. Detta sedan kommunens förskolor
bekräftat att man har kapacitet att ta emot 22 nya elever på Barn- och fritidsprogrammet
under deras arbetsplatsförlagda utbildning (APL).
Totalt 181 elever har tagits in i åk 1 på Rönninge gymnasium hösten 2019.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasiets programutbud för läsåret
2020/21 enligt förvaltningens förslag.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Rektor Rönninge gymnasium

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 75

Dnr. BUN/2019:140

Utvärdering av ferieskola 2019
Genomförandet av sommarskolan bedöms i stort ha fungerat väl. Den kommunövergripande
planeringen har tydliggjort ett gemensamt förhållningssätt när det gäller urval av elever samt
hur klasslärare/mentorer behöver förbereda elevernas behov i olika ämnen som eleverna
undervisades i.
Ferielärarnas plan för undervisningen fungerade bra. Flera av ferielärarna hade tidigare
arbetat med ferieskolan, vilket underlättade. De former som arbetats fram för överlämning
och återkoppling mellan undervisande lärare och sommarskolans lärare har fungerat bra. Vi
ser en större koppling till kunskapskrav och mål i dokumentationen, vilket efterfrågats av
eleverna i föregående års utvärdering.
Av de 8 elever i årskurs 9 som deltog i påskskolan nådde hälften, 4 st, gymnasiebehörighet i
sina slutbetyg. Att dra slutsatsen att det är påskskolans förtjänst är att gå väl långt, men att
ferieskolorna gör nytta kan vi inte ifrågasätta. Arbetet med att att få fler elever att delta i våra
ferieskolor kommer att fortsätta.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av ferieskolan 2019.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Salems kommuns rektorer

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU 76

Dnr. BUN/2019:146

Redovisning av utveckling och resultat av handlingsplaner för
ökad måluppfyllelse, Säbyskolan och Skogsängsskolan
Inför tillsättningen och fördelningen av nya försteläraruppdrag i Salems skolor hösten 2017
tog Barn- och utbildningsnämnden beslutet att tilldela Skogsängsskolan och Säbyskolan två
försteläraruppdrag med inriktningen att höja resultaten på nämnda skolor och därmed flyttas
ut ur Undervisningslyftet. Detta utifrån skolornas försämrade kunskapsresultat för läsåret
16/17. Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ökad måluppfyllelse vid
Skogsängsskolan och Säbyskolan.
Under läsåret 17/18 arbetade en arbetsgrupp bestående av rektorerna för de båda skolorna
samt två förstelärare med att identifiera nuläge, analysera behov och komma fram till
åtgärder. Arbetet i gruppen fokuserade i ett första skede främst på matematikundervisningen,
då detta var ett av de ämnen där elevernas kunskapsresultat var sämre. Under arbetets gång
identifierade skolorna sina respektive utvecklingsområden och kom fram till att uppdraget
behövde förändras från en gemensam handlingsplan till en plan för vardera skola.
Handlingsplanerna presenterades för Barn- och utbildningsnämnden i samband med
sammanträdet 2018-08-21, då förvaltningen också fick i uppdrag att redovisa utveckling och
resultat av arbetet efter läsåret 2018/19.
De åtgärder som skolorna planerar för kommande läsår kommer att följas upp av barn- och
utbildningsförvaltningen i tät dialog med skolorna, bland annat i samband med
kvalitetsdialoger samt avstämningar och regelbundna analyser av resultaten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av utveckling och resultat
av handlingsplaner för ökad måluppfyllelse vid Skogsängsskolan och Säbyskolan.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Säbyskolans rektor
Skogsängsskolans rektor

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 77

Dnr. BUN/2019:74

Tillägg i Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Den 4 juni 2019 beslutade barn- och utbildningsnämnden om en uppdaterad
delegationsordning. I punkt 1.2.2.2 i delegationsordningen ges rektor vidaredelegation att
besluta om inköp av varor, tjänster och entreprenader inom ramen för upphandlade avtal
(avrop) inklusive val av placering och utformning i förekommande fall upp till 5 prisbasbelopp.
Förvaltningen önskar korrigera denna punkt i ordningen så att även Chef för Stöd- och
utvecklingsenheten samt Chef för Kulturskolan läggs till och ges vidaredelegation till inköp upp
till 5 prisbasbelopp.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till tillägg i punkt
1.2.2.2 i nämndens delegationsordning.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Verksamhetschef för Stöd- och utvecklingsenheten
Verksamhetschef för Kulturskolan

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 78

Dnr. BUN/2019:147

Remissyttrande angående förslag till reviderade lokala
ordningsföreskrifter för Salems kommun
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 2019-09-23 att lämna ett förslag till
reviderade lokala ordningsföreskrifter för Salems kommun för remissyttrande till kommunens
nämnder samt till externa remissinstanser.
Den ändring som direkt påverkar barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter finns i §
10, punkt 5 och innebär att gårdar i anslutning till förskolor, skolor och fritidsgård föreslås
omfattas av förbud att förtära alkohol. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget att
invända mot detta.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till reviderade lokala
ordningsföreskrifter för Salems kommun.
___
Beslutsexpediering
Arkiv
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BoU § 79

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 § 80

Dnr BUN/2019:24

Anmälningsärenden
Kränkande behandling
Rönninge skola:
2019-09-17
Skogsängsskolan:
2019-09-18
2019-09-19
PRN-2019-746
PRN-2019-760
PRN-2019-802
PRN-2019-803
PRN-2019-805, PRN-2019-806, PRN-2019-807
PRN-2019-819
Nytorpsskolan:
2019-09-24
Salemskolan:
PRN-2019-771
Hög frånvaro
Rönninge skola:
PRN-2019-779

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 § 81

Dnr BUN/2019:25

Delegationsbeslut
Skolskjuts
Skoltaxi
Beviljad: BUN/2019:123, PRN-2019-704
Avslag: BUN/2019:128, BUN/2019:129, PRN-2019-758
Skolkort
Beviljande: BUN/2019:127, PRN-2019-77, PRN-2019-780, PRN-2019-781, PRN-2019-782,
PRN-2019-784
Avslag: PRN-2019-706, BUN/2019:124, BUN/2019:125, PRN-2019-730

Beslut om inackorderingsbidrag
BUN/2019:150

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

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.

