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Dag och tid: 

Plats: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Tisdagen den 30 november 2021, kl. 19:00-20.26
Sammanträdet ajournerades 19.58-20.13 för fika.

Bergaholm, Salems kommunhus
Petter Liljeblad (L), ordförande 
Björn Odelius (M), 1:e vice ordförande
Tommy Eklund (S), 2:e vice ordförande
Sonia Olsson (M) 
Gun Andersson (M)

Ulf Malmström (M)
Birgitta Wahlund Hafström (C)
Kjell Häggkvist (S) 
Martin Lange (S) 
Maria Trap (R) 
Conny Wessberg (SD)

Janina Stenlund (M), Del mon Haffo (M), Anna Hammar (C), Wilma Eklund (S),
Katarina Larsson (S), Azra Fredriksson (S), Anna-Carin Ehn (R) 

Katarina Sweding, förvaltningschef, Ida Wredh, nämndsekreterare, Staffan 
Laring, verksamhetsstrateg, Johanna Andersson, verksamhetsstrateg, Rosie
Jidbacken, förvaltningsekonom 

Maria Trap (R)

Barn- och utbildningskontoret i Salems kommun, måndagen den 6 december
2021 kl 16:15 

Sekreterare

Ordförande 
Petter Liljef la� r:--:;

Ju�erande ��)�� � 

�
ap(R)
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Organ: 

Protokollet är justerat_ Justeringen har tillkännagivits genom anslag_ 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdes

datum: 

Datum för anslagets 

2021-11-30 

uppsättande: 2021-12-07 

Förvaringsplats 

för protokollet: 

Underskrift: 

Barn- och utbil�ningskontoret 

\(), �
4k�----------1aa Wredh 
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Innehållsförteckning 

§ 80. Omfördelning inom ram för budget 2022

§ 81. Bidragsbelopp 2022

§ 82. Bidragsbelopp Noblaskolan Rönninge 2022

§ 83. Bidragsbelopp lnnovitaskolan Rönninge 2022

§ 84. Redovisning av socioekonomisk resursfördelning HT21
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§ 85. Fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022

§ 86. Revidering av riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Salems kommun

§ 87. Yttrande över motion om namnbyte på Rönninge gymnasium till Sten Bergmans

gymnasium (C) 

§ 88. Utredning av möjlighet till kommunal resursskola i Salem

§ 89. Förvaltningschefen informerar

§ 90. Anmälningsärenden

§ 91. Anmälan av delegationsbelut
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I� 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 80 Dnr.BUN/2021:221 

Omfördelning inom ram för budget 2022 

I samband med beräkningarna av barn- och elevpeng för år 2022 visade det sig att 

effekterna av den ramfördelning som beslutades vid nämndsammanträdet den 19 

oktober nu visar på en obalans mellan förskoleblocket och gymnasieblocket. Inom 

verksamheten gymnasiet saknas medel för att budgeten ska gå ihop, medan det inom 

verksamheten pedagogisk omsorg och förskola finns tillräckligt med medel för att fördela 

om utan att påverka den förväntade uppräkningen av barnpeng. 

Förvaltningen föreslår att verksamhet förskolan lämnar 2 700 000 kr till förmån för 

verksamheten gymnasiet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens 

förslag till förändring inom ram avseende budget 2022. 

Beslutsexpediering: 

Ekonomikontoret 

Ordf. sign. 
,)ff 
Just. sign. 
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Bidragsbelopp 2022 
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Dnr. BUN/2021:222 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån gällande regler och lagstiftning tagit fram 

förslag till generella bidragsbelopp för egen, fristående och annan kommunal huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2022 tillsammans med antalet barn/elever 

utgör grunden för att räkna fram bidragsbelopp för de olika verksamheterna. 

I enlighet med nämndens beslut har 5 procent (9 236 tkr) av förskoleklass och 

grundskolans budget undantagits från beräkningen som presenteras i tjänsteskrivelsen 

avseende förskoleklass och grundskola. Dessa 9 236 tkr kommer senare att fördelas mellan 

grundskolorna på socioekonomiska grunder och betalas ut två gånger per år baserat på 

elevunderlaget per den 15 februari och 15 september. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till bidragsbelopp 

för egen, fristående eller annan kommunal huvudman för 2022. 

Bes I utsexped ieri ng: 

Ekonomikontoret 

·i_/ 1 rf'· 
............... { .. �\w. 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Dnr. BUN/2021:223 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån gällande regler och lagstiftning tagit fram 

förslag till generella bidragsbelopp för egen, fristående och annan kommunal huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2022 tillsammans med antalet barn/elever utgör 

grunden för att räkna fram bidragsbelopp för de olika verksamheterna. 

I enlighet med nämndens beslut har 5 procent (9 236 tkr) av förskoleklass och grundskolans 

budget undantagits från beräkningen som presenteras i tjänsteskrivelsen avseende 

förskoleklass och grundskola. Dessa 9 236 tkr kommer senare att fördelas mellan 

grundskolorna på socioekonomiska grunder och betalas ut två gånger per år baserat på 

elevunderlaget per den 15 februari och 15 september. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 

Noblaskolan Rönninge 2022. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Dnr BUN/2021:224 

Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån gällande regler och lagstiftning tagit fram 

förslag till generella bidragsbelopp för egen, fristående och annan kommunal huvudman. 

Barn- och utbildningsnämndens budget för 2022 tillsammans med antalet barn/elever utgör 

grunden för att räkna fram bidragsbelopp för de olika verksamheterna. 

I enlighet med nämndens beslut har 5 procent (9 236 tkr) av förskoleklass och grundskolans 

budget undantagits från beräkningen som presenteras i tjänsteskrivelsen avseende 

förskoleklass och grundskola. Dessa 9 236 tkr kommer senare att fördelas mellan 

grundskolorna på socioekonomiska grunder och betalas ut två gånger per år baserat på 

elevunderlaget per den 15 februari och 15 september. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till bidragsbelopp för 

lnnovitaskolan Rönninge 2022. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

�. Mft,. 
Ordf. sign. Just. sign . 
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Dnr. BUN/2021:121 

Redovisning av socioekonomisk resursfördelning HT21 

Av den totala budgeten för skolpeng avsätts varje år 5% för socioekonomisk 

resursfördelning för att ge de skolor vars elever statistiskt sett har större utmaningar 

att nå målen i läroplanen bättre förutsättningar. 

Genom statistisk analys av den socioekonomiska tyngden i elevunderlaget i skolorna 

beräknas ersättningen två gånger per år utifrån kommunens folkbokförda elevers 

skolplacering, per den 15 februari för vårterminen och per den 15 september för 

hästterminen. Fördelningen redovisas därefter för nämnden. Vårterminen 2021 var 

första tillfället som den progressiva fördelningsmodellen där skolor med hög 

socioekonomisk tyngd får en större andel av resurserna tillämpades. Att införa en 

progressiv fördelningsmodell beslutade nämnden om vid sammanträdet i oktober 

2020. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens redovisning av den 

socioekonomiska resursfördelningen för vårterminen 2021. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

·1L rFJ. ............... �1ltf. .. : 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 85 Dnr. BUN/2021:225

Fördelning av statsbidraget för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 

Regeringen har beslutat om ett nytt samlat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom 

förskolan. Statsbidraget kan bara sökas av kommuner och det är inte reglerat hur fördelning 

av bidraget ska ske. Kommunerna ska använda statsbidraget till insatser som syftar till 

kvalitetshöjande åtgärder i förskolan. Det kan både handla om insatser i kommunala och 

enskilda förskolor. 

Salems kommuns bidragsram för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan är 3 236 tkr för år 

2022. Förvaltningens förslag är att bidraget ska fördelas till förskolor inom kommunen, 

kommunala såväl som fristående, att hälften av bidraget fördelas enligt Salems kommun 

modell för socioekonomisk resursfördelning och att hälften av bidraget fördelas efter antalet 

barn i verksamheten som är folkbokförda i Salems kommun. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Statsbidraget fördelas till förskolor inom Salems kommun, såväl kommunala som

fristående.

2. Hälften av bidragsramen fördelas efter antalet inskrivna barn på respektive förskola

som är folkbokförda i Salems kommun.

3. Hälften av bidragsramen fördelas enligt samma principer som tillämpas för

socioekonomisk resursfördelning för grundskolan.

4. Fördelning enligt ovan ska baseras på statistik för de barn folkbokförda i Salems

kommun som fanns inskrivna på respektive förskola den 15 september 2021.

Bes I utexpedieri ng: 

Arkiv 

1mf.:
Ordf. sign. Just. sign. 
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Dnr. BUN/2021:196 

Revidering av riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i 

Salems kommun 

Riktlinjerna för enskild pedagogisk omsorg i Salems kommun behöver revideras bland 

annat mot bakgrund av ändringar i nationella styrdokument, såsom ändringar i 

skollagens bestämmelser om registerkontroll samt ändringar i diskrimineringslagen. 

Skollagens krav på verksamhetens utformning och rätten till bidrag har förtydligats i 

riktlinjerna. Riktlinjerna har även reviderats i fråga om Salems kommuns krav på 

öppethållande och säkerhet. I tjänsteskrivelsen beskrivs förslagen till revideringar i sin 

helhet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förslaget till reviderade riktlinjer för 

enskild pedagogisk omsorg i Salems kommun. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

tk- llP
Ordf. sign. Just. sign. 
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Dnr. BUN/2021:226 

Yttrande över motion om namnbyte på Rönninge gymnasium 

till Sten Bergmans gymnasium (C) 

Raili Nilsson (C) och Leif Ståhl (C) har den 29 september 2020 inkommit med en motion 

till Kommunfullmäktige om att byta namn på Rönninge gymnasium till Sten Bergmans 

gymnasium. Bygg- och miljönämnden, som fastställer namn på allmänna platser, har 

gett Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att yttra sig över motionen. 

Förvaltningens förslag är att motionen avslås. Bland annat eftersom det för närvarande 

pågår ett utvecklingsarbete på Rönninge gymnasium där skolans profil är under 

framtagande och programutbudet till viss del förändras. Innan det är fastställt hur 

skolan ska profilera sig är det olämpligt att genomföra ett namnbyte. Vidare finns det 

flera kostnader kopplade till ett namnbyte som Rönninge gymnasium inte har utrymme 

att finansiera i sin budget utan det skulle krävas riktade tillskott centralt ifrån för att 

kunna genomföra namnbytet. Hur namnbytet ska finansieras framgår inte i motionen. 

Yrkanden 

Birgitta Wahlund Hafström (C) yrkar bifall till motionen och avslag till ordförandes 

förslag till beslut. 

Tommy Eklund (S), Martin Lange (S), Maria Trap (R) och Kjell Häggkvist (S) yrkar bifall till 

ordförandes förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Birgitta Wahlund Hafströms 

(C) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller ordförandes förslag till

beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. godkänna förvaltningens förslag till yttrande över motionen "Namnbyte på Rönn inge

gymnasium till Sten Bergmans gymnasium och överlämnar det till bygg- och

miljönämnden.

2. Föreslå bygg- och miljönämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservation

Birgitta Wahlund Hafström (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutexpediering: 

Arkiv 

7t-- Am
............... f .. w.i:r..:
Ordf. sign. Just. sign. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 88 Dnr. BUN/2021:235 

Utredning av möjlighet till kommunal resursskola i Salem 

Grundskoleelever vid Salems kommuns skolor som tillfälligt är i behov av ett mindre 

undervisningssammanhang kan tas emot i Salemskolans särskilda undervisningsgrupper. 

Mottagandet i en särskild undervisningsgrupp sker inom ramen för ett åtgärdsprogram och 

målet är att eleven efter en tid ska återgå till sin hemskola. 

Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det under en period funnits oklarheter i rutiner 

för mottagande av elever i de särskilda undervisningsgrupperna. Rektorerna i kommunen 

och personal på Salemskolan anser även att det inte aktuellt för flera av de elever som går i 

särskild undervisningsgrupp att inom överskådlig tid återgå till sin hemskola eller till 

undervisning i hel klass. Eleverna har ett mer långsiktigt och omfattande behov av vuxenstöd 

och behov av ett mindre sammanhang. 

Mot bakgrund av de särskilda behov som har uppmärksammats anser förvaltningen att det 

istället för centrala särskilda undervisningsgrupper kan finnas ett behov av en resursskola i 

kommunen. Förvaltningen föreslår därför att barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt 

förvaltningen att utreda om det finns ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att 

starta en resursskola i kommunal regi och att rapportera resultatet av utredningen till 

nämnden senast i juni 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att: 

1. Uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheten och förutsättningarna att starta en

resursskola i Salem.

2. Förvaltningen ska rapportera resultatet av utredningen till nämnden senast i juni

2022.

Bes I utexpedieri ng: 

Arkiv 

� r.h··············· J1� .. 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Dnr. BUN/2021:25 

Förvaltningschef Katarina Sweding informerar om aktuella frågor inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningschefens information. 

Beslutexpediering: 
Arkiv 

Ordf. sign. \�((-�tst. s1gn. 
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Dnr. BUN/2021:2 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över anmälda 

anmälningsärenden. Anmälningsärendena återfinns i kallelsen till nämndsammanträdet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna 

anmälningsärenden. 

Bes I utexpedieri ng: 

Arkiv 

�!� 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 91 Dnr. BUN/2021:1 

Anmälan av delegationsbeslut 

Enligt 7 kap. 8 § kommunallagen ska delegationsbeslut anmälas till nämnden. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över anmälda 

delegationsbeslut. Delegationsbesluten återfinns i kallelsen till nämndsammanträdet. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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