
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2023-02-07 

 1  av  21 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Dag och �d: 

 Plats: 

 Tisdagen den 7 februari 2023, kl. 19:00-21:00 

 Säbyskolan 

 Beslutande: 

 Ersä�are: 

 Björn Odelius (M), ordförande 
 Åsa Dahl (L), 1:e vice ordförande 
 Katarina Larsson (S), 2:e vice ordförande 
 Gun Andersson (M) 
 Sonia Olsson (M) 
 Anna Hammar (C) 
 Pernilla Schubert (KD) 
 Kjell Häggkvist (S) 
 Tommy Eklund (S), jäv § 10, ersä�are Mar�n Lange (S) 
 Pablo Cuadra Canales (R) 
 Ulf Malmström (M) 

 Maria Pantzar König (M), Mar�n Lange (S), tjänstgörande § 10, Emma Sörensen 
 Stråle (S), Maria Trap (R) 

 Övriga deltagande:  Katarina Sweding, förvaltningschef, Staffan Laring, verksamhetsstrateg, Sofia 
 Gullberg, verksamhetsstrateg, Malin Gulde, verksamhetsstrateg, Rosie Jidbacken, 
 förvaltningsekonom, Serdar Dil, nämndsekreterare 

 Utses a� justera:  Gun Andersson (M) 

 Justeringens 
 plats och �d:  Barn- och utbildningskontoret i Salems kommun, måndagen den 13 februari 

 2023 kl 17:00 

 Underskri�er:  Sekreterare  ………………………… 
 Serdar Dil 

 Ordförande  ………………………… 
 Björn Odelius (M) 

 Justerande  ………………………… 
 Gun Andersson (M) 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 Anslag/bevis 

 Protokollet är justerat. Justeringen har �llkännagivits genom anslag. 

 Organ:  Barn- och utbildningsnämnden 

 Sammanträdes- 
 datum:  2023-02-07 

 Datum för anslagets 
 uppsä�ande:  2023-02-15 

 Datum för anslagets 
 nedtagande:  2023-03-09 

 Förvaringsplats 
 för protokollet:  Barn- och utbildningskontoret 

 Underskri�:  ………………………… 
 Serdar Dil 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 Innehållsförteckning 

 § 1. Årsbokslut 2022 

 § 2. Utredning om ny prismodell för köpta platser i anpassad grundskola från och med 
 2024 

 § 3. Resultat från medarbetarenkäterna 2022 

 § 4. Uppföljning av det systema�ska arbetsmiljöarbetet 2022 

 § 5. Analys av kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan 2023 

 § 6. Redovisning av gymnasiebehörighet och meritvärden årskurs 9 HT 2022 

 § 7. Sammanställning av statsbidrag för barn- och utbildningsförvaltningen under 2022 

 § 8. Ändringar i barn- och utbildningsnämndens delega�onsordning 

 § 9. Förslag på namn på den nya förskolan vid Rönninge gymnasium 

 § 10. Godkännande a� bedriva pedagogisk omsorg för Elvans familjedaghem 

 § 11. Godkännande a� bedriva pedagogisk omsorg för Lisas familjedaghem 

 § 12. Uppföljning av internkontroll 2022 

 § 13. Internkontrollplan 2023 

 § 14. Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2022 

 § 15. Informa�on från förvaltningschef 

 § 16. Anmälningsärenden 

 § 17. Anmälan av delega�onsbeslut 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 1  Dnr. BUN/2023:7 

 Årsbokslut för barn- och utbildningsnämnden 2022 
 Förvaltningen har sammanställt måluppfyllelsen för 2022. Totalt uppfylls fyra av nio utav 
 barn- och utbildningsnämnden mål (jämfört med sju av nio mål år 2021). Barn- och 
 utbildningsförvaltningens ne�obudget 2022 var -496 654 tkr. Årets resultat blev en 
 nega�v avvikelse om -17 401 tkr motsvarande -3,5 % (föregående år -1 557 tkr eller -0,3 
 %). Årsprognosen i juli visade på -11 161 tkr. 

 Resultatet för de kommunala förskolorna blev e� översko� motsvarande +1 860 tkr. 80 % 
 av översko�et, motsvarande +1 488 tkr, kommer a� föras över �ll 2023 i enlighet med 
 kommunens budgetregler. Resultatet för de kommunala grundskolorna blev e� undersko� 
 motsvarande -4 555 tkr. 100 % av undersko�et, kommer inte a� föras över �ll 2023 i 
 enlighet med kommunens budgetregler, då förvaltningen kommer a� kompensera 
 fristående huvudmän år 2023 för de fyra grundskolornas undersko� 2022. 

 En beviljad IT-investering avseende ny� elevregistersystem motsvarande 200 tkr, har blivit 
 försenad i upphandlingsprocessen och kunde inte verkställas under året. Förvaltningens 
 förslag är a� investeringsbudget om 200 tkr förs över �ll 2023. Fyra beviljade investeringar 
 som leds av Miljö- och samhällsbyggnad har påbörjats under år 2022 men kommer a� 
 färdigställas under år 2023. Förvaltningens förslag är a� återstående medel för dessa fyra 
 investeringar motsvarande 670 tkr förs över �ll 2023. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 1.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna årsbokslutet för 2022 samt 
 a� överlämna det �ll kommunstyrelsen. 

 2.  Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen a� föreslå 
 kommunfullmäk�ge a� besluta om a� överföra 80 % av de kommunala 
 förskolornas översko� från 2022 �ll 2023 i enlighet med kommunens 
 budgetregler. 

 3.  Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen a� föreslå 
 kommunfullmäk�ge a� besluta om a� inte överföra 100 % av de kommunala 
 grundskolornas undersko� från 2022 �ll 2023 i enlighet med kommunens 
 budgetregler, utan istället ge förvaltningen i uppdrag a� kompensera fristående 
 huvudmän år 2023 för de fyra grundskolornas undersko� 2022. 

 4.  Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen a� föreslå 
 kommunfullmäk�ge a� besluta om a� överföra outny�jade investeringsmedel 
 från 2022 �ll investeringsbudgeten 2023 i enlighet med förvaltningens förslag. 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 5.  Barn- utbildningsnämnden beslutar a� �llsä�a en arbetsgrupp som �llsammans 
 med barn- och utbildningsförvaltningen ska se över mål, indikatorer och 
 intervallvärden inför verksamhetsplan 2024. Arbetsgruppen föreslås bestå av 
 Björn Odelius, Åsa Dahl och Katarina Larsson. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Kommunstyrelsen 

 Ekonomi 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 2  Dnr. BUN/2022:263 

 Utredning om ny prismodell för köpta platser i anpassad 
 grundskola från och med 2024 
Kommunerna  Gnesta  och  Nykvarn  tecknar  från  och  med  år  2020  inga  individuella  avtal 
med  fristående  huvudmän  gällande  skolgång  i  anpassad  grundskola,  e�ersom  det  inte 
följer skollagens principer om ersä�ning �ll fristående huvudmän. 
Förvaltningen  skulle  vilja  göra  på  samma  sä�  som  kommunerna  Gnesta  och  Nykvarn  från 
och med år 2024. 
Förvaltningen  har  arbetat  fram  fyra  olika  nivåer  som  föreslås  ingå  i  den  nya  prismodellen 
för  anpassad  grundskola  där  den  femte  nivån  finns  för  behov  som  är  större  än  vad  som 
ryms inom de fyra nivåerna. 
Den  nya  prismodellen  kan  justeras  nedåt  a�  ligga  i  nivå  med  Nykvarns  kommun  och  på  det 
sä�et  frigöra  medel  �ll  dels  de�a  verksamhetsområde  om  det  skulle  blir  fler  elever,  dels 
�ll  Centrala  elevhälsan  då  de  kan  antas  få  högre  kostnader  för  �lläggsbelopp  för  denna 
kategori elever och dels �ll andra verksamheter inom förvaltningen. 
När  grundbeloppen  för  Nykvarn  skrivs  in  i  prismodellen  för  fri�dshem  och  årskurs  1-6 
behovsnivå  1,  med  bibehållen  differen�ering  i  alla  led,  frigörs  medel  motsvarande  4  380 
tkr sam�digt som Salemskolan skulle påverkas sammantaget posi�vt. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 1.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� anta förvaltningens förslag om en ny 

 prismodell för a� beräkna grundbelopp inom anpassat fri�dshem och anpassad 
 grundskola 2024. 

 2.  Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag a� beräkna 
 grundbelopp enligt den nya prismodellen inför sammanträdet då andra 
 bidragsbelopp inom förvaltningen beslutas för år 2024. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Ekonomi 
 Rektor, Salemskolan SÄR 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 3  Dnr. BUN/2023:10 

 Resultat från medarbetarenkäterna 2022 
 Varje höst genomför Salems kommun en medarbetarenkät som mäter Hållbart 
 medarbetarengagemang (HME). Enkäten består av nio frågor som bildar e� totalindex och 
 tre delindex; Mo�va�on, Ledarskap och Styrning. Barn- och utbildningsförvaltningens 
 resultat av enkäten ger e� samlat HME-värde på 81 u�från skalan 0-100. De�a är en 
 minskning jämfört med föregående två års resultat, men är något högre än 2019. 
 Hösten 2021 tog barn- och utbildningsförvaltningen fram en fördjupad undersökning av 
 medarbetarnas upplevelse av sin arbetsplats. Inför 2022 års undersökning reviderades 
 enkäten något e�er samråd med cheferna och de fackliga representanterna. Enkäten 
 behandlar områdena organisa�on, ledarskap, kompetensutveckling, arbetsmiljö och 
 trivsel. Resultatet från denna enkät visar a� medarbetarna överlag upplever en bra 
 arbetssitua�on där trivseln är mycket hög. En viss försämring jämfört med 2021 har dock 
 ske�, bland annat inom arbetsmiljöområdet där en större andel uppger a� de upplever 
 stress som påverkar dem nega�vt. 
 I tjänsteskrivelsen beskrivs och analyseras resultaten från båda mätningarna för barn- och 
 utbildningsförvaltningen hösten 2022. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna redovisningen av resultaten från 
 medarbetarenkäterna 2022. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Enhetschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen 

 HR 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 4  Dnr. BUN/2023:11 

 Uppföljning av det systema�ska arbetsmiljöarbetet 2022 
 Enligt föreskri�erna om systema�skt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska 
 arbetsgivaren följa upp det systema�ska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Om det inte 
 fungerat bra ska det förbä�ras. Sy�et med den årliga uppföljningen är a� det egna 
 arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de krav som finns i föreskri�erna om 
 systema�skt arbetsmiljöarbete. 
 Samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört den årliga 
 uppföljningen. I uppföljningen kartlägger enheten a� alla delområden för det systema�ska 
 arbetsmiljöarbetet fungerar �llfredsställande genom en ska�ning mellan 1-4. En e�a 
 betyder a� enheten helt saknar ru�ner eller kunskap om området eller a� det inte 
 fungerar. E� antal delområden har bedömts som en e�a av en eller två enheter. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna redovisningen av den årliga 
 uppföljningen av det systema�ska arbetsmiljöarbetet för år 2022. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 5  Dnr. BUN/2023:8 

Analys av kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan 
2023 
 Salems pedagogiska verksamheter står, liksom övriga kommuner i landet, inför fortsa� 
 stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning av lärare i samtliga skolformer. Under 
 våren 2018 togs därför en kompetensförsörjningsstrategi för pedagogisk personal i Salems 
 kommun fram, vilken sedan kom a� komple�eras med en handlingsplan. Dessa har nu 
 reviderats och i denna tjänsteskrivelse presenteras och analyseras en del av de ak�viteter 
 som genomförts under 2022, samt de ak�viteter som påbörjats eller planeras a� 
 genomföras under 2023. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 1.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� fastställa förvaltningens förslag �ll 

 revidering av kompetensförsörjningsstrategin 2023. 

 2.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� fastställa förvaltningens förslag �ll 
 revidering av handlingsplan kompetensförsörjning 2023. 

 3.  Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna förvaltningens analys av 
 kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan 2023. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Rektorer och chefer inom barn- och utbildningsförvaltningen 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 6  Dnr. BUN/2023:14 

Redovisning av gymnasiebehörighet och meritvärden 
årskurs 9 hös�erminen 2022 
 Betyg sä�s i slutet av hös�ermin och vårtermin fr.o.m. årskurs 6 i grundskolan. 
 Betygssta�s�ken för vårterminens betyg rapporteras varje läsår �ll SCB, sammanställs och 
 publiceras senare på Skolverkets sta�s�kdatabas, och används för jämförelser och 
 analyser i olika sammanhang. 

 Hös�erminsbetygen rapporteras inte �ll SCB och för dessa sammanställs ingen na�onell 
 sta�s�k. De ger dock en bra bild av läget inför vårterminen, inte bara totalt utan även för 
 varje enskild grundskola. De�a möjliggör för skolan a� sä�a in åtgärder för ökad 
 måluppfyllelse. I tjänsteskrivelsen följer en redovisning av skolornas resultat gällande 
 gymnasiebehörighet och genomsni�ligt meritvärde i årskurs 9 hös�erminen 2022 samt 
 läsåren 20/21 och 21/22. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna förvaltningens redovisning av 
 gymnasiebehörighet och meritvärden i årskurs 9 hös�erminen 2022. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 7  Dnr. BUN/2023:13 

Sammanställning av statsbidrag för barn- och 
utbildningsförvaltningen under 2022 
 Barn- och utbildningsnämnden gav vid nämndsammanträdet den 19 april 2016 barn- och 
 utbildningsförvaltningen i uppdrag a� �ll slutet av året redovisa de statsbidrag som är 
 sökta, samt de statsbidrag som inte är sökta och anledning �ll varför dessa inte har sökts. 

 Statsbidragen redovisas i tabellform och är uppdelade i två tabeller; Sökta och  ej sökta 
 statsbidrag. 

 Beslutsprocessen sker o�a i flera steg, �ll exempel Ansökan, beslut, rekvisi�on, beslut. 
 De�a på grund av a� Skolverket med flera har rä� a� kräva återbetalning av vissa bidrag 
 om förutsä�ningarna förändrats sedan ansökan. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna redovisningen gällande statsbidrag 
 för barn- och utbildningsförvaltningen under 2022. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Ekonomikontoret 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 8  Dnr. BUN/2023:12 

Ändringar i barn- och utbildningsnämndens 
delega�onsordning 
 I barn- och utbildningsnämndens delega�onsordning regleras vilka ärendegrupper eller 
 enskilda ärenden som ska delegeras och vem som ska erhålla beslutanderä�en på 
 nämndens vägnar. Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen e� �llägg i 
 delega�onsordningen för Beslut om placering i central särskild undervisningsgrupp. 
 Förslaget är a� ärendet delegeras �ll förvaltningschef och vidaredelegeras �ll enhetschef 
 för Salemskolan (e�er y�rande av mo�agningsteam). 

 Vidare föreslås ändringar i delega�onsordningen av ärendetyperna: 

 ●  Beslut om placering i skolenhet för förskoleklass och grundskola: handläggare 
 grundskola läggs �ll som vidaredelegat 

 ●  Mo�agande av barn från annan kommun i förskola: vidaredelegat ändras från 
 strateg förskola �ll handläggare förskola 

 ●  Uppskjuten skolplikt: vidaredelegat ändras från rektor förskola �ll chef för central 
 elevhälsa (e�er y�rande från förskolans barnhälsoteam) 

 ●  Utökad �d i förskola eller fri�dshem: vidaredelegat ändras från chef central 
 elevhälsa �ll strateg förskola och strateg grundskola 

 ●  Egenkontrollprogram: kökschef/kock läggs �ll som vidaredelegat utöver rektor 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna förvaltningens förslag �ll ändringar 
 av delega�onsordningen. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Samtliga kommunala skolors rektorer/enhetschefer 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 9  Dnr. BUN/2023:9 

Förslag på namn på den nya förskolan vid Rönninge 
gymnasium 
 Våren 2022 köpte Salems kommun den paviljongbyggnad vid Rönninge gymnasium som 
 kallas K-huset. Byggnaden kommer a� byggas om �ll förskola och tas i dri� hösten 2023. 
 De första åren kommer den a� användas som evakueringsförskola för a� däre�er uppgå i 
 kommunens ordinarie förskolebestånd. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår a� 
 förskolan ges namnet Sandbäcksgården då förskolan ligger på Sandbäcksvägen, namnet 
 har en trevlig klang och är i linje med hur många kommunala förskolor i kommunen har 
 namnge�s, �ll exempel Sysslagården, Skogsängsgården, Jägargården, Toredalsgården och 
 Gammelgården. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� föreslå Bygg- och miljönämnden a� ge den nya 
 förskolan vid Rönninge gymnasium namnet Sandbäcksgården. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 10  Dnr. BUN/2023:1 

Godkännande a� bedriva pedagogisk omsorg för Elvans 
familjedaghem 
 Den 1 januari 2023 började nya bestämmelser i skollagen gälla för pedagogisk omsorg och 
 det krävs numera a� en enskild person eller en juridisk person ska godkännas som 
 huvudman för pedagogisk omsorg. Tidigare har det endast funnits bestämmelser om rä� 
 �ll bidrag för sådan verksamhet. 
 Elvans familjedaghem bedrivs av Charlo�a Benshof. Hon bedriver verksamheten i e� hus 
 vid Blåbärss�gen 11 i Salem. Verksamheten omfa�ar maximalt 7 barn. 

 E�ersom Elvans familjedaghem är en etablerad huvudman och redan har rä� �ll bidrag för 
 pedagogisk omsorg i Salems kommun har verksamheten få� göra en förenklad ansökan 
 om godkännande för pedagogisk omsorg enligt 25 kap. 10 § skollagen. I ansökan har 
 verksamhetsansvarig beskrivit hur hon arbetar för a� leva upp �ll de nya kraven på 
 pedagogisk omsorg. 

 Vid en genomgång av den inkomna ansökan och informa�on som inkommit från �digare 
 �llsyner av Elvans familjedaghem bedömer barn- och utbildningsförvaltningen a� 
 huvudmannen lever upp �ll kraven på godkännande i de rådande na�onella 
 förfa�ningarna samt kraven i Salems kommuns lokala riktlinjer. Elvans familjedaghem bör 
 godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg i Salems kommun. 

 Jäv 

 Tommy Eklund (S) anmäler jäv. Mar�n Lange (S) träder in som tjänstgörande ersä�are. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� ge Elvans familjedaghem godkännande a� 
 bedriva pedagogisk omsorg i Salems kommun. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Elvans familjedaghem 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 11  Dnr. BUN/2023:2 

Godkännande a� bedriva pedagogisk omsorg för Lisas 
familjedaghem 
 Den 1 januari 2023 började nya bestämmelser i skollagen gälla för pedagogisk omsorg och 
 det krävs numera a� en enskild person eller en juridisk person ska godkännas som 
 huvudman för pedagogisk omsorg. Tidigare har det endast funnits bestämmelser om rä� 
 �ll bidrag för sådan verksamhet. 
 Lisas familjedaghem bedrivs av Lisa Wakander. Verksamheten bedrivs i e� hus vid 
 Fjärils�gen 81 i Salem. Verksamheten omfa�ar maximalt 7 barn. 

 E�ersom Lisas familjedaghem är en etablerad huvudman och redan har rä� �ll bidrag för 
 pedagogisk omsorg i Salems kommun har verksamheten få� göra en förenklad ansökan 
 om godkännande för pedagogisk omsorg enligt 25 kap. 10 § skollagen. I ansökan har 
 verksamhetsansvarig beskrivit hur hon arbetar för a� leva upp �ll de nya kraven på 
 pedagogisk omsorg. 

 Vid en genomgång av den inkomna ansökan och informa�on som inkommit från �digare 
 �llsyner av Lisas familjedaghem bedömer barn- och utbildningsförvaltningen a� 
 huvudmannen lever upp �ll kraven på godkännande i de rådande na�onella 
 förfa�ningarna samt kraven i Salems kommuns lokala riktlinjer. Lisas familjedaghem bör 
 godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg i Salems kommun. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� ge Lisas familjedaghem godkännande a� 
 bedriva pedagogisk omsorg i Salems kommun. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Lisas familjedaghem 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 12  Dnr. BUN/2022:12 

Uppföljning av internkontroll 2022 
 I februari 2022 beslutade barn- och utbildningsnämnden vilka kontrollområden som skulle 
 ingå i barn- och utbildningsförvaltningens internkontrollplan för år 2022. Förvaltningen 
 har sammanställt resultatet från internkontrollen. U�allet av 2022 års internkontroll visar 
 inget behov av större åtgärder. Fåtal internkontroller visar mindre anmärkningar som har 
 eller kommer a� åtgärdas av förvaltningen. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna förvaltningens redovisning av u�örd 
 internkontroll 2022. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2023-02-07 

 17  av  21 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 13  Dnr. BUN/2022:391 

Internkontrollplan 2023 
 Internkontroll är e� instrument för a� kvalitetssäkra och följa upp nämndens 
 verksamhetsområde. Kontrollområdena i internkontrollen ska tas fram med hänsyn �ll 
 följande punkter: 

 -  Verksamheten bedrivs ändamålsmässigt och kostnadseffek�vt 
 -  Det finns en �llförlitlig ekonomisk rapportering och informa�on om verksamheten 
 -  Verksamheten e�erlever lagar, föreskri�er, riktlinjer och instruk�oner 

 Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat och analyserat de kontrollområden som 
 ingick i internkontrollen 2022 och funnit e� behov av a� revidera planen inför 2023 
 genom a� e� kontrollområde tas bort och e� ny� kontrollområde läggs �ll. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� anta förvaltningens förslag �ll 
 internkontrollplan år 2023. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2023-02-07 

 18  av  21 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 14  Dnr. BUN/2022:3 

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål 2022 
 I enlighet med Salems kommuns riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål ska 
 respek�ve förvaltning vid årets slut redovisa antalet inkomna synpunkter och klagomål. 
 Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2022 mo�agit 30 stycken synpunkter och 
 klagomål, de�a är en ökning i jämförelse med 2021 när förvaltningen tog emot 17 
 stycken. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens redovisning av inkomna 
 synpunkter och klagomål 2022. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2023-02-07 

 19  av  21 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 15  Dnr. BUN/2023 

 Informa�on från förvaltningschef 
 Förvaltningschef Katarina Sweding informerar om aktuella frågor inom barn- och 
 utbildningsförvaltningen. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna redovisningen av 
 förvaltningschefens informa�on. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2023-02-07 

 20  av  21 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 16  Dnr. BUN/2023:5 

 Anmälningsärenden 
 Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över anmälda 
 anmälningsärenden. Anmälningsärendena återfinns i kallelsen �ll nämndsammanträdet. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna redovisningen av inkomna 
 anmälningsärenden. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2023-02-07 

 21  av  21 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 17  Dnr. BUN/2023:4 

 Anmälan av delega�onsbeslut 
 Enligt 7 kap. 8§ kommunallagen ska delega�onsbeslut anmälas �ll nämnden. Barn- och 
 utbildningsförvaltningen har sammanställt en förteckning över anmälda 
 delega�onsbeslut. Delega�onsbesluten återfinns i kallelsen �ll nämndsammanträdet. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna redovisningen av delega�onsbeslut. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 


