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Barn- och utbildningsnämnden 

Dag och tid: 

Plats: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagande: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Tisdagen den 8 februari 2022, kl. 19:00-21.20 

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

Jonathan Bäck (M), Anna Hammar (C), Pernilla Schubert (KD), Katarina Larsson 
(S), Anna-Carin Ehn (R) 

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

Conny Wessberg (SD) 

Barn- och utbildningskontoret i Salems kommun, torsdagen den 10 februari 2022 
kl 16:30 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 1. Årsbokslut för barn- och utbildningsnämnden 2021

§ 2. Analys av kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan 2022

§ 3. Redovisning av gymnasiebehörighet och meritvärde årskurs 9 höstterminen 2021

§ 4. Resultat från medarbetarenkäterna 2021

§ 5. Uppföljning av internkontroll 2021

§.6 lnternkontrollplan 2022

§.7 Inkomna synpunkter och klagomål 2021

§.8 Sammanställning av statsbidrag för barn- och utbildningsförvaltningen under 2021

§.9 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021

§ 10. Tillägg i nämndens delegationsordning med anledning av covid-19

§ 11. Yttrande över revisionsrapport: Granskning av arbetet mot diskriminering och

kränkande behandling

§ 12. Markanvisning för förskola i Södra Hallsta, plan 81-72

§ 13. Köp av K-huset på Rönninge gymnasium för att säkerställa förskolekapaciteten

§ 14. Information från förvaltningschef

§ 15. Anmälningsärenden

§ 16. Anmälan av delegationsbeslut
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 1 Dnr.BUN/2022:19 

Årsbokslut för barn- och utbildningsnämnden 2021 
Förvaltningen har sammanställt måluppfyllelsen för 2021. Totalt uppfylls sju av nio av 
barn- och utbildningsnämnden mål {jämfört med sex av nio mål år 2020). 

Barn- och utbildningsförvaltningens nettobudget 2021 var -478 999 tkr. Årets resultat 
blev en negativ avvikelse om -1 557 tkr motsvarande -0,3 % (föregående år +2 213 tkr 
eller 0,5 %). Årsprognosen i juli visade på -6 730 tkr . 

Resultatet för de kommunala förskolorna blev ett överskott motsvarande +501 tkr. 80 % 
av överskottet, motsvarande +401 tkr, kommer att föras över till 2022 i enlighet med 
kommunens budgetregler. Resultatet för de kommunala grundskolorna blev ett överskott 
motsvarande +844 tkr. 80 % av överskottet, motsvarande +675 tkr, kommer att föras över 
till 2022 i enlighet med kommunens budgetregler. 

En beviljad IT-investering avseende nytt elevregistersystem motsvarande 200 tkr, har 
blivit försenad i upphandlingsprocessen och kunde inte verkställas under året. 
Förvaltningens förslag är att investeringsbudget om 200 tkr ska föras över till 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna årsbokslutet för 2021 samt
att överlämna det till kommunstyrelsen.

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att överföra 80 % av de kommunala
förskolornas överskott från 2021 till 2022 i enlighet med kommunen
budgetregler.

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att överföra 80 % av de kommunala
grundskolornas överskott från 2021 till 2022 i enlighet med kommunen
budgetregler.

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta om att överföra outnyttjade investeringsmedel
från 2021 till investeringsbudgeten 2022 i enlighet med förvaltningens förslag.

5. Barn- utbildningsnämnden beslutar att tillsätta en arbetsgrupp som tillsammans
med barn- och utbildningsförvaltningen ska se över mål, indikatorer och
intervallvärden inför verksamhetsplan 2023. Arbetsgruppen föreslås bestå av 
Petter Liljeblad, Björn Odelius och Tommy Eklund.

Beslutsexpediering: 

Kommunstyrelsen 

TL-
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN §2 Dnr. BUN/2022:9 

Analys av kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan 

2022 

Salems pedagogiska verksamheter står, liksom övriga kommuner i landet, inför fortsatt 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 att kompletteras med en handlingsplan. Dessa har nu 

reviderats och i tjänsteskrivelsen till ärendet presenteras och analyseras en del av de 

aktiviteter som genomförts under 2021. 

I handlingsplanen inför 2022 har föreslår förvaltningen att aktiviteterna Kartlägga behov av 

kompetensutveckling och kompetensförsörjning och Kartläggning över äldres möjligheter att 

arbeta efter pensionsålder läggs tills samt att aktiviteterna Kommunövergripande uppdrag 

för lärarassistenter tas fram och Införandet av arbetsintegrerad utbildning för lärare i 

fritidshem utvärderas tas bort. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till

revidering av kompetensförsörjningsstrategin 2022.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till

revidering av handlingsplan kompetensförsörjning 2022.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens analys av

kompetensförsörjningsstrategi och handlingsplan 2022.

Beslutsexpediering: 

Arkiv 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN §3 Dnr. BUN/2022:10 

Redovisning av gymnasiebehörighet och meritvärden årskurs 9 

höstterminen 2021 

Betyg sätts i slutet av hösttermin och vårtermin fr.o.m. årskurs 6 i grundskolan. Höstterminsbetygen 
ger en bra bild av läget inför vårterminen, inte bara totalt utan även för varje enskild grundskola. 
Detta möjliggör för skolan att sätta in åtgärder för ökad måluppfyllelse inför slutbetyget. 

Av Salems fyra kommunala grundskolor uppvisar alla ett lägre resultat avseende 
gymnasiebehörighet i jämförelse med föregående års hösttermin . I Säbyskolan är minskningen 
19 procentenheter, i Nytorpsskolan 10 procentenheter, i Skogsängsskolan 5 procentenheter och i 
Rönninge skola 2 procentenheter. Även höstterminens genomsnittliga meritvärde för elever i 
årskurs 9 är lägre 2021 än 2020 i samtliga kommunala grundskolor. I Rönninge skola är 
minskningen 27,5 poäng, i Säbyskolan 21,4 poäng, i Nytorpsskolan 8,2 poäng och i 
Skogsängsskolan 5,1 poäng. 

Hur stor andel av de elever som är obehöriga till gymnasiet med sitt höstterminsbetyg men 
som lyckas nå gymnasiebehörighet med slutbetyget skiljer sig åt mellan grundskolorna och 
från år till år, men sett till tidigare föregående terminer kan en ökning nästan alltid 
förväntas. 

Yrkanden 

Delmon Haffo (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av 

gymnasiebehörighet och meritvärden i årskurs 9 höstterminen 2021 .

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att återkomma med
en åtgärdsplan med anledning av sjunkande gymnasiebehörighet och meritvärden i
årskurs 9 och redovisa planen för nämnden vid sammanträdet i april.

Beslutexpediering: 
Arkiv 

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

BUN§4 Dnr BUN/2022:11 

Resultat från medarbetarenkäterna 2021 

Varje höst genomför Salems kommun en medarbetarenkät som mäter Hållbart 

medarbetarengagemang (HME). Enkäten består av nio frågor som bildar ett totalindex 

och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. Barn- och 

utbildningsförvaltningens resultat av enkäten ger ett samlat HME-värde på 82,3 utifrån 

skalan 0-100. Trenden visar ett ökat resultat under de senaste tre åren, från 2019 års 

utfall på 79,7, och 2020 års utfall på 81,6. 

Vartannat år genomförs även en fördjupad undersökning av medarbetarnas upplevelse 

av sin arbetsplats. Den fördjupade undersökningen genomfördes hösten 2021 genom en 

kompletterande medarbetarenkät framtagen av barn- och utbildningsförvaltningen. 

Enkäten består av totalt 27 frågor och behandlar områdena; organisation, ledarskap, 

kompetensutveckling, arbetsmiljö och trivsel. Resultatet från denna enkät visar att 

medarbetarna överlag upplever en bra arbetssituation där trivseln är mycket hög. 

Förvaltningen identifierar samtidigt vissa behov av åtgärder kopplade till områden med 

ett lägre utfall, bland annat inom arbetsmiljöområdet. 

I tjänsteskrivelsen beskrivs och analyseras resultaten från mätningarna för barn- och 

utbildningsförvaltningen hösten 2021 och förslag på åtgärder ges. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av resultaten från 

medarbetarenkäterna 2021. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN§S Dnr. BUN/2021:11 

Uppföljning av internkontroll 2021 

I februari 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden vilka kontrollområden som 

skulle ingå i barn- och utbildningsförvaltningens internkontroll plan för år 2021. 

Förvaltningen har sammanställt resultatet från internkontrollen. Utfallet av 2021 års 

internkontroll påvisar inga större avvikelser. Enstaka internkontroller visade dock på 

mindre anmärkningar som förvaltningen har eller kommer att åtgärda. I tillhörande 

bilaga finns en redovisning av utfall och eventuell åtgärd av respektive kontrollområde. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av utförd 

internkontroll 2021. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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BUN§6 

lnternkontrollplan 2022 

Dnr. BUN/2022:12 

Internkontroll är ett instrument för att kvalitetssäkra och följa upp nämndens 

verksamhetsområde. Barn- och utbildningsförvaltningen har utvärderat och 

analyserat de kontrollområden som ingick i internkontrollen 2021 och funnit ett 

behov av att revidera planen inför 2022. Förvaltningen föreslår att kontrollområdena 

Uppföljning av enheternas introduktionsrutiner samt Uppföljning av 

avs/utningssamtal tas bort ur internkontrollen inför 2022. Förvaltningen föreslår även 

att kontrollområdet Kontroll av folkbok/öringsadress inför sko/valet läggs till som ny 

kontroll. 

Förvaltningens föreslår att följande områden ingår i internkontrollen för 2022: 

Rutiner kring anmälan om hög eller problematisk frånvaro i grundskolan 

Uppföljning av att skolpliktiga barn hemmahörande i Salems kommun är 

inskrivna grundskolan 

Kontroll av diarieförda och arkiverade handlingar 

Kontroll av åtgärdsprogram 

Kontroll av folkbokföringsadress inför skolvalet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar att anta förvaltningens förslag till internkontrollplan år 

2022. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

cl 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN §7 Dnr. BUN/2021:7 

Inkomna synpunkter och klagomål 2021 

I enlighet med Salems kommuns riktlinjer för hantering av synpunkter och klagomål ska respektive 

förvaltning vid årets slut redovisa antalet inkomna synpunkter och klagomål. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har under 2021 tagit emot 17 stycken synpunkter 

och klagomål. Detta är en minskning i jämförelse med 2020 när förvaltningen tog 

emot 28 stycken klagomål. I bilagan till tjänsteskrivelsen redovisas en sammanfattning 

av varje klagomål som inkommit samt av vidtagen åtgärd. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förvaltningens redovisning av inkomna synpunkter 

och klagomål 2021. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN§8 Dnr. BUN/2022:13 

Sammanställning av statsbidrag för barn- och utbildningsförvaltningen under 

2021 

Barn- och utbildningsnämnden gav vid nämndsammanträdet den 19 april 2016 barn

och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till slutet av året redovisa de statsbidrag 

som är sökta, samt de statsbidrag som inte är sökta och anledning till varför dessa 

inte har sökts. I tjänsteskrivelsen redovisas sökta och ej sökta statsbidrag under 2021. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen gällande statsbidrag för barn

och utbildningsförvaltningen under 2021. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN§9 Dnr. BUN/2022:14

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021 

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp 

det systematiska arbetsmiljöarbetet en gång per år. Om det inte fungerat bra ska det förbättras. 

Syftet med den årliga uppföljningen är att det egna arbetsmiljöarbetet ska granskas och motsvara de 

krav som finns i föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Den sammantagna bedömningen är att barn- och utbildningsförvaltningens chefer 

och personal har god kännedom om de centrala delarna av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och att arbetet motsvarar de krav som finns i föreskrifterna. 

Uppföljningen för år 2021 visar att endast ett fåtal enheter har bedömt att ett eller 

några delområden för det systematiska kvalitetsarbetet saknas alternativt fungerar 

dåligt. Förvaltningen har delgivit berörda enheter förslag på åtgärder kopplade till 

identifierade förbättringsområden. 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av den årliga

uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet för år 2021.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp berörda

enheters åtgärder och återrapportera uppföljningen vid sammanträdet den 7 juni.

Beslutexpediering: 

Arkiv 
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Dnr. BUN/2022:15

Tillägg i nämndens delegationsordning med anledning av Covid-19 

På grund av coronapandemin har lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på 

skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid utfärdats samt förordning (2020:115) om 

utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Med 

anledning av detta föreslår förvaltningen att nämnden delegerar till förvaltningschef och tillika 

skolchef att besluta om fjärr- eller distansundervisning med hänvisning till 2 § förordningen 

2020:115, punkt 1 och 2 samt beslut om tillfällig stängning av en verksamhet med stöd av 4 § lag 

2020:148. 

Krisledningsnämnden tog den 18 januari 2021 ett interimistiskt beslut att anta tillägget i barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning fram tills dess att nämnden själv har möjlighet att fatta 

beslut i ärendet. 

Förvaltningen bedömer att delegationen som nödvändig utifrån att beslut om distansundervisning 

alternativ stängning vanligtvis är brådskande och en enhet kan behöva tvingas stänga med kort varsel 

Förvaltningen ser en risk med att behöva invänta ett nämnd- eller ordförandebeslut eftersom 

situationen på en enhet snabbt kan förvärras från en dag till en annan. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslut att anta förvaltningens förslag till tillägg i 

delegationsordningen. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

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

BUN § 11 Dnr. BUN/2022:16 

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling 

På uppdrag av Salems kommuns revisorer har KPMG under våren 2021 granskat barn

och utbildningsnämndens arbete mot kränkande behandling och diskriminering i 

skolan. Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om nämnden, som 

huvudman för utbildningen, tar ansvar över att arbetet i verksamheterna bedrivs 

enligt gällande lagstiftning. 

Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till barn- och utbildningsnämnden för 

ett yttrande senast 2022-02-28. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande 

och föreslår nämnden att anta yttrandet som sitt eget och översända det till 

kommunens revisorer. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande och översänder 

det till kommunens revisorer. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 
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Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 12 Dnr. BUN/2022:24 

Markanvisning för förskola i Södra Hallsta, plan 81-72 

Förslag till detaljplan för Södra Hallsta, plan 81-72, har varit ute på samråd och remiss och just 

nu pågår arbetet inför granskning. Detaljplanen möjliggör bland annat ett markområde för en 

förskola. Förskolan ska skapa plats för cirka 100 barn eller 6 avdelningar och kommer drivas och 

ägas i privat regi. Ett anbudsförfarande för markanvisningen föreslås. 

Beslut om att godkänna prospektet ska fattas i kommunstyrelsen i samband med att 

detaljplanen för Södra Hallsta, plan 81-72, antas. Markanvisningen beräknas annonseras i 

samband med att detaljplanen för Södra Hallsta vinner laga kraft. 

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att

utföra en markanvisning med anbudsförfarande för del av fastighet Salem 5:77, för en

förskola.

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen avgör

markanvisningen när detaljplanen vunnit laga kraft.

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att tidigare beslut från

2019-05-27 § 54 beslutspunkt 2a "Kommunstyrelsen beslutar att förhandlingsinriktningen vid

upphandlingen är att kommunen ska tillhandahålla mark genom tomträtt" upphävs (dnr

KS/2019:191-600).

Yrkanden 

Socialdemokraterna yrkar avslag till ordförandens förslag till beslut. 

Maria Trap (R) yrkar avslag till ordförandens förslag till beslut. 

Del mon Haffa (M), Björn Odelius (M) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Ordförande Petter Liljeblad (L) yrkar bifall till sitt eget förslag till beslut. 

Proposition 

Ordföranden ställer ordförandens förslag till beslut punkt 1 mot Socialdemokraternas och 

Maria Traps (R) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

ordförandens förslag. Votering begärs och verkställs. 

Votering 
Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut röstar ja och 

den som vill bifalla Socialdemokraternas och Maria Traps (R) yrkande röstar nej. Vinner nej har barn

och utbildningsnämndens bifallit Socialdemokraternas och Maria Traps (R) yrkande. 

Votering utfaller enligt följande: 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Hur var och en röstat 

framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se bilaga 1. Barn- och utbildningsnämnden har 

därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut punkt 1. 

·J L.v. .......
Ordf. sign. Just. sign. 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut punkt 2 mot Socialdemokraternas 

och Maria Traps {R) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

ordförandens förslag. Votering begärs och verkställs. 

Votering 

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut punkt 1 

röstar ja och den som vill bifalla Socialdemokraternas och Maria Traps (R) yrkande röstar nej. Vinner 

nej har barn- och utbildningsnämndens bifallit Socialdemokraternas och Maria Traps {R) yrkande. 

Votering 1 utfaller enligt följande: 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Hur var och en röstat 

framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se bilaga 1. Barn- och utbildningsnämnden har 

därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens förslag till beslut punkt 3 mot Socialdemokraternas 

och Maria Traps (R) yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

ordförandens förslag. Votering begärs och verkställs. 

Votering 

Följande voteringsordning godkänns: den som vill bifalla ordförandens förslag till beslut punkt 3 

röstar ja och den som vill bifalla Socialdemokraternas och Maria Traps (R) yrkande röstar nej. Vinner 

nej har barn- och utbildningsnämndens bifallit Socialdemokraternas och Maria Traps (R) yrkande. 

Votering utfaller enligt följande: 7 ledamöter röstar ja och 4 röstar nej. Hur var och en röstat 

framgår av bilagd närvaro- och voteringslista, se bilaga 1. Barn- och utbildningsnämnden har 

därmed beslutat att bifalla ordförandens förslag till beslut punkt 3. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att ge miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att

utföra en markanvisning med anbudsförfarande för del av fastighet Salem 5:77, för en

förskola.

5. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen avgör

markanvisningen när detaljplanen vunnit laga kraft.

6. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att tidigare beslut

från 2019-05-27 § 54 beslutspunkt 2a "Kommunstyrelsen beslutar att

förhandlingsinriktningen vid upphandlingen är att kommunen ska tillhandahålla mark

genom tomträtt" upphävs (dnr KS/2019:191-600).

Reservation 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet och medges lämna följande anteckning till 

protokollet: "Vi yrkar avslag på markanvisningen för Förskola södra Hallsta. 

Vår åsikt är att den bör drivas i egen regi och därmed behövs ingen 

markanvisning. Våra skäl är att det är mer ekonomisk fördelaktigt att driva den i egen regi. 

Dels har då de boende i kommunen garanterad förtur till plats i förskolan. 

Dels kan stora samordningsvinster ske med övriga förskolor som kommunen driver. 

7L 
Ordf. sign. 

cJ. 
Just. sign. 
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Att de styrande vill lägga ut drift och ägandet av Förskolan är att man inte vill öka 

investeringsbudgeten som är antagen och av ideologiska skäl. 

Den enda som kommer att gynnas av detta beslut är den entreprenör som får tilldelningen 

och inte Salemsborna". 

Maria Trap (R) ansluter sig till Socialdemokraternas reservation. 

Beslutexpediering: 

Arki 

Ordf. sign. Just. sign. 



·• • Salems 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-08 

18 av 22 

Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 13 Dnr. BUN/2O22:7 

Köp av K-huset på Rönninge gymnasium för att säkerställa 

förskolekapaciteten 

För att kunna genomföra de renoveringsprojekt av förskolor som planeras i 

fastighetsstrategin krävs ett tillskott av förskoleplatser i kommunen. Barn- och 

utbildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt 

undersökt ett antal alternativ och kommit fram till den gemensamma slutsatsen att ett köp 

och återställande av paviljongen K-huset, som idag hyrs till en hög kostnad, är den 

lämpligaste lösningen. 

Förvaltningen föreslår därför att nämnden fattar beslut om att föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta om att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att köpa K-huset för 

att sedan återställa denna till förskola. 

Yrkanden 

Tommy Eklund (S), Björn Odelius (M), Delmon Haffo och Maria Trap (R)yrkar bifall till 

ordförandens förslag till beslut . 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta att ge Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja förhandlingar med avsikten att köpa 

paviljongbyggnaden K-huset på Rönninge gymnasium och återställa denna till förskola. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 



I"' tt- Salems
kommun 

Barn- och utbildningsnämnden 

BUN § 14 

Information från förvaltningschefen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-08 

19 av 22 

Dnr. BUN/2022:xx 

Förvaltningschef Katarina Sweding informerar om aktuella frågor inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av förvaltningschefens 

information. 

Bes I utexpedieri ng: 

Arkiv 

Pl- .. C�l .. 
Ordf. sign. Just. sign. 
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Anmälningsärenden 

Anmälan om kränkande behandling 

PRN-2022-6715, PRN-2022-6688, PRN-2022-6687 

PRN-2022-6686, PRN-2022-6685, PRN-2021-6645 

PRN-2021-6615, PRN-2021-6597, PRN-2021-6571 

PRN-2021-6556, PRN-2021-6546, PRN-2021-6545 

PRN-2021-6544, PRN-2021-6542, PRN-2021-6538 

PRN-2021-6513, PRN-2021-6512, PRN-2021-6463 

PRN-2021-6441, PRN-2021-6439, PRN-2021-6436 

PRN-2021-6435, PRN-2021-6434, PRN-2021-6425 

PRN-2021-6393, PRN-2021-6392, PRN-2021-6390 

PRN-2021-6389, PRN-2021-6357, PRN-2021-6332 

PRN-2021-6331 

Anmälan om hög frånvaro 

PRN-2021-6643, PRN-2021-6640 

PRN-2021-6638, PRN-2021-6636 

PRN-2021-6628 

Anmälan av personuppgiftsincident 

BUN/2021:238 

Förslag till beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-08 
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Dnr. BUN/2022:2 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna 

anmälningsärenden. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

12-- J 
··············· .C. .........
Ordf. sign. Just. sign. 
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BUN § 16 

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut om rätt till skolskjuts 

PRN-2021-6348-1 

PRN-2021-6344-1 

PRN-2021-6346-1 

PRN-2021-6350-1 

PRN-2022-6689-1 

PRN-2022-6692-1 

PRN-2022-6730-1 

PRN-2022-6762-1 

PRN-2022-6759-1 

Beslut om bidragsbelopp 

BUN/2021:241-1 -- 241-2 

BUN/2021:241-4 -- 241-5 

BUN/2021:241-7 -- 241-13 

BUN/2021:241-15 

BUN/2021:241-17 -- 241-20 

BUN/2021:241-24 

BUN/2021:242-1 -- 242-15 

BUN/2021:242-17 -- 242-27 

BUN/2021:242-29 -- 242-30 

BUN/2021:242-32 -- 242-35 

BUN/2021:242-37 -- 242-44 

Förslag till beslut 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-08 

21 av 22 

Dnr. BUN/2022:1 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegationsbeslut. 

Beslutexpediering: 

Arkiv 

Ordf. sign. Just. sign. 
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Barn- och utbildningsnämndens närvarolista, sammanträde 22-02-08 kl 19.00-21.20 

Ansvar: 6000 

Namn& Närvarande Tjänstgörande ersättare Votering§ Votering§ Votering§ 
partibeteckning Ja I Nej 12, punkt 1 12, punkt 2 12, punkt 3 

Ja I Nej Ja I Nej Ja I Nej 

Petter Liljeblad (Ll X X X X 

Björn Odelius (Ml X X X X 

Tommy Eklund (Sl X X X X 

Sonia Olsson (Ml X X X X 

Gun Andersson (M) X X X X 

Ulf Malmström (Ml X Delmon Haffo (M) X X X 

Birgitta Wahlund X X X X 

Hafström (C) 

Kjell Häggkvist (S) X X X X 

Martin Lange (Sl X X X X 

Maria Trap (R) X X X X 

Mona-Lisa Larsson (-) X Conny Wessberg (SD), Justerare X X X 

frn2tum:; 

Janina Stenlund (Ml X 

Delmon Haffo (M) X 

Jonathan Bäck (M) X 

Anna Hammar (C) X 

Ej tillsatt ersättare (L} 

Pernilla Schubert (KD) X 

Wilma Eklund (S) X 

Katarina Larsson (S) X 

Azra Fredriksson (S) X 

Anna-Carin Ehn (R) X 

Conny Wessberg (SD) X 

/C,-
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via nämndsekreterare Ida Wredh, ida.wredh@salem.se. 
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