
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-04-19
1 av 20

Barn- och utbildningsnämnden

Dag och tid:

Plats:

Tisdagen den 19 april 2022, kl. 19:00-21.40

Bergaholm, Salems kommunhus

Beslutande:

Ersättare:

Petter Liljeblad (L), ordförande
Björn Odelius (M), 1:e vice ordförande
Tommy Eklund (S), 2:e vice ordförande
Delmon Haffo (M)
Gun Andersson (M)
Ulf Malmström (M)
Birgitta Wahlund Hafström (C)
Kjell Häggkvist (S)
Katarina Larsson (S)
Maria Trap (R)
Conny Wessberg (SD)

Janina Stenlund (M), Jonathan Bäck (M), Anna Hammar (C), Nina Gran-Lindgren
(L), Pernilla Schubert (KD), Azra Fredriksson (S), Anna-Carin Ehn (R)

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

Utses att justera: Tommy Eklund (S)

Justeringens
plats och tid: Barn- och utbildningskontoret i Salems kommun, måndagen den 25 april 2022 kl

16:30

Underskrifter: Sekreterare …………………………
Serdar Dil

Ordförande …………………………
Petter Liljeblad (L)

Justerande …………………………
Tommy Eklund (S)

……………
Ordf. sign.

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

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdes-
datum: 2022-04-19

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-04-27

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-05-19

Förvaringsplats
för protokollet: Barn- och utbildningskontoret

Underskrift: …………………………
Serdar Dil

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning

§ 14. Svar på remiss budgetramar 2023-2025

§ 15. Plan för introduktionsprogram, läsåret 2022/23

§ 16. Patientsäkerhetsberättelse 2021

§ 17. Ny verksamhetschef för Elevhälsans medicinska och psykologiska insatser

§ 18. Redovisning av socioekonomisk resursfördelning vårterminen 2022

§ 19. Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden 2022

§ 20. Redovisning val av skola 2022

§ 21. Redovisning av skolornas åtgärder för ökad gymnasiebehörighet

§ 22. Redovisning av gymnasievalets första sökomgång till Rönninge gymnasium läsåret

2022/23

§23. Remissyttrande angående Noblaskolans planerade expansion

§24. Skönviksgården som förskola

§25. Lokalbehovsredovisning 2022-2030

§26.Rapport om försteläraruppdraget 2021-2024

§27. Omprioritering av beviljade investeringsmedel 2022-2023

§28. Information från förvaltningschefen

§29. Anmälningsärenden

§30. Anmälan av delegationsbeslut

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 14 Dnr. BUN/2022:108

Svar på remiss budgetramar 2023-2025
Kommunstyrelsens förvaltning har den 4 mars 2022 remitterat förslag till budgetramar för
drift- och investeringsbudget 2023-2025 till samtliga nämnder i enlighet med kommunens
beslutade planerings- och budgetprocess. Barn- och utbildningsnämnden väljer att
kommentera de effekter som föreslagen ram får på nämndens verksamhet och mål samt
att redogöra för eventuella kostnadsökningar som inte tagits i beaktande inför förslaget till
ramar 2023-2025.

Barn- och utbildningsnämnden gör bedömningen att det under kommande år i viss mån är
möjligt att klara nämndens uppdrag inom de angivna ramarna, både för drift och
investeringar, men att det får negativa konsekvenser för verksamheten.

Yrkanden
Tommy Eklund (S), Kjell Häggkvist (S) och Maria Trap (R) yrkar bifall till ordförandens
förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta tjänsteskrivelse daterad

2022-04-04 som sitt svar på remiss av budgetramar för perioden 2023-2025.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar om omedelbar justering i ärendet.

_________________

Beslutsexpediering:
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 15 Dnr. BUN/2022:117

Plan för introduktionsprogram, läsåret 2022/23
För elever som inte uppnått behörighet till nationella program i gymnasieskolan finns fyra
olika introduktionsprogram; programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ
och språkintroduktion. De olika introduktionsprogrammen har olika behörighetskrav,
innehåll och syften. Hemkommunen ansvarar för att alla behöriga ungdomar i kommunen
erbjuds dessa program.

Rönninge gymnasium erbjuder under läsåret 2022/23 de två introduktionsprogrammen
Individuellt alternativ och Programinriktat val med inriktning mot de två
yrkesprogrammen Barn-och fritid och Försäljning-och service. Övriga platser köper Salems
kommun externt av andra kommunala eller fristående gymnasieskolor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till Plan för
introduktionsprogram, läsåret 2022/23.

_________________

Beslutsexpediering:
Rektor Rönninge gymnasium
Studie- och yrkesvägledare i Salems kommun

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 16 Dnr. BUN/2022:116

Patientsäkerhetsberättelse 2021
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska insats (EMI), vars
verksamhet regleras av av hälso- och sjukvårdens lagstiftning samt utbildningsväsendets
lagstiftning. Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska en årlig
patientsäkerhetsberättelse upprättas. I patientsäkerhetsberättelsen redovisas strategier,
mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen för år
2021 för elevhälsans medicinska insats.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 17 Dnr. BUN/2022:107

Ny Verksamhetschef för Elevhälsans medicinska och
psykologiska insatser
Enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska det inom all hälso- och sjukvård
finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). Denna verksamhetschef
ska utses av vårdgivaren. Eftersom barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för hälso-
och sjukvården som utförs inom ramen för elevhälsan är det nämndens ansvar att besluta
om förordnandet av verksamhetschefen. Nämndens beslut att utse en verksamhetschef är
ett personligt förordnande för en viss namngiven person att ta över hela ansvaret som
verksamhetschef.

Att verksamhetschefen har ett ansvar för hälso- och sjukvården inom elevhälsan innebär
inte att han eller hon ansvarar för varje enskild hälso- och sjukvårdsinsats som ges till en
elev. Denna utförs av personal med medicinsk kompetens enligt det ansvar som följer av
legitimationen. Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterskor och skolläkare och
elevhälsans psykologiska insats utförs av skolpsykologer.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utse Camilla Forseth till Verksamhetschef för
elevhälsans medicinska och psykologiska insatser (EMI) enligt 4 kap. 2 § hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) från och med 2022-06-01.

_________________

Beslutsexpediering:
Vårdgivarregistret vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 18 Dnr. BUN/2022:113

Redovisning av socioekonomisk resursfördelning
vårterminen 2022
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
höstterminen. Fördelningen redovisas därefter för nämnden. Vårterminen 2021 var första
tillfället som den progressiva fördelningsmodellen där skolor med mycket 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 2022.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 19 Dnr. BUN/2022:110

Fördelning av statsbidraget Skolmiljarden 2022
Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1,4 miljarder
kronor 2022. Syftet med statsbidraget är att bidra till goda förutsättningar för
kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots
covid-19-pandemin. Statsbidraget ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och
unga i åldern 6–19 år i Sveriges kommuner. Salems kommuns beslutade bidragsram är 3
012 720 kr.

Stödet betalas ut vid två tillfällen under 2022. Hälften av pengarna betalas ut i februari
och den andra hälften betalas ut i juni. Pengarna ska användas till insatser i kommunala
och fristående skolor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

1. Statsbidraget Skolmiljarden ska fördelas till grundskolor och grundsärskolor som
har elever inskrivna som är folkbokförda i Salems kommun.

2. Statsbidraget ska betalas ut efter skolornas andel av elever folkbokförda i Salem
per den 15 februari och per den 15 september 2022.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 20 Dnr. BUN/2022:114

Redovisning val av skola 2022
Skolvalet för årskurs F, 4 och 6 är nu genomfört och samtliga elever folkbokförda i Salems
kommun har kunnat erbjudas skolplats. Till följd av en ovanligt liten årskull med 6-åringar
och en efterfrågan som matchade utbudet av skolplatser väl kunde samtliga blivande
elever i förskoleklass få sina förstahandsval, vilket är ytterst ovanligt.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av skolvalet inför
höstterminen 2022 i Salems kommun.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 21 Dnr. BUN/2022:112

Redovisning av skolornas åtgärder för ökad
gymnasiebehörighet
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 8 februari 2022 beslutades att
uppdra åt förvaltningen att sammanställa skolornas åtgärdsplaner för att öka andelen
elever med gymnasiebehörighet och redovisa sammanställningen för nämnden vid
sammanträdet i april. Skolorna har satt in en mängd stödåtgärder.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 22 Dnr. BUN/2022:118

Redovisning av gymnasievalets första sökomgång till
Rönninge gymnasium läsåret 2022/23
Efter den första sökomgången till läsåret 2022/23 har Rönninge gymnasium 38
förstahandssökande, varav 26 är behöriga i dagsläget. Detta är en minskning från förra
året då det var 64 förstahandssökande, varav 39 var behöriga.

Förvaltningen och gymnasieledningen har möjlighet att se vilka ungdomar som sökt till
Rönninge gymnasium i första sökomgången, vilket gör det möjligt att rikta särskilda
marknadsföringsinsatser mot elever som sökt skolan lägre ner i sin ranking och bjuda in
dem till skolan för att visa vad Rönninge gymnasium kan erbjuda. Förhoppningsvis kan det
öka antalet förstahandssökande inför slutantagningen. Dessutom planerar
gymnasieledningen att genomföra ett flertal andra marknadsföringsinsatser för att locka
fler elever att söka skolan under andra sökomgången, bl.a. genom sociala medier.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av
gymnasievalets första sökomgång.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 23 Dnr. BUN/2022:115

Remissyttrande angående Noblaskolans planerade
expansion
Salems kommun har getts möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle
medföra påtagliga och bestående negativa följder på lång sikt (5 år) för den del av
skolväsendet som anordnas av det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet).
Noblaskolan Rönninge har i dag endast årskurs F-3, men skolans huvudman Pysslingen
Förskolor och Skolor AB har till Skolinspektionen inkommit med en ansökan om tillstånd
att bedriva undervisning i årskurs 4-6. Fullt utbyggda är de nya årskurserna tänkta att ha
12 elever per årskurs, totalt 36 elever.

Förvaltningen ser inte att detta skulle ha någon negativ påverkan på planeringen för
kommunens grundskolekapacitet, men att ingen dialog med kommunen skett före
ansökan är bekymrande. Av ansökan att döma är de lokaler som planeras för undervisning
i hem- och konsumentkunskap och slöjd torftiga. Det framgår inte heller hur skolan tänker
agera om fler än 12 elever önskar gå kvar i skolan efter årskurs 3.

Förvaltningen föreslår därför barn- och utbildningsnämnden att i remissyttrandet
uppmana Skolinspektionen att begära ett förtydligande från Pysslingen Förskolor och
Skolor AB vad avser dessa frågor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag som sitt eget.

_________________

Beslutsexpediering:
Fastighetsenheten

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 24 Dnr. BUN/2022:109

Skönviksgården som förskola
Skönviksgården i Rönninge centrum har tidigare varit kommunalt äldreboende, men 
byggnaden står nu tom sedan sommaren 2020. Under första halvåret 2021 genomfördes 
en förprojektering för att utreda förutsättningarna för att bedriva förskoleverksamhet i 
lokalerna och den 16 augusti skedde slutleverans av handlingarna i underlaget. 
Förprojekteringen visar att Skönviksgården kan byggas om till en förskolebyggnad av hög 
kvalitet, men trafiksituationen och tillgången till friyta på förskolegården behövde utredas 
vidare. Det stod också klart att en ändring av detaljplanen skulle krävas för att 
Skönviksgården skulle kunna bli förskola.

Då den fördjupade trafikstudien om Skönviksgården behandlades på kommunstyrelsen 
tekniska utskotts sammanträde den 17 februari 2022 beslutades att barn- och 
utbildningsnämnden skulle behandla ärendet om en eventuell ny förskola på 
Skönviksgården utefter den information som tillkommit i ärendet.

Yrkanden

Maria Trap (R) yrkar avslag till ordförandes förslag till beslut. Se bilaga 1.

Delmon Haffo (M), Gun Andersson (M), Birgitta Wahlund Hafström (C), Björn Odelius (M) 
och Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.

Proposition

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot Maria Traps (R) yrkande och 
finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att:

1. påbörja arbetet med de detaljplansförändringar som krävs för att Skönviksgården
ska kunna nyttjas som förskola.

2. slutföra detaljprojekteringen av de ombyggnadsarbeten som krävs för att
Skönviksgården ska fungera som förskola.

3. då utemiljön planeras prioritera friyta för barn framför parkeringsplatser.
4. hitta en lösning som gör att BRF Ekens officialservitut som belastar fastigheten

kan hävas.

_________________

Beslutsexpediering:
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 25 Dnr. BUN/2022:111

Lokalbehovsredovisning 2022-2030
Enligt befolkningsprognosen från februari 2022 kommer antalet 1-5-åringar öka med c:a
280 barn eller 26 % under perioden 2022-2030. Under samma period planeras
omfattande renoveringar av befintliga förskolor. Tillskott av förskoleplatser, såväl tillfälliga
som permanenta, kommer under den närmaste tioårsperioden behöva matchas mot
renoveringsprojekten för att kommunen ska ha en förskolekapacitet i balans med behovet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens lokalbehovsredovisning.

_________________

Beslutsexpediering:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 26 Dnr. BUN/2022:47

Rapport om försteläraruppdraget 2021-2024
I samband med barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 20 april 2021 togs
beslut om ett nytt försteläraruppdrag för åren 2021-2024: Analys av undervisningens
effekter genom datadrivet arbetssätt. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma till
nämnden en gång per år med en rapport om hur uppdraget fortlöper och vilka effekter
som kan ses av arbetet på enheterna. Eftersom uppdraget inleddes höstterminen 2021 är
denna rapport således den första som redovisas till nämnden.

Samtliga skolor har kommit igång med sitt uppdrag genom att skapa forum för arbetet på
sina enheter. Alla har kollegiala grupper på skolorna att arbeta med och flera har tagit
initiativ till att introducera metoden och skapa en förståelse för vad datadrivet arbetssätt
är.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens rapport om det
pågående arbetet med och effekterna av det nuvarande försteläraruppdraget.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 27 Dnr. BUN/2022:47

Omprioritering av beviljade investeringsmedel 2022-2023
I investeringsprocessen inför 2022-2024 beviljades Rönninge skola 100 tkr för nytt eller
renoverat soprum. Åtgärder har dock redan genomförts av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen under år 2021 varför investeringen inte längre är aktuell.

Staketet runt Sysslagårdens förskola är trasigt och undermåligt, men investeringsmedel
finns avsatta först år 2023. Genom att omprioritera mellan dessa investeringsprojekt blir
det möjligt att åtgärda bristerna redan under år 2022.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att omprioritera
investeringsmedel för projektet Rönninge skolas soprum till förmån för projektet
Sysslagården - Staket och grindar.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 28

Dnr. BUN/2022

Information från förvaltningschefen
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.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 29 Dnr. BUN/2022:2

Anmälningsärenden
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.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 30 Dnr. BUN/2022:1

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.

_________________

Beslutsexpediering:
Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



Yrkande BUN-möte, 2022-04-19 

Ärende 11. Skönviksgården som förskola 

Rönningepartiet, Maria Trap 

Att bygga om Skönviksgården till en förskolebyggnad känns som en kortsiktig och 
bristfällig lösning. Som tjänsteskrivelsen visar är det inte alls en ideal lösning på 
förväntande efterfrågan av förskoleplatser: trafiksituationen, parkeringsmöjligheten och 
tillgången till friyta på förskolegården är minst sagt problematiska. 

Salems kommuns arbete med fastighetsunderhåll och planering av förskolor måste bli 
bättre. Rönningepartiet vill inte se dessa snabba, kostsamma och kortsiktiga lösningar. Vi 
vill se att planeringen för infrastruktur, barnomsorg, förskola och skola föregår 
planeringen på nya bostäder. Om fler förskoleplatser behövs i Rönninge ska de skapas på 
ett annat ställe. För tomten där Skönviksgården står vill vi se en långsiktig lösning som 
passar platsen och gällande förhållanden mycket bättre.  

Därför yrkar jag avslag till alla fyra punkter av förslaget till beslut. 

_______________________ 

Maria Trap 

Bilaga 1
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