
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-06-07 

 1  av  15 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Dag och �d: 

 Plats: 

 Tisdagen den 7 juni 2022, kl. 19:00-21:17 

 Bergaholm, Salems kommunhus 

 Beslutande: 

 Ersä�are: 

 Pe�er 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) 
 Birgi�a Wahlund Hafström (C) 
 Kjell Häggkvist (S) 
 Maria Trap (R) 
 Janina Stenlund (M) 
 Katarina Larsson (S) 

 Anna Hammar (C) , Pernilla Schubert (KD) , Azra Fredriksson (S), Anna-Carin Ehn 
 (R) 

 Övriga deltagande:  Katarina Sweding, förvaltningschef, Staffan Laring, verksamhetsstrateg, Johanna 
 Andersson, verksamhetsstrateg, Serdar Dil, nämndsekreterare, Andreas Thornell, 
 systemförvaltare, 

 Utses a� justera:  Maria Trap (R) 

 Justeringens 
 plats och �d:  Barn- och utbildningskontoret i Salems kommun, måndagen den 13 juni 2022 kl 

 16:15 

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

 Ordförande  ………………………… 
 Pe�er Liljeblad (L) 

 Justerande  ………………………… 
 Maria Trap (R) 

 …………… 
 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:  2022-06-07 

 Datum för anslagets 
 uppsä�ande:  2022-06-15 

 Datum för anslagets 
 nedtagande:  2022-07-07 

 Förvaringsplats 
 för protokollet:  Barn- och utbildningskontoret 

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

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-06-07 

 3  av  15 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 Innehållsförteckning 

 § 38. Utredning resursskola 

 § 39. Mål och indikatorer för verksamhetsåret 2023 

 § 40. Redovisning av beslut e�er �llsyn av fristående förskolor våren 2022 

 § 41. Redovisning av beslut e�er �llsyn av fristående pedagogisk omsorg våren 2022 

 § 42. Uppföljning av åtgärder inom det systema�ska arbetsmiljöarbetet 

 § 43. Personaltäthet och barngruppernas storlek hös�erminen 2021 

 § 44. Remissy�rande avseende detaljplan för Södra Hallsta, plan nr 81-72 

 § 45. Digitaliseringsstrategi för utbildningsverksamheten i Salems kommun 

 § 46. Ny biblioteksplan för Salems kommun 

 § 47. Informa�on från förvaltningschef 

 § 48. Anmälningsärenden 

 § 49. Anmälan av delega�onsbeslut 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 38  Dnr. BUN/2022:191 

 Utredning resursskola 
 Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 30 november 2021 gavs 
 förvaltningen i uppdrag a� utreda möjligheten och förutsä�ningarna a� starta en 
 resursskola i Salem och a� rapportera resultatet av utredningen �ll nämnden senast i juni 
 2022. För uppdraget anlitades en extern utredare. 

 Utredningen, som genomförts mellan januari och maj 2022, visar a� det finns e� stort 
 behov av en resursskola i Salems kommun och a� de organisatoriska förutsä�ningarna bör 
 vara gynnsamma för a� starta en resursskola i egen regi. I e� inledande skede kommer en 
 resursskola a� innebära en ökad kostnad för barn- och utbildningsförvaltningen, men 
 e�er 4-5 år beräknas resursskolan bidra �ll besparingar e�ersom externa placeringar på 
 resursskolor utanför kommunen troligtvis kommer a� minska. 

 Utredningen föreslår därför a� Salems kommun inrä�ar en resursskola för årskurs F-9, 
 dimensionerad för mellan 35 och 50 elever med extraordinära behov, som riktar sig �ll 
 barn med au�smspektrum�llstånd eller andra funk�onsvaria�oner. Utredningen föreslår 
 också a� en genomförandeplan tas fram. Genomförandeplanen bör innehålla riktlinjer för 
 organisa�on av såväl skolan som fri�dshemmet, pedagogisk kompetens, dimensionering, 
 lokaler och kriterier för mo�agande. 

 Yrkanden 
 Tommy Eklund (S), Maria Trap (R), Kjell Häggkvist (S), Björn Odelius (M) och Birgi�a 
 Wahlund Hafström (C) yrkar bifall �ll ordförandens förslag �ll beslut. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a�: 

 1.  Godkänna rapporten om möjligheten a� starta en resursskola i Salem. 
 2.  Förvaltningen ges i uppdrag a� vidare undersöka lokalfrågan och möjligheter �ll 

 finansiering, samt a� ta fram en genomförandeplan där de aspekter som 
 framkommer i utredningen tas i beaktande. 

 3.  Förvaltningen ska redovisa genomförandeplanen �ll nämnden senast i december 
 2022. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 39  Dnr. BUN/2022:177 

 Mål och indikatorer för verksamhetsåret 2023 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid si� sammanträde den 8 februari 2022 § 1 a� 
 �llsä�a en arbetsgrupp som skulle se över nämndens mål, indikatorer och intervallvärden 
 inför verksamhetsår 2023. Arbetsgruppen som �llsa�es består av Pe�er Liljeblad (L), Björn 
 Odelius (M) och Tommy Eklund (S) �llsammans med representanter från förvaltningen. 
 Arbetsgruppen föreslår höjda indikatormålvärden avseende upplevelsen av trygghet inom 
 förskola, grundskola och gymnasiet, samt e� höjt indikatormålvärde avseende 
 upplevelsen av studiero i gymnasiet. Inför 2023 har kommunfullmäk�ge beslutat a� införa 
 e� ny� övergripande klimatmål för Salems kommun. Barn- och utbildningsnämnden 
 inväntar y�erligare direk�v i framtagandet av 2023 års nämndsmål och indikatorer u�från 
 det övergripande målet. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� anta förslaget �ll mål och indikatorer för barn- 
 och utbildningsnämndens verksamhetsår 2023 i enlighet med bilaga 1. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Kommunstyrelsen 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 40  Dnr. BUN/2022:175 

 Redovisning av beslut e�er �llsyn av fristående förskolor 
 våren 2022 
 Enligt skollagens 26 kap 4 § (2010:800) har en kommun �llsyn över fristående förskolor i 
 de fall som kommunen har godkänt dem.  Sy�et med �llsynen  är a� genom en självständig 
 granskning kontrollera a� en verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskri�er. 
 Om det vid �llsynen framkommer brister �llämpas vid behov ingripanden enligt Skollagen 
 26 kap. 10-11, 13-14, 18 och 27 §§. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen genomför regelbunden �llsyn av fristående förskolor 
 var tredje år. Under våren 2022 har förvaltningen genomfört �llsyn av de totalt å�a 
 fristående förskolor som bedrivs i kommunen vid �dpunkten. Tillsynen har visat a� Salems 
 fristående förskolor överlag lever upp �ll lagar och föreskri�er och a� de generellt se� 
 håller en hög kvalitet. Barn- och utbildningsförvaltningen har beslutat a� �lldela en 
 anmärkning �ll Norlandia Förskolor Rönninge på grund av a� förskolan saknar en tydlig 
 ansvarsfördelning och struktur för a� säkerställa a� undervisningen bedrivs av 
 förskollärare på samtliga avdelningar vid längre �ds frånvaro bland ordinarie förskollärare. 
 Förskolan ska inkomma med en komple�ering �ll barn- och utbildningsförvaltningen 
 senast tre månader e�er �llsynsbeslutets u�ärdande. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� nämnden har tagit del av förvaltningens 
 redovisning av �llsynsbeslut för fristående förskolor i Salems kommun. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 41  Dnr. BUN/2022:176 

 Redovisning av beslut e�er �llsyn av fristående pedagogisk 
 omsorg våren 2022 
 Enligt skollagens 26 kap 4 § (2010:800) har en kommun �llsynsansvar över fristående 
 pedagogisk omsorg i de fall kommunen har beviljat verksamheten kommunalt bidrag. 
 Sy�et med �llsynen är a� genom en självständig granskning kontrollera a� en verksamhet 
 uppfyller kraven i lagar och andra föreskri�er. Om det vid �llsynen framkommer brister 
 �llämpas vid behov ingripanden i enlighet med Skollagen 26 kap. 10-11, 13, 18 och 27 §§. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen genomför regelbunden �llsyn av fristående pedagogisk 
 omsorg var tredje år. Under våren 2022 har förvaltningen genomfört �llsyn av de två 
 fristående familjedaghem som bedrivs i kommunen vid �dpunkten. Barn- och 
 utbildningsförvaltningen bedömer a� verksamheterna lever upp �ll lagar och föreskri�er 
 för fristående pedagogisk omsorg. 

 Barn- och utbildningsnämndensbeslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� nämnden har tagit del av förvaltningens 
 redovisning av �llsynsbeslut  för fristående pedagogisk  omsorg i Salems kommun. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 42  Dnr. BUN/2022:14 

 Uppföljning av åtgärder inom det systema�ska 
 arbetsmiljöarbetet 
 Enligt föreskri�erna om systema�skt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska 
 arbetsgivaren följa upp det systema�ska arbetsmiljöarbetet en gång per år. På barn- och 
 utbildningsnämndens sammanträde den 8 februari 2022 § 9 redovisade förvaltningen 
 resultatet av uppföljningen av det systema�ska arbetsmiljöarbetet för år 2021. 
 Uppföljningen visade a� e� fåtal enheter hade bedömt a� e� eller några delområden 
 saknades alterna�vt inte levde i vardagen. Barn- och utbildningsförvaltningen fick i 
 uppdrag a� följa upp berörda enheters åtgärder och återrapportera uppföljningen vid 
 sammanträdet den 7 juni. Förvaltningen kan konstatera a� berörda enheter har vidtagit 
 nödvändiga åtgärder u�från de brister som iden�fierades i samband med den årliga 
 uppföljningen 2021. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� godkänna förvaltningens uppföljning av 
 enheternas åtgärder inom det systema�ska arbetsmiljöarbetet. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 43  Dnr. BUN/2022:184 

 Personaltäthet och barngruppernas storlek hös�erminen 
 2021 
 Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar varje år personaltätheten och 
 barngruppernas storlek i förskola och grundskola. Sta�s�k samlas in per den 15 
 oktober varje år. Elevunderlag, antal barn inskrivna i förskolan, årsarbetande 
 personal med mera rapporteras �ll SCB som sedan publicerar sta�s�ken 
 sammanställd nästkommande vår. Sta�s�ken publiceras via  Skolverkets 
 sta�s�kdatabas.  Siffrorna i den här redovisningen  är således officiell sta�s�k från 
 oktober 2021. 

 Sta�s�ken för personal i förskolan rapporteras med stöd från förvaltningen. 
 Grundskolorna och gymnasiet rapporterar själva sin sta�s�k. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsförvaltningen beslutar a� godkänna förvaltningens redovisning av 
 personaltäthet och barngruppernas storlek. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 44  Dnr. BUN/2022:190 

 Remissy�rande avseende detaljplan för Södra Hallsta, plan 
 nr 81-72 
 Bygg- och miljönämnden har begärt a� barn- och utbildningsnämnden y�rar sig angående 
 planprogrammet för området Södra Hallsta i Salems kommun. 

 I de senaste årens befolkningsprognosen för kommunen, vilken utgör underlag för barn- 
 och utbildningsförvaltningens kapacitetsplanering vad gäller lokalbehov för skolor och 
 förskolor, är de planerade bostäderna i Södra Hallsta medräknade. Detaljplanen innefa�ar 
 också en förskola med högre kapacitet än vad som krävs för boende i det nya 
 bostadsområdet. Förvaltningen har därmed inget a�  erinra avseende detaljplanen för 
 Södra Hallsta. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden har inget a� erinra avseende detaljplanen för Södra 
 Hallsta. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 45  Dnr. BUN/2022:187 

 Digitaliseringsstrategi för utbildningsverksamheten i Salems 
 kommun 
 2018 blev digitalisering och programmering e� obligatoriskt inslag i läroplanerna för 
 svenska förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. I samband med de�a tog Barn- och 
 utbildningsförvaltningen i Salem fram en digitaliseringsstrategi för 
 utbildningsverksamheten. 

 Förvaltningen och verksamheterna arbetar löpande med digitalisering och programmering 
 och i och med a� kommunen också arbetar med verksamhetsutveckling genom 
 digitalisering på en poli�skt central nivå ser förvaltningen e� behov av a� förnya strategin 
 och ly�a den �ll barn- och utbildningsnämnden. I strategin finns det e� nuläge, en 
 riktning och uppgi�er a� klara av på vägen de närmaste åren, exempelvis måste vi vara 
 redo för a� klara av digitala na�onella prov om några år. Men framför allt beskriver 
 strategin målsä�ningar för verksamheten som utgår från de na�onella styrdokumentens 
 krav och mål. 

 Yrkanden 
 Kjell Häggkvist (S) och Janina Stenlund (M) yrkar bifall �ll ordförandens förslag �ll beslut. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� anta barn- och utbildningsförvaltningens 
 förslag �ll Digitaliseringsstrategi för utbildningsverksamheten i Salems kommun. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

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

 BUN § 46  Dnr. BUN/2022:183 

 Ny biblioteksplan för Salems kommun 
 I bibliotekslagen (SFS 2013:801) anges a� kommuner och lands�ng ska anta en poli�skt 
 beslutad biblioteksplan. Planen ska gälla för all biblioteksverksamhet i kommunen. 
 Förslaget �ll ny biblioteksplan beskriver hur Salems kommun arbetar med biblioteksfrågor 
 samt vilken inriktning verksamheten har. Planen ersä�er den föregående biblioteksplanen 
 från 2008. 

 Biblioteksplanen har tagits fram av kultur-och fri�dsförvaltningen i samarbete med barn- 
 och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Planen antogs av kultur- och 
 fri�dsnämnden den 12 maj 2022. 

 Yrkanden 
 Kjell Häggkvist (S) yrkar bifall �ll ordförandens förslag �ll beslut. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden beslutar a� nämnden har tagit del av den nya 
 biblioteksplanen för Salems kommun 2022-2027. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 
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 13  av  15 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 47  Dnr. BUN/2022 

 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. 
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 14  av  15 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 48  Dnr. BUN/2022:2 

 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. 
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 15  av  15 

 Barn- och utbildningsnämnden 

 BUN § 49  Dnr. BUN/2022:1 

 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 har tagit del av redovisningen av delega�onsbeslut. 

 _________________ 

 Beslutsexpediering: 

 Arkiv 

 …………… 
 Ordf. sign. 

 …………… 
 Just. sign. 


