
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-10-18
1 av 4

Barn- och utbildningsnämnden

Dag och tid:

Plats:

Tisdagen den 18 oktober 2022, kl. 19:00-20:45

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)
Janina Stenlund (M)
Birgitta Wahlund Hafström (C)
Katarina Larsson (S)
Kjell Häggkvist (S)
Maria Trap (R)
Conny Wessberg (SD)

Jonathan Bäck (M), Maria Horvath (M), Nina Gran-Lindgren (L), Pernilla Schubert
(KD), Azra Fredriksson (S), Anna-Carin Ehn (R)

Övriga deltagande: Katarina Sweding, förvaltningschef, Staffan Laring, verksamhetsstrateg, Sofia
Gullberg, verksamhetsstrateg, Malin Gulde, verksamhetsstrateg, Rosie Jidbacken,
förvaltningsekonom, Serdar Dil, nämndsekreterare, Ulrika Östervall, behandlare
för ökad skolnärvaro

Utses att justera: Birgitta Wahlund Hafström (C)

Justeringens
plats och tid: Barn- och utbildningskontoret i Salems kommun, tisdagen den 18 oktober 2022

kl 20:45

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

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

Justerande …………………………
Birgitta Wahlund Hafström (C)

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdes-
datum: 2022-10-18

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-10-20

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-11-11

Förvaringsplats
för protokollet: Barn- och utbildningskontoret

Underskrift: …………………………
Serdar Dil

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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Innehållsförteckning

§ 68. Uppsägning av avtal om faktisk lokalkostnad

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 68 Dnr. BUN/2022:246

Uppsägning av avtal om faktisk lokalkostnad
Den ansträngda ekonomiska situationen inom förvaltningen har gjort att samtliga
kostnadsposter ses över och en av dessa är att se över lokalkostnaderna som betalas ut till
Innovitaskolan Rönninge och Noblaskolan Rönninge.

Skolorna ersätts med faktisk hyreskostnad men också enligt kommunens genomsnittliga
driftskostnader för lokaler som inte ingår i skolornas hyra.

Skolorna ersätts fullt ut oavsett hur många elever de har tagit emot som är folkbokförda i
Salems kommun, och även om de tar emot barn och elever från andra kommuner.
Eftersom skolorna behåller den lokalersättning de får från andra kommuner, kan de två
skolorna anses vara överkompenserade och det i flera års tid.

Förvaltningen har ett önskemål om att säga upp avtalen med omedelbar
verkan och att nuvarande avtal, vilka de månne vara, sägs upp och inte längre
är gällande per den 1 januari 2023. För detta arbete kan förvaltningen behöva
hjälp av jurist.

Yrkanden
Tommy Eklund (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn-och utbildningsförvaltningen i
uppdrag att med juridisk hjälp säga upp avtalen för Innovitaskolan Rönninge och
Noblaskolan Rönninge, som båda ingår i Pysslingens förskolor och skolor AB, för
omförhandling så att dessa från och med den 1 januari 2023 inte längre har rätt till
lokalersättning i form av faktisk hyreskostnad samt ersättning för andra lokalkostnader,
utan ska endast ersättas med kommunens genomsnittliga lokalkostnad.

_________________

Beslutsexpediering:

Pysslingens förskolor och skolor AB

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.


