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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 24 oktober 2022

kl 16:30

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

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

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

……………
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: 2022-10-18

Datum för anslagets
uppsättande: 2022-10-26

Datum för anslagets
nedtagande: 2022-11-17

Förvaringsplats
för protokollet: Barn- och utbildningskontoret

Underskrift: …………………………
Serdar Dil

……………
Ordf. sign.

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

Innehållsförteckning

§ 67. Återrapportering om långsiktiga åtgärder vid negativ årsprognos

§ 68. Uppsägning av avtal om faktisk lokalkostnad

§ 69. Utredning om avdrag för pedagogisk måltid

§ 70. Mål och budget 2023

§ 71. Redovisning av antagningen till gymnasiet läsåret 2022/23

§ 72. Utbildningsutbud på Rönninge gymnasium läsåret 2023/24

§ 73. SFI för anvisade ukrainska flyktingar

§ 74. Sammanträdesdagar 2023

§ 75. Redovisning av hög och problematisk frånvaro läsåret 21/22

§ 76. Information från förvaltningschef

§ 77. Anmälningsärenden

§ 78. Delegationsbeslut

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 67 Dnr. BUN/2022:219

Återrapportering om långsiktiga åtgärder vid negativ
årsprognos
På nämnden den 27 september tog fick barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag kring ett antal långsiktiga åtgärder för att kunna nå en ekonomi i
balans de kommande åren. Bakgrunden till beslutet var att nämnden uppvisade en stor
negativ avvikelse och en stor negativ årsprognos per juli år 2022. De åtgärder som
förvaltningen undersökt är:

● Omfördelningar av budgetram mellan verksamheter
● Lokalkostnadsbidraget till Pysslingen förskolor och skolor
● Beviljade timmar i förskola till barn vars vårdnadshavare är arbetssökande och

föräldralediga
● Inrättandet av en resursskola
● Köpta platser i grundsärskola
● Avdraget för pedagogisk lunch i förskola och skola
● NIU-avtal och inackorderingsstöd
● PO-tillägg för VFU-ersättning

Tre åtgärder har utretts och redovisas till nämnden i separata ärenden till denna nämnd,
den 18 oktober. Dessa är Lokalkostnadsbidraget till Pysslingen förskolor och skolor,
Beviljade timmar i förskola till barn vars vårdnadshavare är arbetssökande och
föräldralediga, Avdraget för pedagogisk lunch i förskola och skola.

Åtgärden att omfördela medel mellan verksamhetsblock, att utreda inrättandet av en
resursskola och att göra om prismodellen för köpta platser i grundsärskola kommer
förvaltningen återkomma till nämnden om den 6 december. Åtgärderna om att hålla inne
PO-tillägg för VFU-ersättning till lärare och åtgärden om NIU-avtal och begränsning av
inackorderingsstöd har förvaltningen fattat beslut om då dessa bedöms som
verkställighet. Åtgärderna beräknas ge 140 tkr respektive 90-125 tkr i besparing.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de tagit del av informationen.

_________________

Beslutsexpediering:

Ekonomienheten

Arkiv

……………
Ordf. sign.

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

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.
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BUN § 69 Dnr. BUN/2022:247

Utredning om avdrag för pedagogisk måltid
På nämnden den 27 september 2022 beslutades att förvaltningen skulle återkomma med
en fördjupad utredning kring vissa åtgärder som kan behöva vidtas för att dämpa ett
eventuellt underskott från budgetår 2022. Ett av dessa förslag är att öka avdraget för
pedagogisk måltid.

Som pedagogisk lunch räknas den måltid som sker inom ramen för arbetstiden och
tillsynsansvar av barn och elever utförs. Priset per lunch blir 12,50 kr med den nuvarande
nivån på avdrag om 250 kr i månaden. Kostnaden för att producera en skollunch i Salems
kommunala skolor är i genomsnitt 25 kr per lunch år 2022.

Det är attraktivt som arbetstagare att avdraget är lågt. Det finns en risk att färre personal
vill delta i pedagogisk måltid om avdraget höjs. Å andra sidan har dessa regler om avdrag
inte ändrats sedan 2013 och såväl matpriser som löner har stigit betydligt sedan 2013.

Förvaltningens förslag är att höja avdraget för personal i förskola och fritidshem till 320 kr
i månaden, dvs. 16 kr per måltid.  Avdraget för pedagogisk frukost, lunch och mellanmål
för personal i förskola och fritidshem föreslås höjas till 420 kr per månad. Avdraget i
grundskola föreslås höjas till till 380 kr i månaden, dvs. 19 kr per lunch.

Förslaget ovan skulle ge en total besparing för förskole- och skolenheterna om
ca 400 tkr per år.  Förslaget tas upp i central samverkan den 12 oktober innan
nämnden fattar ett beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja avdraget för pedagogisk lunch för

personal i förskola till 320 kr i månaden.

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja avdraget för pedagogisk frukost,

lunch och mellanmål för personal i förskola och fritidshem till 420 kr per månad.

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att höja avdraget för personal i
fritidshem, grundskola och grundsärskola till 380 kr i månaden.

4. Höjningen ska börja gälla från och med 1 januari 2023.

_________________

Beslutsexpediering:

Ekonomienheten

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 70 Dnr. BUN/2022:232

Mål och budget 2023
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för verksamheten inom följande områden:
pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, fritidsklubb, förskoleklass, grundskola, särskola,
gymnasieskola, sfi, kommunal vuxenutbildning och kulturskola i egen och fristående drift.

Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats nettobudgetramar beslutade av
kommunfullmäktige motsvarande:

2023 -508 209 tkr

2024 -517 474 tkr

2025 -531 561 tkr

Förvaltningens förslag ryms inom den rambudget som kommunfullmäktige antagit. Det är
dock oklart hur 2022 års ekonomiska resultat kommer att påverka enheternas budgetar
2023-2025.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens
förslag till mål och budget 2023-2025 och överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

Ekonomikontoret

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 71 Dnr. BUN/2022:240

Redovisning av antagningen till gymnasiet läsåret 2022/23
Salems kommun har per den 15 september 2022 825 folkbokförda elever som studerar i
årskurs 1-4 på gymnasienivå. Detta är 26 fler elever än samma tidpunkt förra året då 799
elever studerade på gymnasienivå. Av dessa 825 elever studerar 817 elever på
gymnasieskola och 8 elever på gymnasiesärskola.

Läsåret 2022/23 antogs 297 elever folkbokförda i Salems kommun till årskurs 1 på
gymnasiet, vilket är färre än förra året då 307 elever började åk 1. 255 elever antogs till
nationella program och 41 elever antogs till introduktionsprogram i år. 1 elev togs emot i
gymnasiesärskolans åk 1. De högskoleförberedande programmen Ekonomi och
Samhällsvetenskap är fortsatt de program som attraherar flest elever, men andelen som
valt ett yrkesprogram har ökat jämfört med tidigare år.

Totalt studerar 312 elever vid Rönninge gymnasium höstterminen 2022. Vid
avstämningen den 15 september hade gymnasiet antagit 109 elever till åk 1. Av
dessa elever kom 69 elever (63 %) från Södertälje kommun, 20 elever (18 %)
från Botkyrka kommun och 15 elever (14 %) från Salems kommun. Antalet
elever på Rönninge gymnasium är färre än förra året då 396 elever gick på
skolan och 115 elever antogs i åk 1.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens
redovisning av antagningen till gymnasiet 2022/23.

_________________

Beslutsexpediering:

Rektor Rönninge gymnasium

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 72 Dnr. BUN/2022:241

Utbildningsutbud på Rönninge gymnasium läsåret 2023/24

Rönninge gymnasium har de senaste åren gjort vissa förändringar i sitt utbildningsutbud
som en följd av minskat söktryck, och flera utbildningar har stängts ned eller pausats vilket
bidragit till ett minskat elevantal på skolan. Inför läsåret 2023/24 föreslås nu en utökning
av antalet platser. Dessutom föreslås de befintliga högskoleförberedande programmen få
särskilda profiler för att på så sätt tydliggöra vad Rönninge gymnasium kan erbjuda i
konkurrens med andra skolor.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa gymnasiets programutbud för läsåret
2023/24 enligt förvaltningens förslag.

_________________

Beslutsexpediering:

Rektor Rönninge gymnasium

Gymnasieantagningen i Stockholms län

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 73 Dnr. BUN/2022:245

SFI för anvisade ukrainska flyktingar

Ukrainska flyktingar som kommit till Sverige och har uppehållstillstånd med tillfälligt skydd
enligt EU:s massflyktsdirektiv har enligt detta direktiv inte rätt att läsa svenska för
invandrare, sfi.

Några av de flyktingar som blivit anvisade till Salems kommun har barn i kommunens
skolor och förskolor och Barn-och utbildningsförvaltningen bedömer att det vore
fördelaktigt om undervisning i språket kan erbjudas lokalt för att underlätta för dessa
personer att delta. SFI-skolan i Salem har fått förfrågningar om att ta emot ukrainska
flyktingar men har hittills sagt nej med hänvisning till nationella direktiv. Det finns lediga
platser att erbjuda på SFI-skolan i Salem och det skulle inte innebära någon extra kostnad
att ta in det fåtal ukrainska flyktingar som hittills blivit anvisade till kommunen av
Migrationsverket. I dagsläget rör det sig om 2 eller 3 personer.

Det är ännu ovisst hur många ukrainska flyktingar som kan komma att bli anvisade till
Salem men Barn-och utbildningsförvaltningen föreslår att dessa individer ska erbjudas sfi
på SFI-skolan i Salem, så länge det finns plats inom ordinarie verksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag att erbjuda
anvisade ukrainska flyktingar sfi på SFI-skolan i Salem, så länge det ryms inom ordinarie
verksamhet.

_________________

Beslutsexpediering:

Rektor Salems vuxenutbildning

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 74 Dnr. BUN/2022:239

Sammanträdesdagar 2023

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på barn- och
utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2023. De föreslagna dagarna är valda med
hänsyn till Salems kommuns budgetprocess. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår 1
februari som utbildningsdag för den nya barn- och utbildningsnämnden.

Våren 2023

7 februari
18 april
9 maj
13 juni

Hösten 2023

5 september
26 september
10 oktober
5 december

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till
sammanträdesdagar 2023 samt utbildningsdag för den nya barn- och
utbildningsnämnden.

_________________

Beslutsexpediering:

Kommunstyrelsen

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2022-10-18
12 av 15

Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 75 Dnr. BUN/2022:227

Redovisning av hög och problematisk frånvaro läsåret 21/22

I enlighet med Salems kommuns rutiner för hantering av inkomna anmälningar om hög
frånvaro ska barn- och utbildningsförvaltningen vid läsårets slut redovisa antalet inkomna
anmälningar om elever med oroande och problematisk frånvaro.

Syftet med en uppföljning av anmälningarna är att skapa en bild av hur nämndens
verksamheter verkställer lagkrav samt interna riktlinjer och rutiner kopplade till anmälan
om hög frånvaro.

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens redovisning av
inkomna anmälningar om oroande problematisk frånvaro läsåret 21/22.

_________________

Beslutsexpediering:

Arkiv

……………
Ordf. sign.

……………
Just. sign.
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BUN § 76 Dnr. BUN/2022

Information från förvaltningschef
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 § 77 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 § 78 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.


