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Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
  Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  

 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Ellinor Zeidlitz (MP)  
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Philip Jandovsky (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 Kirsten Lysgaard (SD)  
   
Övriga deltagande Ersättaren Lisbeth Wallman (S), Niko Ljevar (S), David Lindberg (L), 

sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, rektor Ann-Sophie 
Günzel Wahlström § 69, skolintendent Louise Larsson § 69, kvalitetscontroller 
Ellinor Mazzarello § 69, områdeschef Lena Åhlén § 69. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Margareta Sundin (S)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 oktober 2018 klockan 09.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 69 - 73 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Margareta Sundin (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 69 - 73 
  
Sammanträdesdatum 2018-10-23 

   
Anslaget uppsättes 2018-10-25 Anslaget nedtages 2018-11-16 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 69 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen      Dnr 26/18 
 

• Skolintendent Louise Larsson och rektor Ann-Sophie Günzel 
Wahlström informerar om anmälan om kränkande behandling 
till huvudman under vårterminen 2018.  
 

• Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello och rektor Ann-Sophie 
Günzel Wahlström informerar om statistik över elevfrånvaro. 
 

• Områdeschef förskolan Lena Åhlén och kvalitetscontroller 
Ellinor Mazzarello informerar om kvalitetsrapport/ 

                         verksamhetsplan.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 70 
 
Information från samverkansgrupperna 
 
En samverkansgrupp informerar om att de har varit och besökt förskolan 
Humlan och förskolan Ekot. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 71 
 
Motion av Sigge Synnergård (L) angående inrätta pedagogiska priser  
Dnr 292/18 
 
Sigge Synnergård (L) anför i en motion den 17 april 2018 att ”Skickliga peda-
goger spelar en avgörande roll för barns utveckling och lärande i förskolan och 
för hur väl elever lyckas i skolan. Därför vill vi i Liberalerna att det delas ut 
pedagogiskt pris i två kategorier till någon eller några pedagoger som har ut-
märkt sig i sitt pedagogiska uppdrag och bidragit till ökad måluppfyllelse.  
 
Kategori 1: Förskola och pedagogisk verksamhet 
Kategori 2: Fritids och grundskola 
 
Priset skall vara 10 000 kronor per kategori (totalt 20 000 kr/år). Det är barn- 
och utbildningsnämnden som beslutar att priset ska gå till kompetensutveckling 
för den enskilde pristagaren eller till alla personer i arbetslaget. Prisutdelningen 
ska ske i samband med barn- och utbildningsnämndens sista sammanträde inför 
sommaren.  
 
Samma arbetslag kan inte erhålla priset mer än en gång. Enskild person kan 
dock erhålla pris ett flertal gånger utifrån olika arbetslagstillhörighet. Priset kan 
inte tilldelas förvaltningschef, områdeschef eller skolledare.  
 
Därför yrkar jag på 
Att Hallstahammars kommun inrättar två pedagogiska priser á 10 000 kr/st och 
att utdelningen av priserna sker i samband med barn- och utbildningsnämndens 
sista sammanträde inför sommaren.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 oktober 2018 att 
skickliga pedagoger tillgodoses genom individuell lönesättning och statliga 
medel riktade till skickliga pedagoger. Medel för kompetensutveckling riktas 
till behov hos pedagoger för ökad måluppfyllelse. Syftet med pedagogiska 
priser kan tänkas vara att premiera och uppmärksamma särskilt duktiga peda-
goger. Bedömningen är att det behovet tillgodoses på annat sätt. Det sker 
genom individuella löner, statliga satsningar på förstelärare och särskilt duktiga 
lärare. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2018 § 59.  
 
Sigge Synnergård (L) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) yrkande. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 71 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen om att inrätta pedagogiska priser. 
 
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L) 
 
 
 
 ______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Förvaltningschef 
              

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 72 
 
Vägskyltar för kommunens förskolor   Dnr 480/18 
 
Sigge Synnergård (L) väckte vid sittande sammanträde den 25 september 2018 
ärende gällande uppsättning av vägskyltar som visar var kommunens förskolor 
är placerade  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2018 § 60.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att i samråd med barn- och utbildnings-
förvaltning sätta upp vägskylt där skylt så saknas var kommunens förskolor och 
skolor är placerade.  
 
 
______ 
Exp till: Tekniska nämnden 
               Förvaltningschef 
               Sigge Synnergård 
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 73 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-10-23 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-10-23 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-10-16 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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