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Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.35 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)   
 Margareta Sundin (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Tommy Emterby (KD)   
 Philip Jandovsky (M)   
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)   
   
Övriga deltagande Sekreterare Julia Lundin, ersättare: Roland Svangren (S), Latif Yosefi (L), Ca-

rola Gustafsson Hegonius (S), övriga deltagare se § 53. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Özlen Özerol Frejd (C) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 18 juni 2021 klockan 08.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 52–58 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Lundin  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Özlen Özerol Frejd (C) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 52–58 
  
Sammanträdesdatum 2021-06-15 

   
Anslaget uppsättes 2021-06-18 Anslaget nedtages 2021-07-12 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Lundin 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-15 
 
 

2  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  

 
BUN § 52 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 
 

• Uppföljning av verksamhetsplan för barn- och 
utbildningsnämnden. 
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BUN § 53 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 52 - Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, enhetschef Arman Elezovic, om-
rådeschef Maria Nummelin och områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström  
§ 54 - Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström 
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BUN § 54 
 
Motion av Jenny Landernäs (M) om att tillsätta förstelärare för att öka 
studiero och trygghet i skolan    Dnr 376/21 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den ”Skolorna i Hallstahammar ska 
rusta eleverna för ett långt och inspirerande arbetsliv. Just nu är trenden den 
motsatta. Betygsresultaten är för långa, för få elever går ut högstadiet med god-
kända betyg och för få elever tar studenten från gymnasiet. Samtidigt är det för 
många som tycker att studieron brister och för många känner sig otrygga i sin 
skola. Undersökningen Liv Hälsa Ung visar nedslående resultat i barn och 
ungas välmående. Det är något vi behöver jobba på många fronter kring.-/-/-/ 
 
Förstelärare arbetar med att stimulera och sprida kunskap till sina kollegor i sina 
respektive områden. Studiero och trygghet skulle också kunna vara ett område 
som det behövs ett ökad fokus på och en möjlighet att sprida goda exempel som 
finns i våra skolor och i andras skolor. Med anledning av ovanstående yrkar vi 
på  
 
Att Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att undersöka möjligheterna att 
tillsätta förstelärare inom området för att öka studiero och trygghet i skolan.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 26 maj 2021 bland an-
nat att det i I Hallstahammars kommun finns i nuläget 24 förstelärare som finan-
sieras av statsbidrag, som alla avslutar sina uppdrag vid läsårets slut. Barn- och 
utbildningsförvaltningen håller med om att det ska vara tryggt att vara i skolan 
och att varje elev har rätt till studiero. Elevernas rätt till utbildning är stark i vår 
lagstiftning. Hallstahammars kommuns skolor behöver höja skolresultaten. Un-
der kommande två-årsperiod är uppdragsbeskrivningen för förstelärare fast-
ställd. Trygghet och studiero är ett begrepp som vi arbetar med inom elevhäl-
sans arbete och det är därför redan idag inkluderat i flera av de kriterier för för-
stelärarens uppdrag i Hallstahammars kommun. Ett utvecklingsarbete med en 
gemensam barn- och elevhälsa pågår i kommunen. Här arbetar man idag med 
flera fokusområden, där trygghet och trivsel, samt studiero är två av dem. Öv-
riga är kunskapsresultat samt problematisk skolfrånvaro. Gällande studiero och 
trygghet och trivsel så leder speciallärare och skolpsykolog arbetet tillsammans 
med skolornas elevhälsoteam och kuratorer, för att på så sätt öka trygghet och 
studiero samt att öka likvärdigheten mellan skolor. Arbetet utgår ifrån gemen-
samma rutiner och arbetssätt, men också utifrån skolor och klassers specifika 
behov. Eftersom elevhälsa i klassrummet – där förebyggande och främjande 
arbete med trygghet och studiero ingår – finns beskrivet i uppdraget, så anser vi 
att förstelärare redan idag har ett sådant uppdrag. Det kopplas på så sätt ihop 
med att öka kunskapsresultaten – som vi vet är en förutsättning för ett hälso-
samt liv.  
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Forts BUN § 54  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2021 § 32.  
 
Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till arbets-
utskottets förslag och med avslag till Tommy Emterbys (KD) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta  
 
att motionen gällande tillsättande av förstelärare för att öka studiero och trygg-
het i skolan ska anses besvarad med hänvisning till förvaltningens skrivelse den 
26 maj 2021. 
 
Tommy Emterby (KD) och Ewa Björklind (SD) reserverar sig mot beslutet.  
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Områdeschef 
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BUN § 55 
 
Avveckling av Ålle-Bålle pedagogisk omsorg    Dnr 459/21 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 26 maj 2021 att barn- 
och utbildningsnämnden har ett pågående tillsynsärende gällande Ålle-Bålle 
pedagogiska omsorg. Den 20 maj 2021 inkommer ett mejl från huvudman till 
barn- och utbildningsförvaltningen att huvudmannen avser att avsluta den peda-
gogiska omsorgen. Huvudman föreslår att avsluta verksamheten till den 31 juli 
2021 så att det blir ett bra avslut för barn, personal och vårdnadshavare men 
uppger att de planerar för att kunna avsluta tidigare om kommunen önskar det. 
 
Förvaltningen förordar att verksamheten kan avvecklas i enlighet med huvud-
mannens önskemål, den 31 juli 2021. Detta för att vårdnadshavarna till de tio 
barn som är inskrivna i Ålle-Bålle pedagogisk omsorg ska ha möjlighet att välja 
och ställa sig i kö till andra förskolor. Från samma datum upphör utbetalningar 
av bidrag till verksamheten. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 juni 2021 § 33.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att förorda att avveckla Ålle-Bålle pedagogiska omsorg i enlighet med huvud-
mannens önskemål, den 31 juli 2021, samt 
 
att från och med den 31 juli 2021 upphör utbetalningar av bidrag till Ålle-Bålle 
pedagogiska omsorg. 
 
 
_________________ 
Exp till: Ålle-Bålle Pedagogisk omsorg  
              Områdeschef förskolan 
              Förskolecontroller 
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BUN § 56 
 
Attraktionsstrategi 2021 för Hallstahammars kommun – för yttrande till 
kommunstyrelsen     Dnr 458/21 
 
Kommunstyrelsen har skickat Attraktionsstrategi 2021 för Hallstahammars 
kommun för yttrande till bland annat barn- och utbildningsnämnden. 
 
Syftet med attraktionsstrategin är att stärka Hallstahammars kommuns attrakt-
ionskraft för såväl besökare som för dem som bor, lever och verkar i kommu-
nen. 
 
I attraktionsstrategin läggs extra fokus på besökarna då en plats som är attraktiv 
att besöka blir mer attraktiv att bo på och driva verksamhet på. En stärkt desti-
nation innebär även andra positiva effekter 
 

- Fler arbetstillfällen  
- Ingångsjobb som stannar lokalt 
- Bättre livskvalitet 
- Relationer mellan människor skapas 

 
Arbetsutskottet beslutade den 1 juni 2021 § 35 att överlämna ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden utan eget förslag. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 10 juni 2021 bland an-
nat att förvaltningen har granskat attraktionsstrategin ur ett barnperspektiv, vad 
som är bra för våra barn och unga och hur den tillvaratar barns rättigheter och 
möjligheter. Prioriteringar i attraktionsstrategin är att initialt fokusera på egna 
invånare och befintliga gäster. Stolta invånare blir goda ambassadörer för plat-
sen. Fokus kommer bland annat att ligga på att attrahera aktiva familjer, ressäll-
skap med barn i åldern 4–14 år.  Här är nämndens målgrupp, barn och unga 1–
19 år, en viktig grupp. För att nå ett gott värdskap behöver kunskapen om vår 
destination öka internt, barn- och utbildningsförvaltningen bör därför involveras 
vid framtagandet av de årliga handlingsplanerna. Kanske kan utvecklingsresan 
kring digitalisering inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter ge 
värdefull input till digitalisering som är till för att underlätta för besökare. Barn-
och utbildningsförvaltningen anser att med fokus och prioriteringar som präglas 
av trygghet, närhet, barnperspektiv, vacker natur och stort utbud av aktiviteter 
är Hallstahammar en plats som både barn, unga och vuxna trivs i, vill besöka 
och bo i. Förvaltningen anför i skrivelsen att en barnkonsekvensanalys bör gö-
ras för att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet av strate-
gin och inför det fortsatta arbetet i Attraktionsrådet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att som yttrande över Attraktionsstrategi 2021 för 
Hallstahammars kommun överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 10 
juni 2021 till kommunstyrelsen. 
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Forts BUN § 56 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att som yttrande över Attraktionsstrategi 2021 för Hallstahammars kommun 
överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 10 juni 2021 till kommun-
styrelsen.  
 
 
 
___________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen   
              Kvalitetscontroller 
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BUN § 57 
 
Namnsättning av ny förskola i Ädelstenens lokaler    Dnr 00/21 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 14 juni 2021 att en ny 
förskola i Ädelstenens lokaler är under uppbyggnad. Förskolan beräknas stå 
klar för att ta emot barn till höstterminen 2022. Planeringen för avveckling av 
modulerna som står kopplade till förskolorna Jan Pers backe och Duvan är re-
dan i full gång. Berörda vårdnadshavare ha fått en första information om att 
platser kommer att flyttas till den nya förskolan. Nästa steg i planeringen är 
dels att gå ut med mer information till allmänhet. Förvaltningen behöver också 
göra enheten möjlig att hitta via webbsidan och göra det möjligt för vårdnads-
havare att ställa sina barn i kö för förskoleplats i e-tjänster och administrativa 
system.  
 
För att göra detta möjligt och att minska risken att olika namn används på web-
ben och i media förordar förvaltningen att nämnden fastslår ett officiellt namn 
för förskolan. 
 
Förvaltningen anför i skrivelsen att för att återknyta till området där förskolan 
ska ligga, i närheten av äldreboendet Äppelparken, Aromas väg och en ny väg 
som ska heta Ingrid Maries väg, är förslaget att den nya förskolan ska heta för-
skolan Äppellunden. Ett annat namn som har diskuteras är Nibbles förskola, 
det finns då en risk att den blandas ihop med Nibbleskolan, till exempel när 
vårdnadshavare ska söka information. 
 
Arbetsutskottet har ej behandlat ärendet.  
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att den nya förskolan i Ädelstenens lokaler får namnet 
Äppellunden. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Kjell 
Ivemyrs (S) yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att den nya förskolan i Ädelstenens lokaler får namnet Äppellunden.  
 
___________________ 
Exp till:  Kvalitetscontroller 

 Områdeschef 
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BUN § 58 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-06-15 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-06-15 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2021-06-01 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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