
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-25 1 (13) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

                                         Vi  if  k   d d     ll d  l  Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)  
 Margareta Sundin (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Anna Pettersson (C)  
 Tony Flodin (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Elisabeth Moser (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare, Roland Svangren (S), Hanan Haddad (L), Lisbeth Wallman (S), 

Monica Granberg (S), Maria Andersson Bahri (L), Gun-Britt Rydén (KD), 
sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, områdeschef Anna 
Landehag § 8, skolintendent Louise Larsson § 8, kvalitetsutvecklare Sebnem 
Gümüscü § 8, kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello § 8. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Elisabeth Erngren (V)  
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 februari 2020 klockan 13.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 8 - 17 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Elisabeth Erngren (V) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 8-17 
  
Sammanträdesdatum 2020-02-25 

   
Anslaget uppsättes 2020-02-28 Anslaget nedtages 2020-03-21 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 8 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 44/20 
 

• Områdeschef för grundskolan Anna Landehag informerar om Tidiga 
samordnade insatser (TSI). 
 

• Skolintendent Louise Larsson och områdeschef för grundskolan Anna 
Landehag redovisar anmälningar om kränkande behandling. 
 

• Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello och kvalitetsutvecklare Sebnem 
Gümüscü informerar om tänkta indikatorer och nyckeltal till barn- och 
utbildningsnämndens mål. 
 
 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 9 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 10 - Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, kvalitetscontroller Ellinor 
Mazzarello 
 
§ 11 - Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, controller Marianne Ekman 
 
§§ 12, 13 - Controller Marianne Ekman 
 
§§ 14, 15 – Skolchef Lena Millberg, ordförande Kjell Ivemyr (S) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 10 
 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2020  Dnr 138/20 
 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för barn- och utbildningsnämnden 
för 2020. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som 
visar på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver 
nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska 
arbeta med under 2020 kan förvaltningsledningen upprätta förslag på egna 
nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2020.  
 
Kontrollobjekt för barn- och utbildningsnämnden för 2020:  
 
Kommunövergripande 

• Uppföljning av avtalstroheten 
• Tillgänglighet telefoni 
• Tillgänglighet av e-post 
• Rätt lön 
• Arvode till förtroendevalda 

 
Nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2020 är: 
 
Gymnasieutbildning 

• Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning/rapportering för ökade 
kunskapsresultat 

• Uppföljning gymnasieskolor 
 
Grundskola/Grundsärskola 

• Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning/rapportering för ökade 
kunskapsresultat 

• Uppföljning av skolpliktiga barn (folkbokförda i kommunen) som går i 
grundskola/grundsärskola i annan kommun 

• Anmälan om kränkande behandling 
• Planer mot diskriminering och kränkande behandling 
• Beslut om anpassad studiegång 

 
Förskola 

• Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning/rapportering för ökade 
kunskapsresultat 

• Anmälan om kränkande behandling 
• Planer mot kränkande behandling 

 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 10 
 
Personal 

• Utdrag ur belastningsregistret 
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 

 
Projekt 

• Projekt beslutas av nämnden utifrån tydligt syfte 
 
Ekonomi 

• Ekonomin styrs genom budget 
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 februari § 9 att överlämna ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att anta internkontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden 2020 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att anta internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2020 i enlighet 
med en till ärendet hörande bilaga. 
 
______ 
Exp till: Reglementspärm 
              Samtliga personer upptagna i förteckningen 
              Skolchef 
              Kvalitetscontroller 
              Kvalitetsutvecklare 
                
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 11 
 
Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2019 inklusive redovis-
ning av resultat av internkontroll 2019 samt mål och nyckeltalstabell 2019 
Dnr 136/20 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet under 2019 inklusive resultat av internkon-
troll 2019 samt mål och nyckeltalstabell 2019.  
 
Inledningsvis anförs bland annat att: Barnkonventionen som lag stärker barnens 
rätt. Dess betydelse behöver stärkas hos personal, ledning och politik även då 
styrdokument för förskola och skola sen länge vilar på intentionen. Uppdraget 
är att stå upp för barnets behov och anpassa verksamheten. I det ligger 
förväntningar på såväl personal som barnens föräldrar och andra betydelsefulla 
samverkansparter. Både samverkan med och förväntningar på föräldrar kan 
stärkas.  
   
Fler barn i förskolan och grundskolan behöver och får anpassat stöd. En del 
med omfattande stödbehov under hela skoltiden, också under gymnasiet. 
Ungdomar som inte börjar eller klarar gymnasiet kommer att behöva 
stödinsatser genom kommunala aktivitetsansvaret, KAA, individ- och 
familjeomsorg, IFO, vuxenutbildning, Jobbcentrum m.fl. Satsning på elevhälsan 
når ända in i klassrummet med undervisning i tillgänglig lärmiljö dvs. 
pedagogisk och fysisk miljö för att minska behov av särskilda anpassningar.  
 
Skolverkets och Socialstyrelsens satsning på tidiga och samordnade insatser för 
barn och unga, TSI, genomförs. Alla elevhälsoteam har fått utbildning genom 
specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. En särskild undervisningsgrupp, 
Astrakanen, öppnades under året, en lärmiljö för elever från åk 1–6 med autist-
isk diagnos. Slutbetygen åk 9 ökade, Vt-19 var Hallstahammars elever bland 
länets bästa. Det är en riktig utmaning att ligga steget före med planering av 
ekonomi, lokaler och rekrytering.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2020 § 10. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2019, inklusive 
redovisning av resultat av internkontroll 2019 samt mål och nyckeltalstabell 
2019, och överlämna den till kommunstyrelsen. 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
               Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 12 
 
Fastställande av Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 
för platskostnader inom förskola och grundskola 2020 samt bidragsbelopp 
till enskilda utövare 2020      Dnr 140/20 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2007 § 92 att bemyndiga 
barn- och bildningsnämnden att årligen fastställa prislista för platskostnad inom 
skola, förskola och fritidshem.  
 
Förvaltningen har framarbetat sammanställning gällande interkommunala 
ersättningar 2020 för platskostnad per elev/barn inom förskola, pedagogisk 
omsorg (familjedaghem), förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2020 
samt bidragsbelopp för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, 
pedagogisk omsorg (familjedaghem) 2020.  
 
De interkommunala ersättningarna för platskostnaden är uträknad enligt budget 
för förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Av 
platskostnaden framgår kommunens kostnad per plats. 
 
Av bidragsbelopp till enskilda utövare framgår grundbelopp avseende barn/elev 
som väljer att gå på en fristående förskola, pedagogisk omsorg 
(familjedaghem), förskoleklass, fritidshem eller grundskola. Beslut gällande 
bidragsbelopp till enskilda utövare får enligt skollagen överklagas till allmän 
förvaltningsdomstol. Beslut om bidrag ska därför fattas i separata beslut. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2020 § 11. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 2020 för 
platskostnad inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, 
fritidshem och grundskola i kommunal regi i enlighet med en till ärendet 
tillhörande bilaga 1, samt 
 
att fastställa bidragsbelopp till enskilda utövare för förskola, pedagogisk omsorg 
(familjedaghem), förskoleklass, fritidshem eller grundskola 2020 i enlighet med 
en till ärendet tillhörande bilaga 2. 
 
 
______ 
Exp till:    Controller 
                 Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 13 
 
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för 
gymnasieelev år 2020    Dnr 37/20 
 
Hallstahammars kommun bedriver från och med läsåret 2014/2015 inte längre 
någon gymnasieskola. Med anledning av detta behöver även underlaget för 
fastställande av bidragsbelopp för gymnasieelev att justeras. 
 
Hallstahammars kommun har avseende gymnasieutbildning ingått 
samverkansavtal med Västerås stad. Avtalet ger elever som är folkbokförda i 
Hallstahammars kommun rätt att tas emot som förstahandssökande till samtliga 
nationella program och särskilda varianter inom samverkansområdets 
kommunala gymnasieskolor. Detta medför att det är Västerås stads prislista som 
ligger till grund för beslutet. 
 
Förvaltningen har framarbetat underlag för fastställande av grundbelopp för 
gymnasieelev 2020. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 18 februari § 12 att överlämna ärendet till barn- 
och utbildningsnämnden utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att fastställa bidragsbelopp för gymnasieelev 2020 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att fastställa bidragsbelopp för gymnasieelev 2020 i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
______ 
Exp till: Controller 
               Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 14 
 
Förskoleplatser på Ädelstenen –  hemställan om kostnadsberäkning och 
underlag för startbesked        Dnr 141/20 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 12 februari 2020 att; 
Förskolan är i behov av fler platser för att klara inflyttning till följd av 
befolkningsprognos/bostadsbyggande i kommunen. Befintliga förskolelokaler 
räcker inte till för att ta emot fler barn i Hallstahammars tätort. Dessutom krävs 
beslut 2020 om två förhyrda paviljonger vid förskola Jan Pers Backe och beslut 
2021 angående en paviljong vid förskolan Duvan. Lokaler i tidigare 
äldreboendet Ädelstenen kan fungera för förskola efter anpassning till 
förskolans krav och behov. Fastigheten måste också i övrigt uppfylla kraven på 
en god arbetsmiljö för barn och personal. Två av de fyra före detta vård-
avdelningar kan disponeras av förskolan och kan rymma 8 avdelningar förskola, 
cirka 140 barn. Behovet av fler platser finns från 2021. Initialt flyttas platser 
motsvarande två avdelningar från paviljonger vid Jan Pers Backe samt nya 
platser vid två avdelningar. Successivt fylls 8 avdelningar på grund av 
inflyttning. Kök och matsal finns i fastigheten och behövs för förskolans behov. 
Köket behöver renoveras och kan samutnyttjas av både förskola och social-
förvaltningen som planerar att disponera övriga två före detta vårdavdelningar i 
huset. Förslag till renovering av köket redovisas i ett separat ärende. 

I investeringsbudgeten för 2020 finns 20 miljoner avsatt för förskola på 
Ädelstenen. För att få lyfta medel från investeringsbudgeten innevarande år 
krävs beslut om starttillstånd från kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2020 § 13. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att hemställa hos tekniska nämnden, tekniska förvaltningen, att ta fram en 
kostnadsberäkning samt underlag för startbesked för anpassning av lokalerna 
vid Ädelstenen för 8 avdelningar förskola inklusive utemiljö där det klart och 
tydligt framgår, dels förskolans del av fastighetens renoveringsbehov, dels 
eventuellt andra verksamheters kostnader, övriga reinvesteringar och andra 
tillkommande kostnader,  

att barn- och utbildningsförvaltningen beräknar och lägger till en kostnad för 
inventarier och övrig drift, samt 

att hemställa hos tekniska nämnden att se över renoveringsbehovet av Humlans 
förskola. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 14 

______ 
Exp till: Tekniska nämnden 
               Skolchef 
               Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 15 
 
Renovering av kök på Ädelstenen i samband med nya förskoleplatser - 
hemställan om kostnadsberäkning och underlag för startbesked 
Dnr 144/20 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 12 februari 2020 bland 
annat att; Förskolan är i behov av fler platser för att klara inflyttning till följd av 
befolkningsprognos/bostadsbyggande i kommunen. Befintliga förskolelokaler 
räcker inte till för att ta emot fler barn i Hallstahammars tätort. Lokaler i 
tidigare äldreboendet Ädelstenen kan fungera för förskola efter anpassning till 
förskolans krav och behov. Fastigheten måste också i övrigt uppfylla kraven på 
en god arbetsmiljö för barn och personal. Två av de fyra före detta vård-
avdelningar kan disponeras av förskolan och kan rymma 8 avdelningar förskola, 
cirka 140 barn. Förslag om anpassning av lokaler i Ädelstenen för förskolans 
behov redovisas ett separat ärende. 
 
Kök och matsal finns i fastigheten Ädelstenen och behövs för förskolans behov. 
Köket kan samutnyttjas av både förskola och socialförvaltningen, som planerar 
att disponera övriga två före detta vårdavdelningar i huset. Inget har framförts 
om behov av samnyttjande av köket från socialnämnden. Om beslut tas om att 
öppna en förskola på Ädelstenen behöver beslut också tas om renovering av 
köket för att uppnå dagens krav samt inventarier i kök/matsal. Köket föreslås 
dimensioneras för förskolans behov. 

I investeringsbudgeten för 2020 finns 20 miljoner avsatt för förskola på 
Ädelstenen. För att få lyfta medel från investeringsbudgeten innevarande år 
krävs beslut om starttillstånd från kommunstyrelsen.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2020 § 14. 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att hemställa hos tekniska nämnden, tekniska förvaltningen, att ta fram en 
kostnadsberäkning samt underlag för startbesked för anpassning av kök/matsal 
för 8 avdelningar förskola på Ädelstenen där det klart och tydligt framgår, dels 
förskolans del av kök/matsals renoveringsbehov, dels eventuellt andra 
verksamheters kostnader, övriga reinvesteringar och andra tillkommande 
kostnader, samt 

att barn- och utbildningsförvaltningen beräknar och lägger till en kostnad för 
inventarier och övrig drift.  

______ 
Exp till: Tekniska nämnden 
               Skolchef 
               Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 16 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 28 
februari 2020   Dnr 135/20 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för barn- och utbildningsnämndens räkning. De personer som räknas upp 
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 februari 2020 § 15. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 10 december 2019 § 92 och med verkan  
fr om 28 februari 2020 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbild-
ningsnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till barn- och utbildningsnämnden anmäla dele-
gation i fattade beslut.  
 
 
 
______ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 17 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-02-25 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-02-25 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2020-02-18 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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