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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-05-18 1  

Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.45 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L) ej § 44  
 Roland Svangren (S)  
 Carola Gustafsson Hegonius (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Jenny Landernäs (M)   
 Torbjörn Estelli (M)   
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)   
 Anna Åkerström (M) § 44  
   
Övriga deltagande Sekreterare Kristin Karlsson, tf skolchef Anna Landehag, ersättare, Therese 

Eriksson (SD), Tommy Emterby (KD), Anna Åkerström (M) ej § 44, övriga 
deltagare se § 41 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 21 maj 2021 klockan 13.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 40-51 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Karin Enedahl (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 40-51 
  
Sammanträdesdatum 2021-05-18 

   
Anslaget uppsättes 2021-05-21 Anslaget nedtages 2021-06-12 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 40 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 
 

• Förskolecontroller Frida Hjärpe och områdeschef för förskolan 
Maria Nummelin redovisar Förskolans föräldraenkät. 
 

• Områdeschef för grundskolan Ann-Sophie Günzel Wahlström 
informerar om modersmål och studiehandledning. 
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BUN § 41 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 40 – områdeschef för grundskolan Ann-Sophie Günzel-Wahlström, 
förskolecontroller Frida Hjärpe, områdeschef förskolan Maria Nummelin 
§ 42-43 - Områdeschef förskolan Maria Nummelin 
§ 44 – områdeschef för grundskolan Ann-Sophie Günzel-Wahlström, controller 
Åsa Höjer 
§ 45 – controller Åsa Höjer, controller Marianne Ekman 
§ 46 – kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 
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BUN § 42 
 
Förskolornas utemiljö            Dnr 204/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sammanträdet den 16 februari 2021 § 20 
ärendet gällande förskolornas utemiljö i Hallstahammars kommun. 
 
Nämnden beslutade att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
I skrivelse den 6 maj 2021 redogör barn- och utbildningsförvaltningen för de 
frågor som Jenny Landernäs (M) framför i sin skrivelse. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2021 § 26. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet gällande förskolornas utemiljö ska anses vara behandlat med 
hänvisning till förvaltningens skrivelse den 6 maj 2021. 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Jenny Landernäs (M) 
              Områdeschef förskolan 
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BUN § 43 
 
Flytt av jourverksamhet – förskola        Dnr 427/21 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 5 maj 2021 bland annat 
att i dag bedrivs jour/ob verksamhet för barn med behov av omsorg på tider 
utanför ordinarie verksamhets öppettider på förskolan Jan Pers backe. En av 
avdelningarna har utökade öppettider från klockan 05.00 till 22.00. Jan Pers 
Backes är en förskola med 105 budgeterade platser i nuläget, när modulerna 
avvecklas i och med att den nya förskolan blir klar hösten 2022 kommer Jan 
Pers Backe att bli en mindre förskola med ca 70 platser. Utmaningen med ob 
verksamheten är att den är föränderlig och den kan växa och krympa fort. Det 
innebär stora utmaningar att tillgodose platsbehovet och att planera för en bra 
verksamhet vilket är svårare i en mindre verksamhet. 
 
I samband med att en ny förskola öppnar i Ädelstenens lokaler ht 2022 finns det 
fördelar med att flytta ob verksamheten med utökade öppettider till dessa 
lokaler med fler avdelningar. Det kommer att finnas större möjligheter att 
planera för verksamheten på ett bra sätt och det är även mer kostnadseffektivt.  
Förslaget kommer att innebära flytt av barn och personal. Därför är det viktigt 
för alla berörda med en tidig planering inför denna flytt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2021 § 27. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att flytta jourverksamhet för barn med behov av omsorg på tider utanför 
ordinarie verksamhets öppettider från Förskolan Jan Pers backe till den nya 
förskolan i Ädelstenen från och med höstterminen 2022.        
 
 
_________________ 
Exp till: Skolchef 
              Områdeschef förskolan 
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BUN § 44 
 
Omfördelning av investeringsbudget för åtgärder på Strömsholms skola 
samt ansökan om starttillstånd       Dnr 428/21 
 
Sigge Synnergård (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hans ställe 
inträder Anna Åkerlund (M). 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 6 maj 2021 bland annat 
att elevantalet på Strömsholm ökar. Skolan behöver fler klassrum och skolan 
vill därför anpassa lokalerna för att på så sätt få till ytterligare ett klassrum. Det 
handlar om att med hjälp av nya innerväggar få till en yta så att alla klasser har 
ett eget klassrum. Verksamheten önskar även att en innervägg med dörr in till 
fritidslokalen sätts upp, för att tydligt avgränsa fritids. På detta sätt tänker 
förvaltningen att trygghet och säkerheten på skolan kan ökas. Tillsynen 
underlättas då eleverna tydligt ser var gränsen för de olika utrymmena går.  
 
Verksamheten önskar också ett uteförråd, då det i dagsläget inte finns någon 
plats utomhus och lättillgängligt, där material för utelek och rastaktiviteter 
förvaras. Att ha ett uteförråd skulle innebära att personal som är med eleverna 
på raster och andra uteaktiviteter, lätt kan hämta sakerna och involvera eleverna 
i det arbetet. Idag hämtas material från skolan och det tar onödigt med tid från 
annat arbete. Förvaltningen ser att även här skulle det bidra till trygghet på 
skolgården.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2021 § 28. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar under förutsättning av att bygglov 
beviljas av bygg och miljönämnden 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att inom 2021 års investeringsbudget 
omfördela medel om 99 000 kronor från ”KS oförutsedda” för åtgärder på 
Strömsholms skola,  
 
att hos kommunstyrelsen ansökan om starttillstånd för att ianspråkta 99 000 
kronor för åtgärder på Strömsholms skola. 
 
Vidare beslutar barn och utbildningsnämnden under förutsättning av 
kommunstyrelsens beslut 
 
att nettokostnadsökningen som investeringen medför i form av ökad 
hyreskostnad (beräknad till 9 194 kr) tas inom Strömsholm skolas budgetram 
genom omfördelning. 
 
Härefter återinträder Sigge Synnergård (L).  
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Forts BUN § 44 
___________________ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
               Områdeschef grundskolan 
               Kommunstyrelsen 
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BUN § 45 
 
Kvartalsrapport 1 2021 för barn- och utbildningsnämnden      Dnr 426/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 152 bland annat att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram kvartalsrapport 1 för 2021. 
Det anförs bland annat att prognosen tyder på att förvaltningen kommer att 
redovisa ett positivt resultat vid årsskiftet på 0,5 miljoner kronor. Prognosen är 
osäker och svår att fastställa efter så kort tid in på det nya året. Pandemin 
kommer att ha en avgörande betydelse för hur personalkostnaderna kommer att 
påverkas resten av året. Det är personalkostnader som är den stora utmaningen 
för ekonomin, främst i grundskolan. Gymnasieskolans prognos är positiv då 
kostnaden för köpta platser ser ut att minska på grund av att gymnasielever 
skrivits ut eller flyttat. Den största förändringen för köpta gymnasieplatser beror 
dock på att eleverna på IMA och IMS kommer att studera i Hallstahammar från 
hösten, På sikt förväntas förändringen förutom kvalitativa och positiva 
förändringar också ge goda ekonomiska fördelar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2021 § 29. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvartalsrapport 1 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
______________ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
               Kommunstyrelsen 
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BUN § 46 
 
Biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2021-2023 – för yttrande till 
kultur- och fritidsnämnden    Dnr 378/21 
 
I bibliotekslagen finns en tydlig skrivning om att kommuner och landsting ska 
ha en biblioteksplan. Biblioteksplanen ska vara ett övergripande, politiskt 
antaget dokument för hela kommunen. Det är barn- och utbildningsnämnden 
som ansvarar för skolbibliotekens plan. Syftet med en biblioteksplan är att den 
ska ange inriktningen för hela kommunens biblioteksverksamhet. 
Biblioteksplanen ska revideras vart tredje år.  
 
Kultur- och fritidsnämnden upprättade ett förslag till biblioteksplan 2020-2022. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 september 2020 § 72 om 
yttrande över biblioteksplanen.  Efter det beslutade kommunstyrelsen den 8 
februari § 25 att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden för att ge 
förtydligande i planen enligt följande: 
 

• att planen till större del rikas mot att stimulera och söka upp grupper 
som i nuläget inte själva söker sig till biblioteket 

• hur föräldrar och barn i ett tidigt stadium erbjuds aktiviteter för att 
stimulera läslust och läsförståelse 

• hur biblioteket mer aktivt i samverkan med andra verksamheter når och 
söker upp grupper och människor för att stimulera till läsning och 
kulturupplevelser  

• beskrivning hur trygghet för alla besökare, ordning i bibliotekets ut-
rymmen och tystnad för de människor som vistas i bibliotekets lokaler 
kan nås  

• att målen i biblioteksplanen främjar läslust och läsförståelse och ger ett 
extra stöd till språksvaga grupper och hur antalet utlån till samma mål-
grupper kan ökas 

• att det finns en koppling mellan biblioteket och skolbibliotek med mål-
sättningen att ha en gemensam biblioteksplan 

 
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat ett nytt förslag till biblioteksplan 
2021-2023. Då det är barn- och utbildningsnämnden, genom rektorerna, som 
ansvarar för skolbiblioteken har kultur- och fritidsnämnden översänt planen till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 30 april 2021 sina 
synpunkter på planen. Synpunkterna har kategoriserats i områdena allmänna 
reflektioner, dokumentets struktur och djupgående synpunkter. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 maj 2021 § 30. 
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Forts BUN § 46 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att bib-
lioteksplanen ska innehålla skrivelser kring vikten av att trygghet och  
ordning stärks. Förslagsvis genom att inriktningen för verksamheten på biblio-
teken skall vara att det råder trygghet för alla besökare, ordning i bibliotekets 
utrymmen och tystnad för de människor som vistas i bibliotekets lokaler. Den 
ska även innehålla skrivning om att kopplingen mellan folkbibliotek och skol-
bibliotek ska öka med målsättningen att ha en gemensam plan och gemensamt 
it-system för tillgängligare utlåning. Kopplingen mellan biblioteksverksamheten 
och förskola/skola bör stärkas med regelbundna anpassade aktiviteter genom 
hela för – och grundskolan. Vidare yrkar hon att biblioteksplanens mål ska 
fokusera på att bidra till ökad läsförståelse för främst barn, unga och språksvaga 
samt att öka antalet utlån till samtliga målgrupper.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och med avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggs-
yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2021-
2023 överlämna förvaltningens skrivelse den 30 april 2021. 
 
Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M) och Torbjörn Estelli (M). 
 
 
_________________ 
Exp till:  Skolchef 
               Kvalitetscontroller 
               Kultur- och fritidsnämnden 
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BUN § 47 
 
Fyllnadsval av ersättare i arbetsutskottet t o m 31 december 2022    
Dnr 40/21 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Hanan Haddad (L) från sitt 
uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att Latif Yousefi (L) väljs som ersättare till 
arbetsutskottet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Sigge Synnergårds 
(L) yrkande 
 
att utse Latif Yosefi (L) som ersättare i arbetsutskottet till och med den 31 
december 2022. 
 
 
________________ 
Exp till:  Latif Yousefi 
               Löneenhten 
               Nämndkansliet 
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BUN § 48 

Engångsbelopp under 2021 för medarbetare som tillhör Sveriges Skol-
ledarförbund    Dnr 439/21 
 
Sveriges kommuner och Regioner/Sobona anför i arbetsgivarnytt nr 19/21 att 
alla medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med månadslön och 
som har en anställning 2021-04-01 har rätt att ta del av engångsbelopp. 
Engångsbeloppet är på 2 000 kronor. Alla medlemmar i Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund med månadslön som har en anställning 2021-04-01 har 
rätt att ta del av engångsbeloppet. De som omfattas av beloppet är inte bara 
medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund utan även 
oorganiserade inom avtalsområdet. Även obehöriga lärare som är medlemmar i 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund eller som är oorganiserade, omfattas 
av bestämmelsen. Oorganiserade skolledare hanteras i likhet med hur 
arbetsgivaren normalt hanterar dessa vid löneöversyn. Skolledare som tillhör 
annat fackförbund än Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund omfattas inte 
per automatik av engångsbeloppet enligt avtalet. Det kan till exempel vara 
medlemmar i Skolledarna vilka omfattas av andra huvudöverenskommelser med 
SKR/Sobona. Eventuellt andra ställningstaganden och arbetsgivarpolitiska beslut 
fattas av varje arbetsgivare lokalt. 
 
Personalutskottet har beslutat att rekommendera barn- och utbildningsnämnden 
att skolledare som tillhör Sveriges Skolledarförbund ska omfattas av 
engångsbelopp under 2021. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen vill som arbetsgivare inte göra skillnad på 
skolledare som är organiserade i andra fackförbund. Förvaltningens ståndpunkt 
är att även skolledare som är organiserade i Sveriges Skolledarförbund bör få ta 
del av engångsbeloppet under 2021. 
 
Ärendet har inte behandlat av arbetsutskottet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att skolledare inom Sveriges Skolledarförbund ska få ta 
del av engångsbeloppet om 2 000 kronor under 2021. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att skolledare som tillhör Sveriges Skolledarförbund ska omfattas av 
engångsbeloppet om 2 000 kronor under 2021 enligt vad som anförs ovan. 
 
_____________ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
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BUN § 49 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-18 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-05-18 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2021-05-11 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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BUN § 50 
 
Redovisning av kränkningsanmälningar för barn- och utbildningsnämnden 
Dnr 442/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
redovisning av kränkningsanmälningar för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande redovisning av kränkningsanmälningar för barn- och 
utbildningsnämnden behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
_____________ 
Exp till:  Skolchef 
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BUN § 51 
 
Trafiksäkra områden vid Nibbleskolan för säker utevistelse 
Dnr 443/21 
 
Ewa Björklind (SD) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande säker 
skolväg i samband med anläggande av ny gata mellan Ingrid Maries väg och 
Nibblegatan, i samband med byggande av ny förskola vid Ädelstenen samt att 
trafiksäkra områden vid Nibbleskolan för säker utevistelse. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande att trafiksäkra området vid Nibbleskolan samt ny gata 
mellan Ingrid Maries väg och Nibblegatan behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
 
_____________ 
Exp till:  Skolchef 
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