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Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-22 1  

Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.45 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)  
 Roland Svangren (S)   
 Bo Eriksson (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Carolyn Karlsson (SD)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
   
Övriga deltagande Ersättare Eleonor Zeidlitz (MP), sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Anna 

Landehag, övriga se § 98. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Ewa Björklind (SD) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 november 2022 klockan 15.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 97 - 105 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Ewa Björklind (SD) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 97-105 
  
Sammanträdesdatum 2022-11-22 
  
Anslaget uppsättes 2022-11-25 Anslaget nedtages 2022-12-17 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 97 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 33/22 
 
- Områdeschef Maria Nummelin, kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello och 

förskolecontroller Frida Hjärpe informerar om tillsyn på fristående 
förskolan Ekot. 
 

- Områdeschef för grundskolan Ann-Sophie Günzel-Wahlström redovisar 
resultat av Skolinspektionens Skolenkät 2022. 
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BUN § 98 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§§ 99-102 Skolchef Anna Landehag 
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BUN § 99 
 
Svar på motion av Jenny Landernäs (M) m fl gällande upprättande av 
styrdokument för att förebygga självmord   Dnr 604/22 
 
Jenny Landernäs, Håkan Freijd, Bertil Bredin, Torbjörn Estelli, Hans Strand-
lund, Philip Jandovsky samtliga (M) anför i en motion ”Enligt en ny rapport 
från Sveriges Kommuner och Regioner saknar 233 kommuner i landet en kon-
kret handlingsplan för att förebygga självmord. Tyvärr är Hallstahammar en av 
dem. I Västmanland är det endast Sala som har en plan. Västmanland tar i 
genomsnitt 53 personer om året sitt liv. Stor andel av dem har haft långvarig 
kontakt med både socialtjänst och psykiatri. 
 
Kommunens arbete inom detta område måste vara förebyggande, strukturerat 
och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt organisationen Suicide 
Zero handlar arbetet i ett kommunperspektiv om att hela kommunen behöver 
involveras. Man behöver alltså ha ett suicidpreventivt perspektiv i arbetet med 
fysisk planering och byggnation, i skolan, äldreomsorgen, socialtjänsten och 
kultur- och fritidsverksamheter. I Hallstahammar ska man ha alla förutsätt-
ningar att må bra. Hallstahammar ska inte vara en av de kommuner som saknar 
handlingsplan för förebyggande arbete kring suicid. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Hallstahammars kommun tar fram en kommunövergripande handlingsplan 
kring det förebyggande arbetet med suicid med mätbara mål och konkreta åt-
gärder 
Att riktlinjer och rutiner för självmordsprevention och agerande i situationen 
efter självmord tas fram till kommunens samtliga verksamheter”. 
 
Socialnämnden föreslog den 15 december 2021 § 99 att motionen skulle anses 
vara besvarad med hänvisning till vad som anförs av förvaltningen i skrivelse 
den 2 december 2021. Vidare beslutade kommunfullmäktige den 30 maj 2022 § 
82 att återremittera ärendet för att sändas på remiss till övriga nämnder.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 8 november 2022 § 
85 att överlämna ärendet till nämnden utan eget förslag. 
 
I barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 14 november 2022 anförs 
det bland annat att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention är 
framtagen av verksamhet Välfärd inom Region Västmanland för att få ett 
suicidpreventivt arbete i länet med en gemensam grund och riktning. 
Handlingsplanen är framtagen av en arbetsgrupp med deltagande från både 
kommuner och Region Västmanland. NSPH, Nationell samverkan för psykisk 
hälsa, i Västmanland samt Hjärnkoll i Västmanland har också varit delaktiga i 
arbetet och bidragit med erfarenhet och kompetens.  
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Forts BUN § 99 
 
Handlingsplanen riktar sig till verksamheter i Region Västmanland och länets 
kommuner, men också till andra verksamheter och organisationer som vill vara 
en del av det suicidpreventiva arbetet i Västmanland. Förvaltningen ställer sig 
positiv till motionens förslag att ta fram en kommunövergripande handlingsplan 
kring det förebyggande arbetet med suicid. Den länsgemensamma 
handlingsplanen bör ligga till grund för ett framtagande av en kommunal 
handlingsplan i Hallstahammar för suicidprevention.  
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nämnden uttalar att de ställer sig positiv till att en 
kommunövergripande handlingsplan för suicidprevention arbetas fram och där 
flera förvaltningar är involverade och att motionen därmed ska anses vara 
besvarad. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att uttala att de ställer sig positiva till att en kommunövergripande 
handlingsplan för suicidprevention arbetas fram där flera förvaltningar är 
involverade och att motionen därmed ska anses vara besvarad. 
 
 
_____________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
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BUN § 100 
 
Redovisning av personalomsättning inom barn- och utbildningsnämnden     
Dnr 227/22 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid barn- och utbilningsnämndens sammanträde 
den 1 mars 2022 § 29 ärende gällande redovisning av personalomsättning inom 
barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 12 maj 2022 bland 
annat: För att förbättra möjligheterna att följa upp och analysera personal- och 
arbetsgivarfrågor kan organisationer använda sig av olika nyckeltal för att mäta 
hur man ligger till i jämförelse med tidigare år i den egna organisationen, samt i 
jämförelse med andra organisationer. Beräkningarna av rörlighet utgår från 
huruvida personer tillkommit eller slutat i organisationen som helhet mellan två 
mättillfällen. Utifrån SKR:s modell kan två nyckeltal tas fram, det ena rör 
andelen nyanställda och det andra rör andelen som avslutat sin anställning. 
Nyckeltalen inbegriper endast tillsvidareanställda månadsavlönade och 
redovisas inte på verksamhetsnivå. För att en jämförelse ska vara möjlig krävs 
det att nyckeltalen beräknas på samma sätt vid samtliga mättillfällen och mellan 
de jämföra organisationerna. I dagsläget har inte Hallstahammars kommun en 
systemmässig och uttalad nyckeltalsmodell för personalomsättning, vilket kan 
beräknas på många olika sätt. HR-enheten i Hallstahammars kommun arbetar 
med att ta fram en beräkningsmodell för personalsättning som är mätbar i 
personalsystemen, men som också blir jämförbar med andra kommuner. HR-
enheten har ett helhetsperspektiv för hela kommunen och behöver säkerställa 
att den statistik som tas fram ska gå att få ut på kommunnivå likväl som 
förvaltningsnivå för samtliga förvaltningar. Då HR-enheten håller på att ta fram 
systemstöd och underlag för att beräkna personalomsättningen så föreslår 
förvaltningen att personalomsättningen redovisas till nämnden under hösten 
2022.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att en redovisning av 
personalomsättning inom barn- och utbildningsförvaltningen ska ske i samband 
med kommande årsredovisningar.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2022 § 86. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisning av personalomsättning inom barn- och utbildningsförvaltningen 
sker i samband med kommande årsredovisningar. 
 
 
 _______ 
Exp till:  Jenny Landernäs (M) 
               Skolchef 
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BUN § 101 
 
Upphandling av mat under nybyggnation av Nibbleskolan 
Dnr 226/22 
 
Jenny Landernäs (M) och Torbjörn Estelli (M) väcker ärenden gällande 
upphandling av mat under nybyggnation av Nibbleskolan vid nämndens 
sammanträde den 1 mars 2022 § 28. Nämnden beslutade att ärendet skulle 
behandlas vid ett senare tillfälle.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 3 november 2022 
bland annat att enligt skollagen har eleverna i grundskolan och grundsärskolan 
rätt till kostnadsfria och näringsriktiga skolmåltider. Kraven i 
livsmedelslagstiftningen ska också uppfyllas. Skolmåltiderna ger alla elever 
möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa.  
 
Regler om upphandling av näringsriktig mat kan omfatta både upphandling av 
livsmedel som tillagas i kommunens egen regi samt måltidstjänster som 
levereras av en måltidsleverantör. Måltiderna ska, oavsett vem som tillagar den, 
vara näringsriktiga för att leva upp till Måltids-modellens intention om att 
måltiden ska vara god, trivsam, integrerad, hållbar och näringsriktig. 

Förslaget angående platsförutsättningar för en ny skola så att köket kan vara 
kvar så länge som möjligt, är en fråga för lokalstrategigruppen och tekniska 
förvaltningen i samband med planering av en nybyggnation av Nibbleskolan. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2022 § 87. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut formuleras om 
enligt följande: att frågan om att Nibbleskolans befintliga kök ska få vara kvar 
så länge som möjligt i samband med nybyggnation, och frågan ska beaktas i 
samband med byggprocessen.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att frågan om att Nibbleskolans befintliga kök ska få vara kvar så länge som 
möjligt i samband med nybyggnation, och frågan ska beaktas i samband med 
byggprocessen.  
 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Jenny Landernäs (M) 
               Torbjörn Estelli (M) 
               Skolchef 
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BUN § 102 
 
Tidsplan och ekonomisk redogörelse för projektet nybyggnation av 
Näslundsskolan   Dnr 992/22 
 
Produktionen av nybyggnation av Näslundskolan pågår och arbetet med att riva 
den gamla och bygga den nya skolan påbörjades i september 2021. Bygg-
projektet beräknades då vara färdigt till höstterminen 2023, då skolstart för ele-
ver i den nya Näslundsskolan planerats.  
 
Tekniska nämnden informerar nu barn och utbildningsnämnden i beslut den 26 
oktober 2022 § 116 att produktionen av nybyggnation av Näslundsskolan är 8 
veckor försenad med en beräknad skolstart vårterminen 2024 samt att 
slutkostnaden för projektet kommer att bli högre än beräknat. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2022 § 88. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen som en anmälan.  
 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Reglementspärm/KK 
              Alla upptagna i förteckningen/KK 
              Skolchef 
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BUN § 103 
 
Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2023   Dnr 978/22 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2022 § 89. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden 
under år 2023; den 17/1, 14/2, 14/3, 18/4, 9/5, 13/6, 22/8, 26/9, 17/10, 14/11, 
12/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 14.00 om inte annat anges i kallelsen. 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Ledamöter och ersättare 
              Barn- och utbildningsförvaltningen 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-22 
 
 

10  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
BUN § 104 
 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m den 25 
november 2022          Dnr 280/22 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 oktober 2022 § 95 om ny 
delegationsordning.  
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av revideringar 
och komplettering kopplat till säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhets-
skydd (PMFS 2022:1) som började gälla den 1 mars 2022. En ny punkt 8, 
säkerhetsskydd, har lagts till i del 1, allmän del. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att anta ny delegationsordning från och med den 25 
november 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 oktober 2022 § 95 och fr o m den 25 
november 2022 fastställa delegering av beslutanderätt för barn- och 
utbildningsnämnden del 1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en 
till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
              Reglementspärm 
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BUN § 105 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-11-22 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-11-22 
− arbetsutskottets protokoll den 2022-11-08 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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