
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 14.50 
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)  
 Hans Strandlund (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Inga-Lena Strömberg (S)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare, Roland Svangren (S), Eleonor Zeidlitz (MP), Elisabeth Moser (SD), 

Maria Andersson Bahri (L), Philip Jandovsky (M), sekreterare Kristin Karlsson, 
områdeschef Anna Landehag,  

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 16 december 2019 klockan 10.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 83 - 95 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigge Synnergård (L)  
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 83-95 
  
Sammanträdesdatum 2019-12-10 

   
Anslaget uppsättes 2019-12-16 Anslaget nedtages 2020-01-07 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

 
  

 
 
BUN § 83 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 65/19 
 
 

- Invigning av Tunboskolans nya utbyggnad den 11 december kl 17.00. 
  

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 84 
 
Information från samverkansgrupperna 
 
En samverkansgrupp informerar nämnden om sitt besök på Tunboskolan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 85 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§§ 86-87 – förskolecontroller Frida Hjärpe 
§ 88 -  kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü 
§ 89, 94 – områdeschef Anna Landehag 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 86 
 
Tillämpningsföreskrifter förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och annan 
pedagogisk verksamhet från och med 1 januari 2020              Dnr 588/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog tillämpningsföreskrifter och avgifter för 
förskoleverksamhet och fritidshem den 11 december 2019 § 82.  
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 5 december 2019 att; i 
syfte att hantera Barn- och utbildningsnämndens dokument i enlighet men den 
fastställda rutinen för dokumenthantering (Dnr 193/19 KS) separeras 
Tillämpningsföreskrifterna och avgifterna för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i två olika dokument. Det görs för att tydliggöra för 
invånarna, för att skapa en enhetlig hantering av kommunens dokument och för 
att förenkla administrationen när förändringar behöver göras. Exempelvis beslut 
om indexeringen av maxtaxan som görs årsvis.  
Innehållet är inte förändrat, utan det handlar om en redaktionell ändring där 
avgiftsnivåerna i kronor har flyttats till ett separat dokument. Det gäller: 
 

• Avgiftsnivåerna i maxtaxan 

• Lägsta inkomstgräns för att debitera avgift  

• Avgift för tillfällig fritidshemsplats  

• Beloppsgräns för fakturering/återbetalning vid inkomstjämförelse mot 
skatteverket 

 
Regelverket kring avgifter finns kvar i sin helhet i Tillämpningsföreskrifterna.  
Dokumenten har även gåtts igenom i sin helhet och redigerats utifrån språkliga 
formuleringar, textformatering, länkar m.m.  
 
Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente har barn- och 
utbildningsnämnden fullmäktiges uppdrag att besluta ibland annat frågor om 
tillämpning av taxor inom nämndens område. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, 
fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet enligt en till ärendet 
hörande bilaga ska antas från och med den 1 januari 2020. 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

 
 
 
Forts BUN § 86 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 11 december 2018 § 82 anta 
tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och annan 
pedagogisk verksamhet enligt en till ärendet hörande bilaga från och med den 1 
januari 2020. 
 
______ 
Exp till: Områdeschef förskolan 
               Kvalitetscontroller förskolan 
               Controller 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
 
BUN § 87 
 
Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från 
och med 1 januari 2020              Dnr 589/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 87 att med upphävande av 
sina beslut den 26 oktober 2017 § 110 och med verkan från och med 1 augusti 
2018 anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem, dels att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att justera taxan 
årligen utifrån statens inkomstindex enligt paragraf, 5 a § i förordningen 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade även att bemyndiga barn- och 
utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet 
som direkt följer av lag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden antog tillämpningsföreskrifter och avgifter för 
förskoleverksamhet och fritidshem från och med den 1 januari 2019 den 11 
december 2019 § 82.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 5 december 2019 att; i 
syfte att hantera Barn- och utbildningsnämndens dokument i enlighet men den 
fastställda rutinen för dokumenthantering (Dnr 193/19 KS) separeras 
Tillämpningsföreskrifterna och avgifterna för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet i två olika dokument. Det görs för att tydliggöra för 
invånarna, för att skapa en enhetlig hantering av kommunens dokument och för 
att förenkla administrationen när förändringar behöver göras. Exempelvis beslut 
om indexeringen av maxtaxan som görs årsvis.  
Innehållet är inte förändrat, utan det handlar om en redaktionell ändring där 
avgiftsnivåerna i kronor har flyttats till ett separat dokument. Det gäller: 
 

• Avgiftsnivåerna i maxtaxan 

• Lägsta inkomstgräns för att debitera avgift  

• Avgift för tillfällig fritidshemsplats  

• Beloppsgräns för fakturering/återbetalning vid inkomstjämförelse mot 
skatteverket 

 
Regelverket kring avgifter finns kvar i sin helhet i Tillämpningsföreskrifterna.  
Dokumenten har även gåtts igenom i sin helhet och redigerats utifrån språkliga 
formuleringar, textformatering, länkar m.m.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

 
 
 
Forts BUN § 87 
 
Hallstahammars kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts 
för hur hög föräldraavgiften får vara per månad för en familj. Om kommuner 
tillämpar maxtaxa har de rätt att söka statsbidrag som kompensation för 
förlorade föräldraintäkter. Enligt det nya förslaget har man ändrat 
avgiftsnivåerna för maxtaxa gällande förkola, fritidshem och annan pedagogisk 
verksamhet från och med den 1 januari 2020. Den högsta avgift som får tas ut 
för ett barn i förskolan blir 1 478 kr och för barn i fritidshem 986 kr. Det 
grundar sig på en nettoinkomst för hushållet om 49 280 kr, istället för 
nuvarande tak på 47 490 kr. 
 
Ärendet är inte behandlat av arbetsutskottet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att avgifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet enligt en till ärendet hörande bilaga antas från och med 
den 1 januari 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 11 december 2018 § 82 anta avgifter för 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt en till ärendet 
hörande bilaga från och med den 1 januari 2020. 
 
 
______ 
Exp till: Områdeschef förskolan 
               Kvalitetscontroller förskolan 
               Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 88 
 
Reviderad Avfallsplan 2020-2030 för VafabMiljö Kommunalförbund – för 
yttrande    Dnr 131/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat reviderad Avfallsplan 2020-2030 för VafabMiljö 
Kommunalförbund till bland annat barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen 
består av avfallsplan och föreskrifter. Eftersom VafabMiljö Kommunalförbund 
ansvarar för strategiska planeringen när det gäller avfallsfrågor i medlems-
kommunerna är det VafabMiljö som ansvarar för att ta fram avfallsplan. I 
enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det dock fullmäktige i 
varje medlemskommun som beslutar om renhållningsordning och taxor. Då det 
stora antalet synpunkter som inkommit under utställningsperioden resulterat i 
att förslaget till avfallsplan har genomgått relativt stora förändringar ges 
medlemskommunerna möjlighet att granska det reviderade förslaget innan det 
skickas ut för beslut. Det är av största vikt att varje kommun känner ägarskap 
för avfallsplanen och vill arbeta i enlighet med detta dokument även om det 
mesta av arbetet kommer utföras av VafabMiljö. Varje medlemskommun måste 
också formulera mål och aktiviteter för arbetet med att förebygga och begränsa 
nedskräpning. 
 
Förslag till Avfallsplan 2020-2030 har under våren 2019 remitterats och ställts 
ut i samtliga medlemskommuner. Ett stort antal synpunkter har lämnats och den 
ursprungliga versionen har bearbetats. Framförallt har strukturen bearbetats och 
ett flertal mål har strukits. Avfallsplanen har i detta skede avgränsats till att 
endast omfatta hushållsavfall och kommunalt verksamhetsavfall. 
 
Avfallsplanen ska enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) innehålla 
en beskrivning av hur kommunerna avser att arbeta för att begränsa och åtgärda 
nedskräpning. För detta arbete får intäkter från avfallstaxan inte användas, utan 
arbetet måste finansieras på annat sätt. Enligt det tidigare förslaget till 
avfallsplan skulle kommunerna bidra enligt fördelningsnyckel till en gemensam 
resurs som skulle arbeta kommunövergripande med nedskräpningsfrågor. 
Eftersom några av kommunerna har meddelat att man inte kan vara med och 
finansiera en sådan resurs har förslaget om samordning strukits ur planen. 
Samtidigt finns krav i föreskriften på att kommunerna ska beskriva sitt arbete 
med nedskräpning. Därför behöver var och en av medlemskommunerna 
redovisa hur de avser att arbeta med frågan. Denna information läggs in i den 
slutliga versionen av avfallsplan. Även för hantering av massor innebar det 
ursprungliga förslaget till avfallsplan att kommunerna skulle bidra till en 
gemensam resurs som skulle arbeta kommunövergripande.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

 
 
 
Forts BUN § 88 
 
Kommunerna anser sig dock inte kunna finansiera denna samordning, som 
därför utgår ur planen i sin ursprungliga formulering.  
 
I samband med den första remissrundan av avfallsplanen beslutade barn- och 
utbildningsnämnden den 26 mars § 20 att överlämna förvaltningens skrivelse 
som sitt yttrande. I skrivelsen anförs bland annat att ” Många av förslagen ska 
verkställas inom förskolans och grundskolans verksamhetsram. Förskolan och 
skolan har i sitt uppdrag att arbeta med miljöfrågor. En del förslag stämmer väl 
in i det arbetet. Det får dock inte ta över förskolans och grundskolans andra 
uppdrag och måste kunna finansieras i de fall det medför merkostnader. 
Förskolan och skolan har ett pedagogiskt uppdrag med undervisning som är 
tidsstyrt. Schemaavbrytande aktiviteter t.ex. temadagar får inte bidra till att 
eleverna tappar sin garanterade undervisningstid. Läroplanen för förskolan och 
grundskolan styr hur tiden fördelas mellan ämnesområden och ämnen. 
Läroplanen styr därför hur miljöarbetet kan integreras i undervisningen, 
Förskolan och skolan ser positivt på barnens miljöarbete för ett hållbart 
samhälle.” 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 mars 2019 § 20 att av ge 
yttrande över Vafab Miljös avfallsplan enligt förvaltningens skrivelse. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 25 november 2019 upprättat förslag 
på yttrande över reviderad Avfallsplan 2020-2030 för VafabMiljö 
Kommunalförbund. Förvaltningen anför bland annat att barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter har i sitt uppdrag att arbeta med miljöfrågor 
men pedagogiska uppdraget med undervisning är tidsstyrt. Schemaavbrytande 
aktiviteter t.ex. temadagar får inte bidra till att eleverna tappar sin garanterade 
undervisningstid. Läroplanen för förskolan och grundskolan styr hur tiden 
fördelas mellan ämnesområden och ämnen. Läroplanen styr därför hur 
miljöarbetet kan integreras i undervisningen. Dock ser förskolan och skolan 
positivt på barnens miljöarbete för ett hållbart samhälle. 
De revideringar som Vafab Miljö genomfört till följd av de synpunkter som 
lämnats av barn- och utbildningsnämnden välkomnas. De synpunkter som 
lämnades vidhålls av förvaltningen. I övrigt inget att erinra om. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2019 § 62. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

 
 
 
Forts BUN § 88 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över reviderad Avfallsplan 2020-2030 för VafabMiljö 
Kommunalförbund överlämna förvaltningens skrivelse den 25 november 2019.  
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Skolchef 
              Kvalietsutvecklare 
 
 
 
                            

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 89 
 
Revisionsrapport ”Granskning av samverkan kring barn som riskerar att 
fara illa” – för yttrande     Dnr 522/19 
 
På uppdrag av Hallstahammars förtroendevalda revisorer har revisionsföretaget 
PWC genomfört en granskning av socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens arbete med barn och unga som far illa eller riskerar att 
fara illa. Granskningen tar utgångspunkt från kommunallagens revisionskapitel. 
 
Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga: Är 
samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
ändamålsenlig när det gäller barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. 
 
Utifrån genomförd granskning är PWCs sammanfattande revisionella 
bedömning att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden delvis 
säkerställer en ändamålsenlig samverkan när det gäller barn och unga som far 
illa eller riskerar att fara illa. Bedömningen baseras på följande iakttagelser: 
 

• Det finns rutiner för att hantera individärenden för båda nämnderna, men 
det saknas övergripande riktlinjer för samverkan 

• På individnivå finns strukturer och organisation för samverkan för barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. På övergripande nivå saknas en 
styrning och organisering avseende barn som riskerar att fara illa. 

• Det förebyggande arbetet kan utvecklas avseende metoder och arbetssätt 
både på övergripande nivå och på verksamhetsnivå. Exempelvis genom 
att utveckla och upprätta rutiner för förebyggande insatser. 

• Det sker ingen uppföljning av utvärdering av de samverkansformer som 
finns upprättade. 
 

I skrivelse från revisorerna daterad den 26 september 2019 rekommenderar 
revisorerna följande: 
 

• Riktlinjer och rutiner upprättas för samverkan. 
• Nämnderna säkerställer en ändamålsenlig struktur för samverkan på 

övergripande nivå. 
• Nämnderna säkerställer att mål för samverkan upprättas och att 

samverkan följs upp och utvärderas. 
• Nämnderna utvecklar det förebyggande arbetet och upprättar rutiner för 

det. 
• Nämnderna utvecklar och kompletterar befintliga rutiner. 

 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

 
 
 
Forts BUN § 89 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande den 22 
november 2019 där de kommenterar revisionens synpunkter. I skrivelsen anförs 
bland annat att barn- och utbildningsförvaltningens områdeschefer för 
grundskolan har i samarbete med socialförvaltningens områdeschef för individ 
och familj arbetat fram en rutin för samverkan för barn som far illa. I rutinen 
har revisionsrapportens rekommendationer följts om samverkan, struktur för 
samverkan på övergripande nivå, rutin för förebyggande arbete och uppföljning 
och utvärdering av samverkan.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2019 § 63. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över revisionsrapporten ” Granskning av samverkan kring 
barn som riskerar att fara illa” överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 
22 november 2019. 
 
_______________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Områdeschef grundskolan 
               Revisorer 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 90 
 
 
Uppsägning av gällande avtal för gymnasieelevers fria resor för 
Hallstahammars kommun   Dnr 574/19 
 
Den 7 mars 2012 § 9 beslutade barn- och utbildningsnämnden att fastställa 
riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i 
gymnasiesärskola enligt en till ärendet hörande bilaga, samt att godkänna avtal 
för gymnasieelevers fria resor för Hallstahammars kommun. 
 
Kommunen har undersökt alternativ till att ge ut skolkorten i egen regi.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2019 § 64. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Kjell 
Ivemyrs (S) yrkande och avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande uppsägning av gällande avtal för gymnasieelevers fria resor 
för Hallstahammars kommun utgår från dagens sammanträde. 
 
 
 
 
_______________ 
Exp till: Skolchef 
               Enhetschef gymnasieutbildning 
               Controller gymnasiet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 91 
 
Samverkansgrupper för barn- och utbildningsnämnden 2020-2022        
 Dnr 568/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 februari 2019 § 13 om 
samverkansgrupper för barn- och utbildningsnämnden 2019. Förslaget för år 
2020-2022 är att varken grupperna eller de verksamheter de har fått tilldelade 
att besöka inte ändras. 
 
Gällande ersättning för uppdraget föreslås att ersättning utgår för 2 halvdagar 
(2x4 timmar) per läsår. Ersättningen utgår enligt gällande arvodesbestämmelser 
för förtroendevalda. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2019 § 65. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta indelningen för samverkansgrupperna för 2020-2022 i enlighet med en 
till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att det för samverkansgrupperna, per läsår, utgår ersättning för max 8 timmar 
fördelat på max två tillfällen enligt gällande arvodesbestämmelser för 
förtroendevalda. 
 
 
 
_______________ 
Exp till: Ledamöter och ersättare i nämnden 
               Skolchef 
               Rektorer 
               Enhetschef gymnasieutbildning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 92 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 16 
december 2019     Dnr 567/19 
 
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 26 november 2019 § 66. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 24 september 2019 § 64 och med verkan  
fr om 16 december 2019 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och 
utbildningsnämnden 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 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 93 
 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 16 december 
2019             Dnr 571/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 augusti 2019 § 47 om ny 
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att i delen 1 under punkten 4 Inköp tillförs 
punkten 4 - Yttrande till domstol i upphandlingsfrågor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2019 § 67. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 augusti 2019 § 47 och fr o m den 16 
december 2019 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 kommunstyrelsen. 
 
_______________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
              Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 94 
 
Återrapportering av inriktningsbeslut gällande behov av om- och 
eventuellt tillbyggnad av gymnastiksalens omklädningsrum på 
Näslundskolan           Dnr 529/19 
 
Nybyggnation planeras för Näslundskolan dels för att nuvarande skolbyggnad 
behöver omfattande åtgärder, dels för att återföra årskurs 6 till mellanstadiet 
men även för att skapa plats för inflyttning. Det har länge varit trångt på skolan 
och lokalerna har inte räckt till för alla funktioner som en skola behöver. Detta 
gäller även tillhörande omklädningsrum till gymnastiksalen, och när skolans 
elevantal ökar så behövs ytterligare omklädningsrum till verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2018 § 104 bland annat att se 
över behov av om- och eventuell tillbyggnad av gymnastiksalens 
omklädningsrum och att kostnaden härför redovisas separat. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen anför i 
gemensam skrivelse bland annat att Uppdraget har varit att se över behovet av 
om- och eventuell tillbyggnad av gymnastiksalens omklädningsrum med 
anledning av att skolan blir större och kan ta emot fler elever. 
Under arbetes gång har utredningar utförts av kalkylator, arkitekt tillsammans 
med projektgruppen och en styrgrupp som har funnits med under utredningen. 
Utredningen påvisar behov av ytterligare omklädningsrum, då det endast finns 
två omklädningsrum idag. Det innebär hög belastning på omklädningsrummen 
då två olika klasser måste samsas på en relativt liten yta, den ena klassen ska 
duscha efter avslutad lektion och den andra byta om inför sin, vilket kan skapa 
onödiga konflikter.  
 
Med denna tillbyggnad på ca 110 m2 skapas två kompletterande 
omklädningsrum, samt en förrådsyta för verksamheten vilket saknas idag. Det 
innebär att både flickor och pojkar får två omklädningsrum i anslutning till 
gymnastiksal, och därmed kommer man ifrån problematiken med att tvingas 
dela omklädningsrum med annan klass.  
 
Uppdraget från kommunfullmäktige var att utreda och presentera kostnader 
separat. 
 
Utredningen visar att en om- och tillbyggnation av omklädningsrum samt förråd 
uppskattningsvis hamnar på en entreprenadkostnad av 2 264 tkr enligt kalkyl. 
Lägger man till byggherrekostnaderna samt belopp för oförutsedda ändrings- 
och tilläggsarbeten uppgår den uppskattade totala produktionskostnaden till 
maximalt 3 000 tkr för Hallstahammars kommun. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

 
 
 
Forts BUN § 94 
 
Styrgruppen föreslår att det i investeringsbudgeten avsätts 3 000 tkr för att 
möjliggöra om- och tillbyggnad av omklädningsrum till Näslundsskolans 
gymnastikhall. Styrgruppen föreslår att om- och tillbyggnad av 
omklädningsrum läggs som en möjlig option i samband med upphandlingen av 
nybyggnation Näslunsskolan. Omklädningsrum bör lämpligen vara färdigställda 
i samband med att skolan öppnas. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 26 november § 68 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att 3 000 tkr tillförs till investeringsbudgeten för att 
kunna verkställa en om- och tillbyggnad av omklädningsrum för 
Näslundsskolans gymnastikhall, begära att barn- och utbildningsnämnden 
kompenseras med 200 tkr i ram för ökade hyreskostnader som täcker drift- och 
kapitalkostnader för tillbyggda omklädningsrum, samt att tekniska nämnden får 
i att upphandla om- och tillbyggnad av omklädningsrum som en option i 
samband med upphandling av nybyggnation av Näslundsskolan. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att 3 000 tkr tillförs till investeringsbudgeten för att kunna verkställa en om- och 
tillbyggnad av omklädningsrum för Näslundsskolans gymnastikhall,  
 
att barn- och utbildningsnämnden kompenseras med 200 tkr i ram för ökade 
hyreskostnader som täcker drift- och kapitalkostnader för tillbyggda 
omklädningsrum, samt 
 
att uppdra åt tekniska nämnden att upphandla om- och tillbyggnad av 
omklädningsrum som en option i samband med upphandling av nybyggnation 
av Näslundsskolan. 
 
 
_______________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Skolchef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-10 
 
 

 
  

  
 
 
BUN § 95 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-12-10 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-12-10 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2019-11-26, 2019-12-10 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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