
 Utdragsbestyrkande 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-14 1  

Plats och tid Thottska Villan, Strömsholm klockan 15.00 – 15.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
  Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  

 Karin Enedahl (S)  
 Sören Ivemyr (V)  
 Sigurd Synnergård (L)  
 Özlen Özerol frejd (C)  
 Carolyn Karlsson (SD)  
 Natalie Umell (S)  
   
   
   
   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Roland Svangren (S), Mikael Zeidlitz (MP), sekreterare Carina 

Iwemyr, nämndsekreterare Sofia Cirillo, skolchef Anna Landehag 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 21 mars 2023 klockan 15.45 

 

Underskrifter  Paragrafer 17-24 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Özerol Frejd Özlen (C) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 17-24 
  
Sammanträdesdatum 2023-03-14 
  

Anslaget uppsättes 2023-03-21 Anslaget nedtages 2023-04-12 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
BUN § 17 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 75/23 
 
Skolchefen informerar om utvecklingsarbetet i förvaltningens ledningsgrupp 
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BUN § 18 
 
Fastställande av Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 
för platskostnader inom förskola, grundskola, fritidshem och pedagogisk 
omsorg samt bidragsbelopp till enskilda utövare 2023      
Dnr 168/23 
 
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 2023 för platskostnad per elev/barn inom förskola, grundskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg, samt bidragsbelopp för fristående förskola, 
grundskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2023.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari 2023 § 3. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 2023 för 
platskostnad inom förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga, samt 
 
att fastställa bidragsbelopp till enskilda utövare för förskola, grundskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg 2023 i enlighet med en till ärendet 
tillhörande bilaga.  
 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
              Controller  
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BUN § 19 
 
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för 
gymnasieelev år 2023    Dnr 144/23 
 
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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 mars 2022 § 17 att fastställa 
bidragsbelopp för gymnasieelev 2022. Efter det har Västerås stad ändrat i sina 
prislistor på ett antal program varpå barn- och utbildningsnämnden måste fatta 
ett nytt beslut gällande interkommunal ersättning för gymnasieelev 2023. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari 2023 § 4. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 1 mars 2022 § 17 fastställa bidragsbelopp 
för gymnasieelev 2023 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Skolchef 
              Controller 
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BUN § 20 
 
Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och 
annan pedagogisk verksamhet från och med den 1 april 2023     Dnr 167/23 
 
De nu gällande tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet beslutades av barn- och utbildningsnämnden den 15 
december 2020 § 90. 
 
Förslag till nya tillämpningsföreskrifter har upprättats med anledning av bland 
annat att verksamheten på obekväm tid har flyttat från förskolan Jan Pers backe 
till förskolan Äppellunden, samt att Hallstahammars kommun inte längre 
erbjuder någon pedagogisk omsorg i enskild regi. Vidare har vissa 
formuleringar uppdaterats i enlighet med den nya läroplanen för förskolan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari 2023 § 5. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 december 2020 § 90 och från och med 
den 1 april 2023 anta tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, 
fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
_______ 
Exp till:  Skolchef 
               Förskolecontroller 
               Placeringshandläggare 
               Reglementspärmen 
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BUN § 21 
 
Tilldelning av "pedagogiska ryggsäckar" till samtliga barn inför start i 
förskoleklass – För upphävande    Dnr 166/23 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 juni 2012 § 77 att samtliga 
barn i Hallstahammars kommun inför start i förskoleklass ska tilldelas 
”pedagogiska ryggsäckar”.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 13 februari 2023 att ett 
flertal ryggsäckar inte kvitteras ut, samt att kostnaden för ryggsäckarna inte står 
i paritet med vare sig kvaliteten eller användning. Förvaltningen föreslår att 
beslut om ”pedagogiska ryggsäckar” upphävs.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari 2023 § 7. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att upphäva sitt beslut den 12 juni 2012 § 77 avseende tilldelning av 
”pedagogiska ryggsäckar” inför start i förskoleklass.  
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Skolchef  
              Enhetschef f v b till berörd 
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BUN § 22 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 22 
mars 2023    Dnr 44/23 
 
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.  
 
Barn- och utbildningsnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande 
fastställdes av nämnden den 17 januari 2023 § 10.      
 
Förslag till nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden 
har tagits fram med anledning av personalförändringar. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 februari 2023 § 9. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 17 januari 2023 § 10 anta nytt 
underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m den 22 
mars 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
 
___________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen  
              Reglementspärm 
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BUN § 23 
 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden    Dnr 169/23 
 
Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden beslutades av 
kommunfullmäktige den 15 december 2022 § 178. 
 
Kommunfullmäktige fattade beslut den 15 december 2022 § 232 om ordningen 
av inkallande av ersättare där det framgår att personliga ersättare inte längre 
utses varför nämndens reglemente behöver justeras under § 9. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 december 2022 § 181 anta nytt 
reglemente för barn- och utbildningsnämnden enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
 
 
___________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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BUN § 24 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-14 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2023-03-14 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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