
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-08-27 1 (15) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Sigge Synnergård (L) ordförande  
 Roland Svangren (S)  
 Margareta Sundin (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Tony Flodin (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare, Lisbeth Wallman (S), Maria Andersson Bahri (L), Philip Jandovsky 

(M), Eleonor Zeidlitz (MP), sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena 
Millberg, skolintendent Louise Larsson § 43, controllers Åsa Höjer och 
Marianne Ekman § 43. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Tony Flodin (M)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 augusti  2019 klockan 10.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 43 - 53 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigge Synnergård (L) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tony Flodin (M) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 45 - 53 
  
Sammanträdesdatum 2019-08-27 

   
Anslaget uppsättes 2019-08-29 Anslaget nedtages 2019-09-20 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-08-27 
 
 

2 (15) 
  

 
  

 
 
BUN § 43 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 65/19 
 
 

• Skolintendent Louise Larsson informerar om närvaro för elever i   
Hallstahammars kommun vårterminen 2019. 
 

• Controllers Åsa Höjer och Marianne Ekman informerar om 
ekonomiskt resultat efter juli 2019 

 
• Skolchef Lena Millberg informerar bland annat om stadsbidrag som tas 

bort eller halveras och utbyggnaden av Tunboskolan. 
 
 
 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 44 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 48 –Rektor Ann-Sophie Günzel Wahlström 
§ 45-47, 49-51 – Skolchef Lena Millberg 
§ 52 – Förskolecontroller Frida Hjärpe 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 45 
 
Förlängd studietid för elev            Dnr 376/19 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
               
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 46 
 
Förlängd studietid för elev            Dnr 402/19 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 47 
 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 september 
2019    Dnr 445/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 augusti 2018 § 55 om ny 
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att:  
 

- enhetschef för gymnasieskolan får besluta om förlängd studietid för elev 
om högst 1 år, punkt 14.13. 
 

- arbetsutskottet får besluta om förlängd studietid för elev om mer än 1 år, 
punkt 14.14. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 32. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 augusti 2018 § 55 och fr o m den 1 
september 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 barn- och utbildningsnämn-
den. 
 
 
 
 
______ 
Exp till:  Reglementspärm 
                Alla upptagna i förteckningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 48 
 
Projektkonto för Specialpedagogik för lärande på Parkskolan läsåret 2019-
2020               Dnr 449/19 
 
Rektor för Parskolan anför i skrivelse att ”All pedagogisk personal får 
fortbildning i specialpedagogik och att vi på så sätt kan möta elevernas behov 
av anpassningar och särskilt stöd på ett bättre sätt. Detta leder i sin tur till högre 
måluppfyllelse.  
 
Parkskolan står inför en stor utmaning, elevernas måluppfyllelse. Med stöd av 
statsbidrag från Skolverket vill vi fortbilda vår personal i Specialpedagogik. Vi 
har därför ansökt om och beviljats statsbidrag för satsningen. Syftet med att 
lägga det som ett projekt är främst för att hålla koll på kostnader och utgifter. 
Projektet sträcker sig över två terminer, olika budgetår.  
Läsåret 2019-2020, varje vecka har vi avsatt tid för kollegialt lärande för 
pedagogisk personal. Handledare har utbildats och ska vara utbildare 
motsvarande 50 % av en lärartjänst (schablonbelopp).  
Två moduler dvs två delar med olika kurser ska genomföras under läsåret. Varje 
modul har åtta delar som genomförs med inläsning, pröva i klassrummet och 
sedan delge och reflektera tillsammans med kollegor inom samma 
ämnesområde. Vi genomför en modul per termin. Det innebär att vi på 
Parkskolan använder all kompetensutvecklingstid till detta projekt – en stor 
satsning. Tre handledare har utbildats i att leda det kollegiala lärandet och 
genomgått en fortbildning i skolverkets regi. Antalet lärare som deltar genererar 
ett belopp av statsbidraget. Statsbidraget täcker den nedsättning hos 
handledarna som krävs för att planera, genomföra och utvärdera fortbildningen. 
Personal har anställts för att kunna ge dem den tid de behöver. Statsbidraget 
täcker också andra kostnader gällande tid och litteratur. 
 
Statsbidraget vi blivit beviljade är 246 000kr för den första terminen och vi får 
lika mycket för termin två, så totalt får vi 492 000kr om vi genomför det som vi 
planerat.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 35. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ett projektkonto läggs upp för projektet Specialpedagogik för lärande på 
Parkskolan läsåret 2019-2020 varvid områdeschefen för grundskolan bär 
ansvaret för sin verksamhets kostnader vid ett eventuellt underskott. 
 
______ 
Exp till: Rektor Parkskolan 
               Controller  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 49 
 
Aktualisering av översiktsplan för Västerås kommun - för yttrande        
Dnr 372/19 
 
Länsstyrelsen har översänt ett förslag på översiktsplan för Västerås kommun till 
kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har remitterat 
ärendet till bland annat barn- och utbildningsnämnden.  
 
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen ska bidra till en god 
miljö och hållbar utveckling. Översiktsplanen är vägledande och fungerar som 
underlag för beslut om detaljplaner och bygglov med flera. 
 
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 28 §, ska Länsstyrelsen varje 
mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna angående 
översiktsplanernas aktualitet, eller när så kommun begär det vilket är fallet i 
detta ärende. Länsstyrelsen ska samordna och redovisa statliga- och 
mellankommunala synpunkter, ta ställning till översiktsplanens aktualitet och 
tillhandahålla planeringsunderlag.  
 
Kommunens svar bör behandla om nu statliga eller mellankommunala intressen 
finns redovisade, om nya anspråk eller nya relevanta planeringsunderlag, lagar, 
mål, planer eller program tillkommit samt eventuella övriga 
samhällsförändringar som påverkar översiktsplanens aktualitet utifrån 
kommunens bevakningsområden.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 6 augusti 2019 bland 
annat att: Behovet för arbete eller studier är starkt beroende av goda möjligheter 
till pendling. Det gäller hela resan inklusive byten inom Västerås eller vidare ut 
till andra orter. Rörligheten mellan grannkommunerna är stor både för 
inpendling till arbete i Hallstahammar och för boende som pendlar ut till arbete 
i Västerås. Likaså pendling för utbildning, dels för 
skolelever/gymnasieungdomar dels studerande vid MDH eller vidare från 
Västerås till andra studieorter. 
 
Hallstahammars kommun har inte gymnasieskola i egen regi. Kommunen är 
beroende av samverkansavtal med Västerås för ungdomar med rätt till 
gymnasieutbildning. Merparten av Hallstahammars ungdomar väljer Västerås 
för sina gymnasiestudier. Dimensionering av gymnasieplatser i Västerås utgår 
ifrån att bereda plats för dessa. Det sker idag och måste bestå också då Västerås 
befolkning växer. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 49 
 
Kollektivtrafiken är en viktig förutsättning för att få vardagen att fungera och 
för fritidsintressen. Det har skett en positiv utveckling genom tätare 
bussförbindelser mellan Hallstahammar och Västerås och man ser fram emot en 
förstärkt järnvägskapacitet.  
I översiktsplanen finns ett önskemål som utreds om en ny bansträckning för 
järnvägen Västerås – Eskilstuna, för att minska avstånd och därmed restid. Det 
skulle exkludera Kolbäck liksom möjligheten till ett tågstopp i Strömsholm och 
avsevärt försämra för invånarna att med kollektivtrafik nå Västerås och 
Eskilstuna och vidare ut i värden.  
E18 mellan Västjädra - Köping behöver motorvägsstandard. Det är av stor vikt 
för säkerhet och framkomlighet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 36. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att som sitt yttrande över aktualisering av översiktsplan för Västerås kommun 
överlämna förvaltningens skrivelse den 6 augusti 2019 till kommunstyrelsen. 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 50 
 
Samråd om ny översiktsplan för Surahammars kommun - för yttrande    
Dnr 362/19 
 
Surahammars kommun har översänt ett förslag till ny kommunövergripande 
översiktsplan till kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun. 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat barn- och 
utbildningsnämnden. Samrådstiden är från den 13 maj till den 9 augusti.  
 
I översiktsplanen beskrivs hur Surahammars kommun planerar att mark- och 
vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas 
bostäder, vart det behövs nya cykelvägar, vart det finns området att ta extra 
hänsyn till, för att skydda, bevara eller utveckla. Översiktsplanen är vägledande 
för mark- och vattenanvändningen i kommunen och för utveckling av den 
byggda miljön. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 2 augusti 2019 bland 
annat följande: ”Under rubriken buss- och tågtrafik (sid 18) beskriver 
förutsättningar för att allt fler invånare genom att åka kollektivt ska kunna nå 
den service som finns i Surahammars kommun och dess närområde. För att 
möjliggöra denna utveckling krävs en samordning mellan den allmänna 
kollektivtrafiken och den särskilda som utgörs av färdtjänst och skolskjutstrafik. 
I sig är tanken lockande att samordna färdmedel för flera funktioner. Det kan i 
framtiden innebära samordning av skolskjuts mellan grannkommuner. Bussturer 
kräver då hänsyn till skolans start och sluttider. Liknande tankar har tidigare 
funnits inom länet med omfattande problematik för skolans start och sluttider. 
Hänsyn måste tas för skolans möjligheter och förutsättningar. Risken är att 
samnyttjade bussar effektivt rullar utifrån turlista när allmänheten behöver den 
som bäst. Hänsyn måste tas till skolans start och sluttider och busselevers restid. 
Skolbarn behöver bussas i anslutning till skoldagen för att inte få orimligt långa 
dagar från och till sitt hem. I övrigt ett tydligt begripligt förslag där vi som barn- 
och utbildningsförvaltning i grannkommunen till stor del stämmer in och känner 
igen oss.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 37. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande över ny översiktsplan för Surahammars kommun 
överlämna förvaltningens skrivelse den 2 augusti 2019. 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 51 
 
Ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund - samråd       Dnr 409/19 
 
Västerås stad har översänt ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund – 
Fokus Nyckelön till kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun. 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Samrådstiden är mellan den 10 juni 2019 och den 15 september 2019. 
 
Ortsanalys och utvecklingsplan är ett samlat och väl förankrat planerings- och 
kunskapsunderlag för fortsatt planering och utveckling av Kvicksund. 
I ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund identifieras ortens potential och 
det föreslås strategier för utveckling. Det färdiga arbetet ska också kunna 
fungera som inspiration för olika utvecklingsprojekt med olika initiativtagare. 
Handlingar har tagits fram i dialog med kvicksundsbor, föreningar och 
företagare och ska öka engagemanget och intresset för Kvicksunds utveckling. 
 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 6 augusti 2019 bland 
annat att ”Järnvägsstationen i Kvicksund identifieras i dialogen som 
Kvicksunds största styrkor. Det skulle säkerligen gälla Kolbäck också vid 
motsvarande dialog där. I översiktsplanen för Västerås stad och i 
samrådshandlingen över fördjupad översiktsplanen för Kvicksund finns ett 
önskemål som utreds om en ny bansträckning för järnvägen Västerås – 
Eskilstuna, för att minska avstånd och därmed restid. Det skulle exkludera 
Kolbäck liksom möjligheten till ett tågstopp i Strömsholm och avsevärt 
försämra för invånarna att med kollektivtrafik nå Västerås och Eskilstuna och 
vidare ut i värden. Restiden från dörr till dörr skulle och fler byten ska synkas 
med avgångar på delsträckor. 
 
Regionen har många pendlande invånare som bor i olika tätorter och landsbygd 
i angränsande kommuner till Västerås och Eskilstuna. Människor som pendlar 
till arbete eller studier. Människor som allt mer är rörliga och pendlar allt längre 
sträckor. Minskat bilberoende förutsätter buss och tågtrafik. Vid föreslagen 
bansträckning försvinner Kolbäck helt som järnvägsstation där tågen stannar 
och möjligheten att ta tåget söderut eller mot Västerås. Om alla först ska ta sig 
till Västerås för att ta tåget vidare ut i landet innebär det en mycket stor förlust 
för kommunens resande. Från Kolbäck återstår då endast buss för resande med 
kollektivtrafik. 4 Mälarstäder må förverkliga sina visioner dememellan men för 
regionens mindre orter och landsbygd innebär det allt annat än likvärdighet. I 
introduktionen beskrivs en stark tillväxtregion. Gäller det hela regionen eller 
enbart 4 samverkande Mälarstäder?  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 51 
 
Bland åtgärder för bättre möjligheter till pendling nämns översyn av befintliga 
plankorsningar för minskad störning i järnvägstrafiken. Ett syfte skulle vara att 
undersöka möjligheten att höja hastigheten på sträckan kopplat till kommande 
spårbyten. Parkeringsmöjligheter intill stationerna nämns också för de som 
ansluter per bil. Det är bra åtgärder för restid såväl för säkerheten. Ökat intresse 
för resande med tåg förutsätter att tågen räcker till för alla resande. Fler vagnar 
för att undvika överfulla tåg och fler avgångar som passar olika behov.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 augusti 2019 § 38. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att som sitt yttrande över ortsanalys och utvecklingsplan för Kvicksund 
överlämna förvaltningens skrivelse den 6 augusti 2019. 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 52 
 
Villkor för att verka som vikarie inom förskola och fritidshem genom 
bemanningsenheten                Dnr 465/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 maj 2009 bland annat att all 
hantering av vikariat eller andra visstidsanställningar som barnskötare, 
elevassistenter och ekonomibiträden ska hanteras av socialnämndens 
bemanningsenhet (numera bemanningsenheten). Under åren har det kommit 
flera rapporter från verksamheten att det är brist på vikarier. En rad beslut har 
tagits för att underlätta rekrytering av vikarier.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 december 2013 § 75 att genom 
samverkan med socialnämndens vuxenutbildning, ge möjlighet för personer 
som saknar ett fåtal kurser för godkänt slutbetyg inom Barn- och 
fritidsprogrammet, att på obestämd tid läsa klart sina kurser parallellt med att 
man verkar som vikarie inom bemanningsenheten, därefter gäller godkänt 
slutbetyg för fortsatt vikariat via bemanningsenheten. Det beslutades även att 
det i övrigt krävs godkänt slutbetyg från gymnasieprogram/ gymnasieutbildning 
för att vikariera genom bemanningsenheten. 
 
Den 14 juni 2016 § 49 fattades ett tidsbegränsat beslut (gällande 2016-08-15 
tom 2017-06-31) att låta personer som har godkänt slutbetyg från 
barnskötarutbildning i annan utbildningsform än gymnasieskola får anställas, 
utifrån de anställningsvillkor som bemanningsenheten har.  
 
Barn och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 20 augusti 2019 bland 
annat att ;”Verksamheterna upplever fortsatt att det är svårt att få tag på 
vikarier. Bemanningsenheten anger i sin tur att de har svårt att rekrytera vikarier 
i den takt som behövs för att möta verksamheternas behov. Behovet påverkas 
till viss del av att många av de vikarier som bemanningsenheten rekryterar 
snabbt går in på längre vikariat och vakanta tjänster inom förskola, skola och 
fritidshem. Bemanningsenheten anger också att barn- och utbildningsnämndens 
begränsningar av vilka som får anställas påverkar deras möjligheter att 
rekrytera. Förvaltningen ser att vissa lättnader och förtydliganden av vilka som 
får anställas via bemanningsenheten kan göras i syfte att förbättra 
vikariesituationen.”  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utifrån de anställningsvillkor som bemanningsenheten har får personer som 
har godkänt slutbetyg från barnskötarutbildning i en annan utbildningsform än 
gymnasieprogram/gymnasieutbildning anställas som vikarie inom förskola och 
fritidshem, samt 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 52 
 
att personer, under tiden de läser barnskötarutbildning i annan utbildningsform 
än gymnasieprogram/gymnasieutbildning, får möjlighet att anställas som 
vikarie inom förskola och fritidshem utifrån de anställningsvillkor som 
bemanningsenheten har samt att möjligheten tidsbestäms och därefter gäller 
godkänt slutbetyg för att fortsatt vikariera via bemanningsenheten. 
 
 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Bemanningsenheten 
               HR 
               Områdeschef förskola 
               Områdeschef grundskola 
               Förskolekontroller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-08-27 
 
 

15 (15) 
  

  
 
 
BUN § 53 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− Meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2019-08-27 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-08-27 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2019-08-21 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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