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Plats och tid KF-salen, K-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.10 
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)  
 Tony Flodin (M)  
 Torbjörn Estelli (M)   
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Sekreterare Julia Lundin, skolchef Anna Landehag, övriga deltagare se § 78. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 5 november 2020 klockan 08.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 75 - 84 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Lundin 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tony Flodin (M) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 75-84 
  
Sammanträdesdatum 2020-10-27 

   
Anslaget uppsättes 2020-11-05 Anslaget nedtages 2020-11-27 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Lundin 
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BUN § 75 
 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
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BUN § 76 
 
Ersättares deltagande vid barn- och utbildningsnämndens sammanträden 
Dnr 647/20 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick i uppdrag av kommunstyrelsen under 
våren 2020 att föreslå rekommendationer som ska vidtas vid nämndernas sam-
manträden, fysiska möten och konferenser etc med anledning av coronapande-
min. Kommunstyrelsens arbetsutskott hade därefter dialog med gruppledarna 
för de politiska partierna varvid man enades om att följande ska gälla vid sam-
manträde med nämnd/styrelse/fullmäktig: 
 

• Arbetsutskotten träffas som vanligt i stora sammanträdesrum 
• Nämnderna/styrelsen/fullmäktige hanterar ärenden utifrån behov. Korta 

föredragningar/svara på frågor. Nämndernas sammanträden äger rum i 
fullmäktigesalen. Sekretessärenden i KS-salen. Få personer. 

• Ersättare ombeds att inte närvara vid sammanträde om man inte blir sär-
skilt kallad till sammanträdet. Undantag för politisk representation. 

• Anmälan om frånvaro ska ske till nämndkansliet. 
• Ordförande är ansvarig för att sammanträdet genomförs i enlighet med 

dessa rekommendationer. 
 
Kommunstyrelsen har därefter den 12 oktober 2020 § 211 för sin dels beslutat 
att ersättare fortsättningsvis ska få närvar vid kommunstyrelsens 
sammanträden. Kommunstyrelsen beslutade också att rekommendera övriga 
nämnder att ta upp frågan om deltagande för ersättare vid nämndsmöten 
framöver. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2020 § 65. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ersättare fortsättningsvis har rätt att närvara vid barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden.  
 
 
______ 
Exp till:  Barn- och utbildningsnämndens ersättare 
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BUN § 77 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 44/20 
 
 

• Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, förskolecontroller Frida 
Hjärpe och ersättande områdeschef förskolan Elisabeth 
Sandström informerar om riktad tillsyn av pedagogisk omsorg. 

• Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, områdeschef för 
grundskolan Ann-Sophie Günzel Wahlström och vikarierande 
områdeschef förskolan Maria Nummelin redovisar 
kvalitetsrapporter för grundskolan och förskolan läsåret 
2019/2020. 
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BUN § 78 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
 
§§ 75, 81, 82 – skolchef Anna Landehag 
 
§ 77 – Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, förskolecontroller Frida Hjärpe 
och ersättande områdeschef förskolan Elisabeth Sandström, områdeschef för 
grundskolan Ann-Sophie Günzel Wahlström och vikarierande områdeschef 
förskolan Maria Nummelin 
 
§ 79 – controller Åsa Höjer 
 
§ 80 - Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, kvalitetsutvecklare Sebnem 
Gümüscü 
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BUN § 79 
 
Mål och budget 2021-2023 för barn- och utbildningsnämnden     Dnr 502/20 
 
Hallstahammars kommun arbetar med en treårsplan när det gäller mål och bud-
getprocessen. Nuvarande plan med ramtillskott med målgruppsförändringar, 
kompensation för löner finns med i Mål och budget 2020-2022 som beslutades 
av kommunfullmäktige den 16 december 2019 § 152. 
 
Årets Mål och budgetprocess har skjutits fram på grund av Coronapandemin. 
Tidigare år har kommunfullmäktige antagit ramar eller mål och budget i juni. 
Årets mål- och budgetomgång genomförs något annorlunda. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 118 att fastställa direktiv för 
mål och budget 2021-2023 och anmoda kommunens nämnder och kom-
munstyrelseförvaltningen att i enlighet med direktiven senast i oktober 2020 
komma till kommunstyrelsen med förslag till Mål och budget för 2021-2023 
med särskild inriktning på 2021.  
 
Utifrån beslutade direktiv har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram 
ett förslag till mål- och budgetdokument för perioden 2021–2023. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2020 § 60. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 22 oktober 2020 varvid Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund lämnar erinran. 
 
Torbjörn Estelli (M) yrkar avslag på förslag till mål och budget 2021-2023 för 
barn- och utbildningsnämnden.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Torbjörn Estellis (M) 
yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens mål och budget 2021-2023 utifrån 
givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Torbjörn Estelli (M) och Tony Flodin (M) reserverar sig mot beslutet.  
       
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Controller 
  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-27 
 
 

7  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
BUN § 80 
 
Indikatorer för barn- och utbildningsnämndens mål 2020-2023     
Dnr 178/19 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 november 2019 § 76 om fyra 
mål som ska gälla för perioden 2020-2023. Dessa mål är kopplade till 
Hallstahammars kommuns vision 2025 under rubrikerna; enkelt och nära, 
nytänkande och kreativt, ansvar och engagemang.  
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutade mål är: 

• Alla barn, elever och personal känner trivsel, trygghet och arbetsro 
• Fördjupat samarbete med delat ansvar mellan skola och vårdnadshavare 
• Alla verksamheter ska ha tillgång till digital lärplattform 
• Antalet elever med behörighet till gymnasiet ökar och fler elever 

fullföljer gymnasieutbildningen 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har därefter tagit fram förslag på indikatorer 
i syfte att kunna följa och följa upp de beslutade målen. Indikatorerna syftar till 
att ge en bild huruvida utvecklingen som sker går i riktning mot målen, men ger 
också en indirekt styrning till förvaltningen vad som förväntas utföras under 
målperioden. Indikatorerna är en del i måluppföljningsarbetet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2020 § 61. 
 
Torbjörn Estelli (M) yrkar avslag på förslag till indikatorer.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Torbjörn Estellis (M) 
yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa indikatorer för barn- och utbildningsnämnden 2020-2023 enligt en 
till ärendet hörande bilaga. 
 
Torbjörn Estelli (M) och Tony Flodin (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
                    
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Kvalitetsutvecklare 
               Kvalitetscontroller 
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BUN § 81 
 
Riktlinje för samverkan mellan skola och vårdnadshavare – för barn och 
elevers bästa – för antagande         Dnr 640/20 
 
På ordförandes förslag ajourneras sammanträdet klockan 15.55 - 16.00. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett nytt förslag på riktlinje 
gällande samverkan mellan skola och vårdnadshavare. Riktlinjen är framtagen 
för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde vilka innefattar 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem och 
gymnasieenhet.  
 
Barn behöver vuxna. Vuxna som sätter ramar, stödjer och uppmuntrar. Vuxna 
som tar ansvar och hjälps åt. Det är utgångspunkten i den riktlinjen för hur 
skola och hem ska samverka. En god samverkan mellan skola och hem är en 
framgångsfaktor för barnens och elevernas lärande och utveckling. På skolorna i 
Hallstahammars kommun strävar vi efter att ha ett tillitsfullt samarbete med 
varje vårdnadshavare där vi ser varandra som samarbetspartners med barnets 
bästa i fokus. En väl fungerande samverkan kräver att det från början är klart 
vad var och en har för ansvar, hur formerna för samverkan ska se ut och vad vi 
ska samverka om. 
 
Riktlinjerna har tagits fram i dialog med rektorerna på skolorna samt 
kommunicerats med medarbetare och vårdnadshavare.  
 
Målen för samverkan mellan hem och skola är; 

• Att hem och skola tillsammans stödjer eleverna på bästa sätt i deras 
lärande och utveckling. 

• Att hem och skola har en samsyn kring skolans mål och uppdrag. 

• Alla ska känna trygghet och trivsel under skoldagen, även våra 
medarbetare.  

• Genom tydliga förväntningar ger vi våra medarbetare möjlighet att 
fokusera på sitt uppdrag och på att organisera och planera för ökat 
lärande och göra det bästa möjliga för barnen. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2020 § 62. 
 
Torbjörn Estelli (M) yrkar som tillägg att riktlinjen kompletteras inom stycket 
vad vårdnadshavare och elev kan förvänta sig av skolan med att all 
undervisning följer den svenska skollagen, normer och värderingar samt 
läroplanens kunskapsmål, samt som ny del i riktlinjen att dokumentet vidgas att 
gälla förväntningar på skolan, vårdnadshavare såväl som på elever i form av att 
ett stycke kring vad som förväntas av eleven också arbetas in, att ett stycke med 
vad konsekvenserna blir om innehållet i dokumentet bryts samt att dokumentet 
utformas så att varje elev samt vårdnadshavare ska underteckna dokumentet.  
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Forts BUN § 81 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Torbjörn Estellis (M) 
tilläggsyrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta riktlinje ”Samverkan mellan skolan och vårdnadshavare – för barn och 
elevers bästa”, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Torbjörn Estelli (M), Tony Flodin (M) och Ewa Björklind (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Kvalitetsutvecklare 

 Reglementspärmen 
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BUN § 82 
 
Bidrag i form av lokaler och bemanning för utförande av högskoleprovet 
hösten 2020     Dnr 573/20 
 
Hans Strandlund (M) väckte vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 
den 25 augusti 2020 § 65 ärende om kommunen kan bidra med lokaler och 
bemanning till högskoleprovet hösten 2020. Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade att ärende skulle behandlas vid ett senare tillfälle.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 15 oktober 2020 bland 
annat att höstens högskoleprov genomförs på ett begränsat antal platser som 
regeringen beslutat om. Att genomföra högskoleprovet i höst innebär risk för 
smittspridning av coronaviruset. Möjligheterna att skydda provdeltagare och 
personal under provdagen är begränsade. Regeringen har därför tillfälligt flyttat 
ansvaret för provets genomförande från 21 universitet och högskolor till 
Universitets- och Högskolerådet (UHR). Regeringen har även tillsatt en 
nationell samordnare som bistår Universitets- och Högskolerådet (UHR) i att 
genomföra högskoleprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Högskoleprovet genomförs under en hel dag, med in- och utpassering, raster 
med mera vid samma tider. De lokaler som högskoleprovet genomförs i ska 
vara anpassade för det. Det är viktigt för att säkra provets rättssäkerhet och för 
att förhindra fusk. Exempelvis är en del av grundskolans skolsalar och möbler 
inte anpassade för att genomföra provet i. För att följa nuvarande 
rekommendationer och skydda provskrivare och personal från smittspridning 
måste avstånd kunna hållas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Provpersonal ska utbildas för att hantera de många moment som ingår under 
provdagen, förhindra fusk och motverka smittspridning.  Provets jämförbarhet 
över tid kräver att det kan genomföras på liknande sätt vid varje tillfälle. Skulle 
provet genomföras med ett otillräckligt antal provledare eller bristfälliga lokaler 
är risken för fusk betydande och jämförbarheten med tidigare provs resultat 
försämras. Det påverkar i sin tur provets legitimitet negativt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 oktober 2020 § 64. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att frågan inte ska föranleda någon ytterligare beredning med hänvisning till 
förvaltningens skrivelse den 15 oktober 2020. 
 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Hans Strandlund (M) 
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BUN § 83 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 
november 2020   Dnr 652/20 
 
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 inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att upprättat förslag på nytt underskriftbemyndigande ska 
gälla från och med den 1 november 2020. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 september 2020 § 73 och med verkan  
fr om 1 november 2020 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 
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BUN § 84 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-27 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-10-27 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2020-10-20 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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