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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-13 1  

Plats och tid Åsby Hotell, Hallstahammar, klockan 14.00 – 14.20 
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)  
 Hamida Hanou (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Lisbeth Wallman (S)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
   
Övriga deltagande Ersättare Latif Yosefi (L), Eleonor Zeidlitz (MP), sekreterare Kristin Karlsson, 

skolchef Anna Landehag, övriga se § 107. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Elisabeth Erngren (V) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 16 december 2022 klockan 10.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 106 - 113 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Elisabeth Erngren (V) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 106-113 
  
Sammanträdesdatum 2022-12-13 
  
Anslaget uppsättes 2022-12-16 Anslaget nedtages 2023-01-07 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 106 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 33/22 
 
- Skolchefen informerar om att hon och områdescheferna har varit till alla 

grundskolor och förskolor och haft kvalitetsdialoger med rektorer och deras 
ledningsgrupper. 
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BUN § 107 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§§ 108-109 Enhetschef Arman Elezovic 
§§ 110-111 Skolchef Anna Landehag 
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BUN § 108 
 
Projektet ”Inventarier för uppstart av gymnasieenhet” – ekonomisk 
redovisning till kommunstyrelsen        Dnr 381/21 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 januari § 3 2021 att som 
inriktningsbeslut uttala att starta upp och driva gymnasieutbildningens 
introduktionsprogram, individuellt alternativ och språkintroduktion, inom 
Hallstahammars kommun. I beslutet framgår det också att bedriva programmen 
i egen regi ger ekonomiska vinster för kommunen. Kostnad för IMA och IMS 
för 20 elever idag: 3 306 953 kronor/år eller 165 348 kronor/elev. Total kostnad 
för 20 elever på IMA och IMS i egen regi: 2 426 600 kronor/år eller 121 330 
kronor/elev. 
 
Den 27 april 2021 § 34 beslutat barn- och utbildningsnämnden att ansöka hos 
kommunstyrelsen om dels investeringsmedel för 2021 om 250 000 kronor för 
inventarier för uppstart av gymnasieenhet i Hallstahammars kommun (etapp 1), 
dels om starttillstånd för att ianspråkta 250 000 kronor för inventarier för 
uppstart av gymnasieenhet i Hallstahammars kommun. Vidar har nämnden 
beslutat, att nettokostnadsökningen till följd av ianspråktagande av medel 
bekostas inom barn- och utbildningsnämndens budget.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 17 maj 2021 § 93 att bland annat omfördela 
250 000 kronor från ”KS oförutsedda investeringar” till ”Inventarier för 
uppstart av gymnasieenhet”, att bevilja starttillstånd för projektet ”Inventarier 
för uppstart av gymnasieenhet”, att kapitalkostnaden härför ska rymmas inom 
barn- och utbildningsnämndens budgetram och att barn- och 
utbildningsnämnden efter att inventeringen är gjord lämnar en slutredovisning 
av projektet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 mars 2022 § 16 att hemställa 
hos kommunstyrelsen om starttillstånd för investeringsprojektet 
”Gymnasieskola inventarier IMA IMS” med 100 000 från investeringsbudgeten 
2022 och nettokostnadsökningen om 10 935 kronor/år finansieras från 
finansförvaltningens avsättning för årets investeringar. Kommunstyrelsen 
beslutade den 14 mars 2022 § 52 att bland annat bevilja starttillstånd och att ett 
slutredovisning ska ske efter genomförandet. 
 
I skrivelse den 23 november 2022 anför barn- och utbildningsförvaltningen 
bland annat att uppskattade kostnad för etapp 1 var 250 000 kronor men det 
förbrukades 125 421 kronor. Detta då enheten lyckades hitta begagnade möbler 
inom kommunen som kunde återanvändas. Investeringsprojektet för etapp 2 år 
2022 har kostat 1096 kronor mer än budgeterat. Detta då 
introduktionsprogrammen IMA och IMS har tagit emot fler elever än beräknad 
både läsåret 21/21 samt 22/23.  
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Forts BUN § 108 
 
Elevunderlaget och elevernas behov krävde fler inköp av skärmar än vi 
prognoserade och därför har budgeten överskridits med 1096 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2022 § 91. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att överlämna förvaltningens slutredovisning enligt en tillärendet hörande 
bilaga gällande projekteten ”Inventarier för uppstart av gymnasieenhet” och 
”Gymnasieskola inventarier IMA IMS” till kommunstyrelsen. 
 
 
_____________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Enhetschef gymnasiet 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-12-13 
 
 

6  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
BUN § 109 
 
Plan för utbildningar på introduktionsprogrammet – Språkintroduktion 
(IMS) och Individuellt alternativ (IMA) – för godkännande 
Dnr 1038/22 
 
Varje huvudman är enligt skollagen (17 kap §7) skyldig att upprätta en plan för 
introduktionsprogrammet, vilken beskriver huvudmannens organisation av 
programmet. Av utbildningsplanen ska framgå längd, syfte och innehåll. 
Introduktionsprogrammet är ett program inom gymnasieskolan. I 
Hallstahammars kommun erbjuds från ht 2021 två inriktningar på 
Introduktionsprogrammet. Inriktningarna är: - Språkintroduktion (IMS) - 
Individuellt alternativ (IMA). 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en utbildningsplan för 
Språkintroduktion (IMS) - Individuellt alternativ (IMA). 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2022 § 92. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Plan för utbildningar på introduktionsprogrammet – 
Språkintroduktion (IMS) och Individuellt alternativ (IMA) enligt en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
 _______ 
Exp till:  Enhetschef gymnasieskolan 
               Skolchef 
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BUN § 110 
 
Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från 
och med 1 januari 2023                            Dnr 1053/22 
 
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. 
 
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. Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.  
Barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutade den 14 december 2021 § 
att anta avgifter för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från 
och med den 1 januari 2022. År 2022 är högsta avgift som får tas ut för ett barn 
i förskolan 1 572 kr per månad och för ett barn i fritidshem 1048 kr. Statens 
skolverk ska senast den 1 december året före bidragsåret lämna uppgift till 
varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad.  
 
Från den 1 januari 2023 blir den högsta avgift som får tas ut för ett barn i 
förskolan 1 645 kr, för barn i fritidshem 1097 kr. Det grundar sig på en 
nettoinkomst för hushållet om 54 830 kr, istället för nuvarande tak på 52 410 
kr. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2022 § 93. 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 
 
att med upphävande av gällande beslut anta avgifter för förskola, fritidshem 
och annan pedagogisk verksamhet enligt en till ärendet hörande bilaga från och 
med den 1 januari 2023. 
 
 
_______ 
Exp till:  Skolchef 
              Controller 
              Förskolecontroller 
              Områdeschef grundskolan 
              Områdeschef förskolan 
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BUN § 111 
 
Uppförande av förrådsbyggnad på Lindboskolan – ekonomisk redovisning 
till kommunstyrelsen        Dnr 509/20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutad den 25 augusti 2020 § 60 bland annat 
att hemställa hos kommunstyrelsen att för byggnad av förråd på Lindboskolan 
inom 2020 årsinvesteringsbudget ianspråkta 55 000 kronor från projektet 
”Fastighetsombyggnationer”. Kommunstyrelsen beslutade den 7 september § 
162 bland annat att för uppförande av förråd på Lindboskolan från 
investeringsbudgeten 2020 omfördela 55 000 kronor från ” 
”Fastighetsombyggnationer” och att barn- och utbildningsnämnden ska 
inkomma till kommunstyrelsen med en ekonomisk redovisning av projektet 
efter genomförandet. 
 
Projektet är klart och barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat en 
ekonomisk redovisning den 24 november 2022. Av redovisningen framgår det 
att investeringsutgifter har en avvikelse på -18 200 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 29 november 2022 § 94. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens slutredovisning enligt en till 
ärendet hörande bilaga gällande uppförande av förrådsbyggnad på 
Lindboskolan. 
 
 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Skolchef 
              Kommunstyrelsen 
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BUN § 112 
 
Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet t o m den 31 december 2022    
Dnr 406/22 
 
Jenny Landernäs (M) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- 
och utbildningsnämnden (på kommunfullmäktiges sammanträde 2022-10-31) 
vilket samtidigt innebär att hennes uppdrag som ledamot i arbetsutskottet 
upphör. 
 
Torbjörn Estelli (M) yrkar att Hamida Hanou (M) ska utses som ledamot i 
arbetsutskottet till och med den 31 december 2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att som ledamot i arbetsutskottet t o m den 31 december 2022 efter Jenny 
Landernäs (M) utse Hamida Hanou (M). 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Hamida Hanou (M) 
              Nämndkansliet 
              Löneenheten 
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BUN § 113 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-12-13 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-12-13 
− arbetsutskottets protokoll den 2022-11-29 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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