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Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)  
 Margareta Sundin (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Hans Strandlund (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Gun-Britt Rydén (KD)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare: sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, områdeschef 

Anna Landehag. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Margareta Sundin (S) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 30 april 2020 klockan 13.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 27 - 36 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Margareta Sundin (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 27-36 
  
Sammanträdesdatum 2020-04-28 

   
Anslaget uppsättes 2020-04-30 Anslaget nedtages 2020-05-22 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 27 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 44/20 
 

• Områdeschef för grundskolan Anna Landehag redovisar 
Patientsäkerhetsberättelse 2019 – Elevhälsans medicinska, psykologiska 
och logopediska insats i grundskolan och grundsärskolan i 
Hallstahammars kommun. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 28 
 
Information från samverkansgrupperna      Dnr 44/20 
 
En samverkansgrupp informerar om sitt besök på förskolorna Brinken, Humlan 
och Ekot. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 29 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 30 – controller Åsa Höjer, controller Marianne Ekman 
§§ 31-32 – kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, förskolecontroller Frida 
Hjärpe 
§ 33 - förskolecontroller Frida Hjärpe 
§§ 34-35 – skolchef Lena Millberg 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 30 
 
Kvartalsrapport 1  2020 för barn- och utbildningsnämnden      Dnr 325/20 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 § 152 bland annat att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
  
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram kvartalsrapport 1 för 2020. 
Det anförs bland annat att prognosen pekar mot ett underskott på 4 100 tkr för 
2020. Den främsta orsaken till underskottet är de köpta gymnasieplatserna som 
inte tilldelades någon kompensation i budget 2020 för den uppräkning av peng 
som sker varje år samt ökat antal köpta förskoleplatser. Ökat antal köpta 
förskoleplatser är också en orsak till underskottet. Dessa kostnader är omöjligt 
att göra någon besparing på, men också svårt för övriga verksamheter att 
finansiera. En oro finns för att de villkorade och riktade statsbidragen minskar 
då övriga verksamheter måste spara mer. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2020 § 27. 
 
Barn-och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvartalsrapport 1 2020 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Controller 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 31 
 
Riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg i Hallstahammars kommun           Dnr 324/20 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2007 § 55 om att anta riktlinjer för 
att bedriva förskoleverksamhet i enskild regi i Hallstahammars kommun.  
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram ett förslag gällande 
riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg i Hallstahammars kommun. Beslutet från 2007 föreslås upphävas och 
det nya förslaget föreslås antas.  
 
I den nya riktlinjen anförs bland annat att när det gäller start av nya skolor har 
Skolinspektionen uppdrag från staten att bedöma ansökningarna och besluta om 
tillstånd. Skolinspektionen utövar också tillsyn över både kommunala och 
fristående skolor. För landets förskolor finns ett delat ansvar mellan 
kommunerna och Skolinspektionen. Ansvaret för godkännande och tillsyn för 
fristående förskolor ligger hos kommunerna. Skolinspektionen har i sin tur 
tillsynsansvar för kommunala förskolor, samt att granska hur kommunerna tar 
sitt ansvar för tillsynen av fristående förskolor.  
 
I enlighet med 2 kap 5, 7§§ Skollagen (2010:800) får enskilda godkännas som 
huvudmän för förskola (och fritidshem), efter ansökan till den kommun där 
utbildningen ska bedrivas. Kommunen beslutar också om rätt till bidrag för 
enskild pedagogisk omsorg (Skollagen 25 kap 10§).  
Från 1 januari 2019 ställs ökade krav på huvudmän som vill starta fristående 
förskola. I samband med ansökan gör kommunen en omfattande ägar- och 
ledningsprövning. Syftet är att säkerställa att huvudmannen är seriös och att 
medlemmarna i ledningskretsen har insikt i verksamhetens lagstiftning, 
ekonomiska förutsättningar och i övrigt är lämplig för uppdraget. Fristående 
förskolor ska löpande redovisa eventuella förändringar i ägar-och 
ledningsstrukturen. Enskild pedagogisk omsorg omfattas inte av kravet på ägar- 
och ledningsprövning.  
 
Kommunen har enligt skollagens 26 kapitel tillsynsansvar över de verksamheter 
som beviljats tillstånd. Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheten 
fortlöpande uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. Som 
tillsynsmyndighet har kommunen rätt att få tillträde till byggnader och lokaler 
där verksamheten bedrivs och verksamheten som är föremål för tillsyn är 
skyldiga att lämna upplysningar och material som efterfrågas (skollagen 26 kap 
6-7§§). I tillsynen ingår även att fatta beslut om åtgärder som kan behövas för 
att den huvudman som bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäcks vid 
granskningen. I huvudsak granskas hur verksamheten arbetar mot målen enligt 
Läroplanen för förskolan (Lpfö – 98 reviderad 2018) samt tillämpliga lagar och 
förordningar.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 31 
 
Kommunen följer även upp ägar- och ledningsförhållandena och de ekonomiska 
förutsättningarna i den regelbundna tillsynen. De olika tillsynsformer som 
tillämpas är: 
 

• Etableringskontroll: genomförs inför uppstart av en ny fristående 
förskola/pedagogisk omsorg 

• Regelbunden tillsyn: genomförs årsvis genom dokumentinsamling och 
besök i verksamheten.   

• Riktad tillsyn: genomförs om det finns misstanke om brister, genom 
dokumentinsamling och/eller verksamhetsbesök.  

I riktlinjerna regleras vad ansökan om att starta fristående förskola ska innehålla 
för att kunna bedöma kvalitet och säkerhet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2020 § 28. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att i och med upphävande sitt beslut den 27 april 2007 § 55 anta riktlinjer för 
godkännand och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i 
Hallstahammars kommun enligt en till ärendet tillhörande bilaga, samt 
 
att delegera till barn- och utbildningsnämnden att fortsättningsvis besluta om 
riktlinjer för godkännand och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg i Hallstahammars kommun.      
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
               Förskolecontroller 
               Kvalitetscontroller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 32 
 
Taxa för nyetablering av fristående förskola mm. fr o m den 1 juni 2020         
Dnr 322/20 
 
Barn och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till taxa godkännande 
att starta fristående förskola. 
 
Förslaget är att ta ut följande avgifter: 
 

• 25 000 kronor för ansökan om nyetablering av fristående förskola 
• 15 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande  
• 15 000 kronor för ansökan om ägarbyte 

 
I enlighet med 2 kap 5, 7§§ Skollagen (2010:800) får enskilda godkännas som 
huvudmän för förskola efter ansökan till den kommun där utbildningen ska 
bedrivas. Från 1 januari 2019 ställs ökade krav på huvudmän som vill starta 
fristående förskola. I samband med ansökan gör kommunen en omfattande 
ägar- och ledningsprövning (Skollagen 2 kap 5§). Syftet är att säkerställa att 
huvudmannen är seriös och att medlemmarna i ledningskretsen har insikt i 
verksamhetens lagstiftning, ekonomiska förutsättningar och i övrigt är lämplig 
för uppdraget. Fristående förskolor ska löpande redovisa eventuella 
förändringar i ägar-och ledningsstrukturen.  
 
För kommunen innebär lagändringen ett mer omfattande arbete i prövningen 
om en enskild ska får starta fristående förskola. Därför medger lagstiftningen att 
kommunen har rätt att ta ut en avgift för att handlägga ansökningar om 
godkännande (Skollagen 2 kap 5 c§). Avgiften är beräknat utifrån en 
bedömning av kommunens egna kostnader för handläggning av ansökningar, i 
enlighet med självkostnadsprincipen i Kommunallagen 2 kap 6§. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2020 § 29. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att från och med den 1 juni 2020 anta taxa för nyetablering av fristående 
förskola mm. enligt en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
______ 
Exp till:    Kommunstyrelsen (skrivelse) 
                 Kvalitetscontroller 
                 Förskolecontroller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 33 
 
Projektkonto för Läslyftet i förskolan 2020/2021      Dnr 326/20 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse daterat den 20 april 2020 
att barn- och utbildningsnämnden har ansökt om stadsbidrag för Läslyftet för 
läsår 2020/2021 och beviljats 483 000 kronor i stadsbidrag och önskar lägga 
upp ett projektkonto för att hantera kostnaderna. 
 
Statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan 
handleda kollegor i Läslyftet.  Läslyftet är kompetensutveckling i språk-, läs- 
och skrivdidaktik och bygger på att förskollärare lär av och med varandra, med 
stöd av en handledare. Läslyftet riktar sig främst till förskollärare, men om 
huvudmannen anser det lämpligt kan även annan personal ingå, till exempel 
barnskötare. Hallstahammars förskolor planerar att utbilda samtliga anställda i 
arbetslagen. Fortbildningens syfte är att erbjuda både de yngre och de äldre 
barnen tillfällen att utveckla språket och att ge personalen goda förutsättningar 
att stärka kvaliteten i utbildningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2020 § 32. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ett projektkonto läggs upp för Läslyftet i förskolan 2020/2021 
varvid områdeschefen för förskolan bär ansvaret för sin verksamhets  
kostnader vid ett eventuellt underskott.  
 
 
______ 
Exp till: Förskolecontroller 
               Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 34 
 
Ny förskola i Kolbäck –  inriktningsbeslut       Dnr 318/20 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 3 april 2020 att; 
Förskolan Lärkan i Kolbäck har inte platser som räcker till för att möta 
inflyttning. Nya bostäder planeras, närmast i tid Vattentornet och senare 
Kyrkbyn. I ett längre perspektiv finns kommunal mark lämplig för än mer 
bostäder i området runt kyrkan. Kolbäck har behov av en ny förskola, för 
framtidens inflyttning kommer det att behövas en fullstor förskola.  

Investeringsmedel för ny förskola i Kolbäck finns avsatt med 40 Mkr år 2021 
och 10 Mkr år 2022.  Investeringsmedlen ska täcka kostanden för byggnad, 
utemiljö och inventarier. Åtgärder i trafikmiljön är inte inräknade. Förskolan 
behöver också finansiering för bemanning för ökat platsbehov. Ökat platsbehov 
till följd av demografi hanteras i mål- och budgetprocessen för personal, 
ledning, måltider, förbrukning etc. Demografi dvs. påvisat platsbehov kommer 
att läggas in i BUN:s prioriteringslista inför budgetramar för 2021 - 2023. 
Kommunfullmäktige föreslås besluta om ett inriktningsbeslut samt planera för 
finansiering av dels investering dels kapital-/ och driftskostnader, dels 
inventarier för en ny förskola i området Kyrkbyn.  

Ett inriktningsbeslut innebär att planeringen för en ny förskola kan påbörjas 
parallellt med detaljplanearbete för området. Behovet av nya platser finns då 
Vattentornet är bebyggt. Lärkan beräknats ha fyllt sina platser våren 2021 och 
behovet ökar ännu mer våren 2022. Om nya platser inte finns i Kolbäck kan 
föräldrar tvingas bli hänvisade till förskola i Hallstahammar.  

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2020 § 30. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att man 
ska undersöka om förskoleverksamheten kan bedrivas privat, kooperativt eller 
dylikt. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag på Hans Strandlunds (M) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att som inriktningsbeslut uttala att en ny förskola med tillhörande skolgård 
byggs på Kyrkbyn XX i Kolbäck med en tvåvåningsbyggnad för 4 avdelningar 
förskola med övervåning som för framtiden kan inredas med ytterligare 2 
avdelningar,  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 34 
 
att uppdra till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden samt kom-
munstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera en detaljerad budget 
och kalkyl med tidsplan för en ny förskola inklusive skolgård, kök, matsal och 
inventarier på fastigheten Kyrkbyn XX, 
 
att som inriktningsbeslut reservera medel för finansieringen inom in-
vesteringsutrymme och kompensera barn- och utbildningsnämnden med utökad 
budget som täcker drift- och kapitalkostnader,  
att inför inflyttning kompensera barn- och utbildningsnämnden för 
inredning/inventarier till den nya förskolan och för omkostnader som uppstår 
vid byggnation, samt 
att i samband med mål- och budgetprocessen i budgetram utöka platsantalet i 
förskolan motsvarande påvisat platsbehov för att täcka personal, ledning, kök, 
måltider förbrukning etc. 
 
 
 
Till förmån för Hans Strandlunds (M) yrkande reserverar sig Hans Strandlund 
(M), Torbjörn Estelli (M) och Gun-Britt Rydén (KD). 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Skolchef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 35 
 
Fastställelseprövning av vägplan för anläggning av väg 252 Strömsholm-
Kolbäck gång- och cykelväg delen i Hallstahammars kommun – för 
yttrande               Dnr 493/17 
 
Trafikverket Region Öst har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning av 
väg, gång och cykelväg på delen av väg 252 Strömsholm-Kolbäck i 
Hallstahammars kommun. Trafikverket har överlämnat vägplanen till 
Trafikverket för fastställelseprövning. De synpunkter som inkom under 
vägplanens granskning har kommenterats av Trafikverket Region Öst i ett 
granskningsutlåtande. Länsstyrelsen har i ett yttrande tillstyrkt att vägplanen 
fastställs. Hallstahammars kommun får nu tillfälle att ta del av nämnda 
handlingar och möjlighet att framföra ytterligare synpunkter innan beslut fattas. 
Kommunstyrelsen har skickat planen på remiss till bland annat barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Och med att vägplanden var ute på granskning beslutade barn- och 
utbildningsnämnden den 19 november 2019 § 75 att nämnden vidhåller sina 
synpunkter de hade i samrådsskedet. I samrådsskedet uttalade nämnden att 
nämnden vill att parkeringsfickan vid Naturskolan finns kvar på befintlig plats 
alternativt förskjuts närmare Naturskolans infart, att hastighetsbegränsningen 
vid den aktuella överfarten vid väg 252 sänks från 70 km/tim till 50 km/tim 
samt att överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 12 december 2017.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 14 april 2020 att de 
vidhåller tidigare yttranden gällande planutformning för gång- och cykelväg 
utmed väg 252 mellan Strömsholm och Kolbäck. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 april 2020 § 31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över fastställelseprövning av vägplan för anläggning av väg 
252 Strömsholm-Kolbäck gång- och cykelväg uttala att man vidhåller tidigare 
synpunkter som lämnades i samråds- och granskningsskedet. 
 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 36 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-04-28 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-04-28 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2020-04-21 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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