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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-08-30 1  

Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.55 
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)  
 Carola Gustafsson Hegonius (S)  
 Philip Jandovsky (M)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
 Carolyn Karlsson (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Latif Yosefi (L), sekreterare Ida Grund, skolchef Anna Landehag, 

biträdande skolchef Sebnem Levin, övriga se § 62 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 september 2022 klockan 14.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 61 - 68 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Ida Grund 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Karin Enedahl (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 61-68 
  
Sammanträdesdatum 2022-08-30 
  
Anslaget uppsättes 2022-09-02 Anslaget nedtages 2022-09-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Ida Grund 
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BUN § 61 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 33/22 
 
- Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström, rektor Camilla Flöijer och 

Ann-Sofie Rapp redogör för skolornas kunskapsresultat.  
 
- Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström informerar kring frånvaro 

och närvaro i skolorna.  
 
- Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström redovisar skolornas arbete 

med kränkningsanmälningar.  
 
- Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström, områdeschef Maria 

Nummelin och enhetschef Arman Elezovic redovisar skolornas 
verksamhetsplaner för kommande år.  

 
- Förskolecontroller Frida Hjärpe och kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 

informerar om tillsynen som gjorts på förskolan Hagvidson Ekot.  
 
- Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello informerar om ny rutin som 

upprättats för elever som varaktigt vistas utomlands. Rutinen ingår i arbetet 
med skolpliktsbevakningen.  
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BUN § 62 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 61 – Rektor Camilla Flöijer, rektor Anns-Sofie Rapp, kvalitetscontroller 
Ellinor Mazzarello, områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström, 
Förskolecontroller Frida Hjärpe, enhetschef Arman Elezovic, områdeschef 
Maria Nummelin 
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BUN § 63 
 
Återkrav av felaktigt utbetalt bidrag till fristående förskola  
Dnr 684/22 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 18 juli 2022 bland 
annat att det i mars 2022 upptäcktes att det fanns felaktigheter i förskolan 
Hagvidson Ekots redovisning av antal barn med närvarotid upp till 15 timmar 
per vecka, inför utbetalning av ersättning. Ett antal barn under 3 år som haft 
plats i förskola 15 timmar per vecka redovisades av förskolan Ekot som att de 
gick heltid. Barn som går 15 timmar per vecka eller mindre, ersätts med en 
lägre ersättningsnivå enligt kommunens fastställda prislista.  
 
Hagvidson Ekot hänvisar till att de missuppfattat och trott att det endast är de 
barn som varit inskriva i avgiftsfri allmän förskola (som alla barn från 
höstterminen det år de fyller 3 år har rätt till) som skulle redovisas på den lägre 
ersättningsnivån. När detta uppdagades efterfrågade barn- och 
utbildningsförvaltningen att Hagvidson Ekot skulle redovisa hur långt tillbaka i 
tiden barn hade redovisats på felaktig ersättningsnivå, för att kunna göra en 
justering av bidraget. Rektor för Hagvidson Ekot uppgav att tidigare rektor inte 
heller känt till detta och skickade inom kort in uppgifter för åren 2020-2021, 
samt för de första månaderna 2022. Hagvidson Ekot hänvisar till att de inte har 
sparat uppgifter om närvaro längre tid tillbaka än så och därmed inte kan 
redovisa längre tillbaka i tiden. Närvarolistor där man kan se om barn har vistats 
heltid eller 15 timmar per vecka sparas i kommunal verksamhet i tre år. 
Motsvarande krav finns dock inte för fristående verksamhet, så det är inget fel i 
att uppgifter längre tillbaka har gallrats. Ägarbytet där Hagvidson tog över 
driften av förskolan Ekot skedde år 2018. Uppgifter om hur många barn som 
gått 15 timmar per vecka finns alltså varken sparade hos barn- och 
utbildningsförvaltningen eller hos Hagvidson längre tillbaka än år 2020. Med 
hänvisning till att uppgifterna inte finns sparade hos någon av parterna ser 
förvaltningen att det är svårt att återkräva ersättning längre tillbaka i tiden, då 
det inte finns något sätt att säkert fastställa hur länge det varit fel och hur stor 
summa det handlar om.  
 
Hagvidson Ekot har ansvar att redovisa de barn som är inskriva i och 
stadigvarande vistas i verksamheten. Utifrån redovisningen utgår ersättning för 
de barn som redovisas enligt gällande prislista. I gällande avtal mellan 
Hallstahammars kommun och Hagvidson Ekot fastställs att: ”EKOT ansvarar 
för att alla uppgifter som redovisas är korrekta. Om fel i lämnade uppgifter 
uppdagas skall i efterhand felaktigt beräknad ersättning justeras”.  
Uträkning utifrån redovisningen visar att det för år 2020 handlar om 70 064 
kronor i felaktigt utbetalt bidrag. År 2021 är summan 250 423 kr. För de första 
två månaderna 2022 är summan 45 148 kr. Totalt sett har alltså en summa om 
365 635 kr felaktigt betalats ut. 
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Forts BUN § 62 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2022 § 52. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att Hagvidson Ekot ska återbetala felaktigt utbetalat bidrag för perioden januari 
2020 till och med februari 2022, en summa om totalt 365 635 kronor, vilket 
justeras på den utbetalning som sker månaden efter detta beslut. 
 
 
_____________________ 
Exp till: Förskola Hagvidson Ekot 
             Områdeschef förskola 
             Förskolecontroller  
             Controller  
             Skolchef 
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BUN § 63 
 
Fördelning av riktat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder till 
fristående förskolor – ny tilldelning för mindre barngrupper     Dnr 683/22 
 
I oktober 2021 presenterades bidragsramar för ett nytt statsbidrag riktat mot 
förskolan; Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Det nya statsbidraget 
ersätter statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder och statsbidrag för mindre 
barngrupper. Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 1 mars 2022 §23 
bland annat att en del av kommunens tilldelade statsbidrag skulle fördelas till 
fristående förskolor enligt principen att det totala bidragsbeloppet delas på totalt 
antal budgeterade platser multiplicerad med antal budgeterade platser per 
förskola.  
 
I början av maj 2022 kom information om att statsbidraget ska utökas med total 
400 miljoner kronor. Hallstahammars kommun tilldelas ytterligare 661 920 
kronor för kvalitetshöjande åtgärder. Denna del av bidragsbeloppet kan endast 
användas till att:  

• möjliggöra att barngrupperna har en storlek som överensstämmer med 
Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan 

Skolverkets riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan är satt till 6-12 
barn per grupp för barn i åldern 1-3 år, samt 9-15 per grupp för barn i åldern 4-5 
år. 
 
Enligt förordning (2021:848) om statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder inom 
förskolan som styr statsbidraget är det endast kommuner som kan få del av 
statsbidraget. Kommunen beslutar hur medlen ska fördelas och ansvarar för att 
statsbidraget används på rätt sätt. Kommunen är skyldig att efter bidragsåret 
redovisa hur pengarna har använts. Om fördelning ska ske till fristående 
förskolor bör detta föregås av att de skickar in en ansökan till barn- och 
utbildningsnämnden om hur de önskar använda bidraget. De bör också vara 
skyldiga att efter bidragsårets slut redovisa vad de använt bidraget till.    
 
Barn- och utbildningsförvaltningen planerar att rekvirera bidraget och barn- och 
utbildningsnämnden behöver fatta beslut om del av den nya bidragsramen ska 
fördelas till fristående förskolor.  
 
Förvaltningens ståndpunkt är att medel bör fördelas till de fristående 
förskolorna enligt samma grunder som tidigare fördelning av statsbidrag för 
kvalitetshöjande åtgärder enligt barn- och utbildningsnämndens beslut den 1 
mars 2022 § 23. 
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Forts BUN § 63 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2022 § 53. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att del av den nya bidragsramen inom statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder 
för år 2022 ska avsättas för fördelning till de fristående förskolorna i 
Hallstahammars kommun, 
 
att fördelning ska ske genom att dela det totala bidragsbeloppet 661 920 kronor 
med totalt antal budgeterade platser på kommunala och fristående förskolor i 
Hallstahammars kommun, vilket ger en peng per barn/plats om 705 kr, samt 
 
att de fristående förskolorna ska ansöka om att ta del av statsbidraget hos barn- 
och utbildningsnämnden, samt att de i efterhand ska redovisa vad pengarna har 
använts till. 
 
 _______ 
Exp till:  Områdeschef förskola 
               Förskolecontroller 
               Skolchef 
               Controller 
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BUN § 64 
 
Granskning för tematiskt tillägg till Västerås översiktsplan, ÖP 2026 – för 
yttrande till kommunstyrelsen    Dnr 372/19 
 
Västerås stad har översänt förslag till tematiskt tillägg, ”Mark för nya 
verksamhetsområden, TÖP 73”, till Västerås översiktsplan 2026 på granskning 
till bland annat Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har översänt 
ärendet för yttrande till bland annat barn- och utbildningsnämnden. 
 
Syftet med det tematiska tillägget är att visa på nya verksamhetsområden i 
Västerås, att ge kommunen ett juridiskt stöd för att möjliggöra markförvärv 
samt att det finns stöd i översiktsplanen för att ta fram detaljplaner för nya 
verksamhetsområden i Västerås. Sju nya områden föreslogs som lämpliga för 
verksamheter och industri, men efter samråd har området vid avfart Östanbro 
utgått ur förslaget. I granskningsversionen föreslås nu sex nya 
verksamhetsområden: 

• Område Trafikplats Västjädra – området har minskats ner 
• Område Sätra västra 
• Område Skästa – området har utökats 
• Område Tunbytorp-Hökåsen 
• Område Avfart Irsta etapp 2 
• Tillberga 

 
I samrådsskedet beslutade ordföranden den 24 augusti 2021 att avstå från att 
yttra sig över översiktsplanen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 16 augusti 2022 bland 
annat de inte ser att det föreslagna tematiska tillägget till Västerås översiktsplan 
direkt berör nämndens ansvarsområde. Förvaltningen har således inga 
synpunkter på förslaget.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 augusti 2022 § 54. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avstå från att yttra sig över granskningsremiss för tematiskt tillägg till 
Västerås översiktsplan, ÖP 2026, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73. 
 
____________ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Kvalitetscontroller 
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BUN § 65 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden t o m 
den 30 juni 2023      Dnr 699/22 
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Barn- och 
utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas inom nämndens verksamhet. Enligt artikel 37 
dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig styrelse eller nämnd 
utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska utses på grundval av 
yrkesmässiga kvalifikationer och ska ha förmåga att fullgöra de uppgifter som 
dataskyddsombudet har enligt förordningen.  
 
Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB i form av konsult-
stöd av dataskyddsombud. I uppdraget ingår även att vara kommunens kontakt-
person externt avseende frågor som rör dataskydd. Omfattningen bedöms vara 
20 %. Nämnden har tidigare beslutat att utse Erik Blandin från Xeeda för 
uppdraget. 
 
Xeeda AB kommer fortsatt att bistå Hallstahammars kommun med konsultstöd 
och föreslår nu att Erik Blandin utses till dataskyddsombud till och med den 30 
juni 2023. 
 
I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunlednings-
gruppen i Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till och med den 30 juni 2023 utse Erik Blandin, Xeeda AB till 
dataskyddsombud för de verksamheter som barn- och utbildningsnämndens 
ansvarar för, samt 
 
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelnings-
nyckel som fastställs av kommunledningsgruppen. 
 
 
___________________ 
Exp till:  Controller  
               Skolchef 
               Integritetsskyddsmyndigheten 
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BUN § 66 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 september 2022               Dnr 31/22 
 
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.  
 
Nu gällande underskriftsbemyndigande antogs av barn- och 
utbildningsnämnden den 1 mars 2022 § 25. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 1 mars 2022 § 25 och med verkan  
fr om den 1 september 2022 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 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-08-30 
 
 

11  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
BUN § 67 
 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m den 1 
september 2022     Dnr 280/22 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 mars 2022 §42 om ny 
delegationsordning.  
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av nya punkter 
och omformuleringar gällande upphandling och personal. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 mars 2022 §42 och fr o m den 1 
september 2022 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 
utbildningsnämnden. 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 
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BUN § 68 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-08-30 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-08-30 
− arbetsutskottets protokoll den 2022-08-23 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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