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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-09-21 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)   
 Margareta Sundin (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Anna Åkerström (M)   
 Tommy Emterby (KD)   
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)   
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Roland Svangren (S), Latif Yosefi (L), Carola Gustafsson Hegonius 

(S), Maria Viitasalo (C), sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Anna Landehag, 

övriga deltagare se § 70. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 september 2021 klockan 13.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 69–79 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Kristin Karlsson  
   

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Kjell Ivemyr (S) 
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Sigge Synnergård (L) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 69-79 
  

Sammanträdesdatum 2021-09-21 

33 
  
Anslaget uppsättes 2021-09-24 Anslaget nedtages 2021-10-16 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

  

 

BUN § 69 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 

 

• Områdeschef för grundskolan redovisar kränkningsanmälningar 

VT 2021. 

• Områdeschef för förskolan, områdeschef för grundskolan och 

enhetschef för gymnasiet informerar om verksamhetsplaner. 
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BUN § 70 

 

Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 

 

§ 71 - områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström,  

§§ 72,74-75  - skolchef Anna Landerhag 

§ 73 - controller Åsa Höjer, controller Marianne Ekman, HR-konsult Maja 

Haraldsson, kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, områdeschef Maria Nummelin, 

skolchef Anna Landerhag, enhetschef Arman Elezovic 
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BUN § 71 

 

Redovisning av kränkningsanmälningar för barn- och utbildningsnämnden 

Dnr 442/21 

 

Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde den 18 maj 2021 § 50 

ärende gällande redovisning av kränkningsanmälningar för barn- och 

utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ärendet skulle 

behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 10 september 2021att 

Hallstahammars kommuns skolor skiljer sig åt i elevantal och skolornas storlek 

varierar. Vid ett utlämnande av skolenhet kan man i samband med 

meddelandelistan, om man inkluderar skolenhet, kunna få insyn i känsliga 

förhållanden som avser inblandande barn. Förvaltningen anser inte att barn- och 

utbildningsnämnden utifrån detta perspektiv ska ta del av vilka skolor anmälan 

gäller. Skolorna skickar kränkningsanmälningarna vidare till registrator. Det 

innebär att anmälningarna meddelas löpande till nämnden. Det medför att antal 

anmälningar inte alltid överensstämmer med faktiska anmälningarna för 

redovisningsperioden, vilket kan vara missvisande vid en mer ingående 

redovisning. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har implementerat en ny blankett för 

anmälan om kränkande behandling, samt rutiner som skolorna ska använda, 

med grund utifrån JP Infonet som säkerställer ett rättssäkert underlag utifrån 

aktuell lagstiftning. Det ger en tydlig process från anmälan till utredning och 

uppföljning/utvärdering av åtgärder. Utifrån detta kommer vi vid redovisningen 

till nämnd som sker i anslutning till avslutad termin kunna redovisa antal 

kränkningsanmälningar men även vad utredningen visade, exempelvis om det i 

stället var diskriminering eller trakasserier och då utifrån vilka grunder. Det ser 

vi även kommer att öka delaktigheten samt transparensen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 46.  

 

Anna Åkerström (M) och Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till Jenny 

Landernäs (M) skrivelse, att redovisning av kränkningsanmälningarna till 

nämnden tydliggörs enligt skrivelse, samt att det till agendan förs en stående 

punkt kring inkomna kränkningsanmälningar. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag till både Anna Åkerström (M) och Tommy 

Emterbys (KD) yrkande. 
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Forts BUN 71 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 

 

att ärendet gällande redovisning av kränkningsanmälningar för barn- och 

utbildningsnämnden ska anses vara behandlat med hänvisning till barn- och 

utbildningsförvaltningens skrivelse den 10 september 2021. 

 

 

Anna Åkerström (M) och Tommy Emterby (KD )reserverar sig mot beslutet. 

 

 

 

_____________________ 
Exp till: Jenny Landernäs (M) 

             Områdeschef grundskolan 

             Skolchef 
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BUN § 72 

 

Säkrare skolvägar för att kunna gå och cykla till förskola och skola i 

Hallstahammars kommun      Dnr 205/21 

 

Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde den 16 februari § 21 

ärendet gällande säkrare skolvägar i Hallstahammars kommun. Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade att ärendet skulle behandlas vid ett annat tillfälle. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 april 2021 § 35 att 

återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare beredning. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 7 september 2021 

bland annat att förvaltningen har utrett ärendet i samråd med tekniska 

förvaltningen. Förvaltningens ståndpunkt är att det finns goda förutsättningar 

som främjar möjligheten att gå eller cykla till förskola eller skola med säkra 

skolvägar som också bidrar till ökad folkhälsa. Förvaltningen konstaterar att 

några ytterligare åtgärder inte behöver genomföras. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 47.  

 

Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till Jenny Landernäs (M) skrivelse, att ge 

förvaltningen i uppdrag att tillsammans med eventuellt andra nämnder främja 

möjligheterna att gå eller cykla till sin förskola eller skola med säkra skolvägar 

för ökad folkhälsa. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag till Tommy Emterbys (KD) yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 

 

att med hänvisning till barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 7 

september 2021 lägga ärendet gällande säkrare skolvägar för att kunna gå och 

cykla till förskola och skola, till handlingarn. 

 

 

Tommy Emterby (KD) reserverar sig mot beslutet. 

 

_________________ 
Exp till: Jenny Landernäs (M) 

               Skolchef supportenhet 

               Enhetschef 
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BUN § 73 

 

Delårsrapport per augusti 2021 för barn- och utbildningsnämnden      

Dnr 426/21 

 

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 delårsrapport per augusti 

2021 för barn- och utbildningsnämnden. Sammanfattningsvis anförs bland an-

nat att: Prognosen tyder på att förvaltningen kommer att redovisa ett positivt 

resultat vid årets slut på 750 tusen kronor. Intäkterna visar överskott på 3,8 

miljoner kronor och består till stor del av statens ersättningar för höga 

sjuklönekostnader samt övriga statsbidrag. Personalkostnaderna visar på 

motsvarande underskott och avser främst sjuklönekostnader, nytt läraravtal 

samt extra tillsatta resurser för barn och elever i behov av stöd. Övriga 

kostnader ser ut att få ett positivt resultat då gymnasieskolan från hösten köper 

färre platser och bedriver två program i egen regi. 

 

2021 är ett annorlunda år som prövar alla samhällen, institutioner och invånare 

givet pandemi-läget. Hallstahammars förskolor och grundskolor har balanserat 

två samhällsuppdrag; dels har barns och elevers rätt till lärande och 

undervisning värnats, dels har rekommendationer och åtgärder för att minska 

smittspridningen i våra verksamheter beaktats. Förskolan och grundskolan är en 

viktig skyddsfaktor för barn och elever. Under perioden har pandemin haft 

påverkan på närvaron för våra elever. Våra analyser visar att det är ett tydligt 

samband mellan kunskapsresultat och skolnärvaro.  

 

Kunskapsresultaten för eleverna i åk 9 ökade kraftigt från höstterminens betyg 

till vårterminens. Ett hårt arbete har genomförts av både elever och lärare. 

Enligt förvaltningens egna beräkningar är 82,32% av eleverna behöriga till ett 

yrkesprogram. Förvaltningsledningen har arbetat fram en ny verksamhetsplan 

för 2020–2023 med tillhörande verksamhetsplansperioder. Detta innebär att 

uppföljningar görs tre gånger per läsår. Underlagen består av analys- och 

utvärderingsstöd för att bättre kunna analysera förutsättningar, studie-och 

trygghetsresultat i syfte att sätta in rätt åtgärder för att öka måluppfyllelsen.  

 

Beslut har fattats om att starta en gemensam central barn- och elevhälsa där 

kompetenser samordnas i förskola, grundskola och elevhälsan. Verksamheten 

startade 1 augusti med en ny enhetschef omfattande 60 %. Uppdraget är att 

stödja förskolor, skolor och gymnasieenheten i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet som främjar barns och elevers lärande och utveckling. 
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Forts BUN § 73 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 48.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna delårsrapport per augusti 2021 för barn- och utbildningsnämnden 

och överlämna den till kommunstyrelsen. 

 

___________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen   

              Controller 

              Skolchef 
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BUN § 74 

 

Kompetenshöjning gällande hedersrelaterat våld och förtryck för barn- 

och utbildningsnämnden                   Dnr 419/21 

 

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 april 2021 § 38 väcker 

Jenny Landernäs (M) ärende gällande kompetenshöjning gällande 

hedersrelaterat våld och förtryck för barn- och utbildningsnämnden. Nämnden 

beslutar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 7 september 2021 

bland annat att; Utbildningen i skolan ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna så som 

exempelvis alla människors lika värde och jämställdhet. Skolans arbete med 

aktiva åtgärder innebär att skolan ska bedriva ett förebyggande och främjande 

arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av detta 

arbete. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck är en förutsättning för 

att skolpersonal både ska kunna upptäcka utsatthet hos eleverna och undervisa 

om problemet. Förvaltningen anser i likhet med nämndinitiativet att nämnden 

bör få utbildning och kompetenshöjning i arbetet mot hederskultur och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Förvaltningen anser vidare att även samtliga 

medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen får utbildning i frågan för 

att kompetenshöjas inom området för att förebygga och upptäcka hedersrelaterat 

våld och förtryck. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 49.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att nämnden och förvaltningens samtliga medarbetare utbildas i frågan gällande 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

___________________ 
Exp till:  Jenny Landernäs (M) 

               Skolchef 
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BUN § 75 

 

Ytterligare fördelning av stadsbidrag för att garantera barn och elevers 

rätt till utbildning och för att öka måluppfyllelsen, trots pandemin       

Dnr 346/21 

 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 

regeringen under våren att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 

miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar 

för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning 

de har rätt till, trots pandemin. Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 

39 om fördelning av skolmiljarden. Fördelningen gjordes då procentuellt utifrån 

budget mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 

(vuxenutbildningen).  Barn- och utbildningsnämnden beslutade därefter den 27 

april 2021 § 36 att fördela stadsbidrag för att garantera barn och elevers rätt till 

utbildning och för att öka måluppfyllelsen, trots pandemin enligt följande:    
 

• Förskola, 200 kr per barn, totalt belopp 345 000 kr. 

• Förskoleklass – årskurs 6, 200 kr per elev, totalt belopp 291 400 kr. 

• Årskurs 7–9, 1 100 kr per elev, totalt 587 400 kr. 

 

• Gymnasiet (inklusive elever som studerar ett fjärde år), 530 kr per elev 

som kommer att utbetalas till kommunala och enskilda skolor i andra 

kommuner, då Hallstahammar saknar egen gymnasieskola. Totalt 307 

400 kr. 

 

Regeringen har beslutat att ytterligare förstärka det statliga stödet till 

skolväsendet med 250 000 000 kronor för att möta den tuffa utmaning som 

covid-19-pandemin medför. För Hallstahammars del kommer det utökade 

bidraget uppgå till 398 429 kronor. Syftet med tillskottet är att bidra till goda 

förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får 

den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Kommunen bestämmer själv 

utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Kommunstyrelsen 

beslutade den 30 augusti 2021 § 162 att från finansförvaltningen omfördela 

398 429 kronor till barn- och utbildningsnämnden för att trygga elevernas rätt 

till utbildning under pandemin. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 7 september 2021 att 

de vill använda den ekonomiska förstärkningen till att säkerställa att elever i 

grundskolan får den utbildning de har rätt till samt att öka måluppfyllelsen, trots 

coronapandemin.  
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Forts BUN § 75 

Förvaltningen har sett att elever i grundskolan har drabbats negativt av 

spridningen av covid-19. Konsekvenserna har varit särskilt kännbara för de som 

redan innan pandemin behövde olika former av stöd, men även för många andra 

elever som nu inte kan nå sin fulla potential. Många elever i högstadiet har haft 

viss undervisning digital och vissa inslag i undervisningen har varit svåra att 

genomföra bland annat på grund av att få kompetent personal vid sjukdom. 

Förvaltningen har behövt ställa om verksamhet och bland annat organiserat om 

schema för att minska risken för smittspridningen. Pandemin har fört med sig 

mycket oro bland både elever och medarbetare. Både medarbetare och 

barn/elever har varit sjukskrivna i högre utsträckning då man uppmanats att 

stanna hemma vid minsta symtom. Förvaltningen behöver sätta in extra resurser 

till särskilt utsatta grupper som till exempel elever med behov av särskilt stöd 

och elever med hög frånvaro med exempelvis förstärkt undervisning under lov. 

Medel kommer att utbetalas som ett engångsbelopp till fristående skolor där 

Hallstahammar har elever inskrivna per den 15:e september 2021. Beloppet är 

det samma som avser den egna kommunen enligt nedanstående förslag.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 50.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fördela stadsbidrag för att garantera barn och elevers rätt till utbildning och 

för att öka måluppfyllelsen, trots pandemin enligt följande:    
 

• Förskoleklass – årskurs 6, 100 kr per elev, totalt belopp 146 000 kr. 

• Årskurs 7–9, 457 kr per elev, totalt 253 600 kr. 

 

 
_______ 

Exp till: Skolchef 

               Controller 
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BUN § 76 

 

Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden från och 

med den 24 september 2021   Dnr 20/21 

 

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 31 augusti 2021 § 66. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 september 2021 § 51.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 31 augusti 2021 § 66 och med verkan  

fr om den 24 september 2021 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 § 77 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-09-21 

 

− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-09-21 
 

− arbetsutskottets protokoll den 2021-09-14 

 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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BUN § 78 

 

Simundervisning och simkunskap för elever        Dnr 645/21 

 

Anna Åkerström (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 

simundervisning och simkunskap för elever. 

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ärendet gällande simundervisning och simkunskap för elever ska behandlas 

vid ett senare tillfälle.    

 

 
_______ 

Exp till: Anna Åkerström (M) 

              Skolchef 
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BUN § 79 

 

Förebyggande arbete för säkrare trafiksituation runt skolor och förskolor i 

Hallstahammars kommun                      Dnr 644/21 

 

Eleonor Zeidlitz (MP) väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande 

förebyggande arbete för säkrare trafiksituation runt skolor och förskolor i 

Hallstahammars kommun. 

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ärendet gällande förebyggande arbete för säkrare trafiksituation runt skolor 

och förskolor i Hallstahammars kommun ska behandlas vid ett senare tillfälle.    

 

 

 
_______ 

Exp till: Eleonor Zeidlitz (MP) 

              Skolchef 

 


