
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-26 1 (13) 

Plats och tid KS-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)  
 Philip Jandovsky (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
   
Övriga deltagande Ersättare Roland Svangren (S), Anna-Lena Gabrielsson (S), Maria Andersson 

Bahri (L), Elisabeth Moser (SD), sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena 
Millberg, måltidschef  Elisabeth Hallgren § 16, kock Petter Wickman § 16, 
kock Annika Karlsson § 16, kock Ida Darefjord § 16, övriga deltagare se § 17. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 mars 2019 klockan 16.20 

 

Underskrifter  Paragrafer 16 - 24 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Niko Ljevar (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 16 - 24 
  
Sammanträdesdatum 2019-03-26 

   
Anslaget uppsättes 2019-03-27 Anslaget nedtages 2019-04-18 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 16 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 65/19 
 
 

• Måltidschefen Elisabeth Hallgren, och kockarna Petter 
Wickman, Annika Karlsson och Ida Darefjord  informerar om 
måltidsenhetens arbete. 
 

• Skolchefen Lena Millberg informerar om att det är läckage i 
taket i matselen/köket i Nibbleskolan.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 17 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 7 – controller Marianne Ekman, controller Åsa Höjer 
 
§ 8 – kvalitetscontroller Sebnem Gumuscu 
 
§ 9 - kvalitetscontroller Sebnem Gumuscu, skolchef Lena Millberg 
 
§ 10 - skolchef Lena Millberg 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 18 
 
Behov av utökade budgetramar inför perioden 2020 - 2022 - för barn- och 
utbildningsnämnden    Dnr 178/19 
 
Kommunfullmäktige fastställer planeringsramar i juni 2019 inför den kom-
mande Mål- och budgetperioden 2020-2021. Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott utgör budgetberedning och kommer att träffa samtliga nämnders 
arbetsutskott. Samtliga nämnder/styrelsen ska inkomma med lägesrapport inför 
den kommande perioden. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör i skrivelse den 7 mars 2019 för be-
hovet av utökad budgetram för volymökningar under perioden 2020-2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2019 § 11. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten om behovet av utökad budgetram för volymökningar 
under perioden 2020-2022 samt överlämna den till budgetberedningen. 
 
 ______ 
Exp till: Controllers 
               Skolchef 
               Kommunstyrelsen 
               
 
           
              

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-26 
 
 

5 (13) 
  

  
 
 
BUN § 19 
 
Näringslivsstrategi 2019-2023 – för yttrande    Dnr 167/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Näringslivsstrategi 2019-2023 till 
bland annat barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Strategin beskriver Hallstahammars kommuns målsättningar och prioriteringar 
för en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling och ett gott 
näringslivsklimat. Strategin sträcker sig över en och in i nästa mandatperiod, till 
år 2023, och identifierar en rad fokusområden som särskilt viktiga för 
näringslivets utveckling. Strategin tar inte någon ställning till utförande eller 
metoder. Årliga handlingsplaner kommer mer i detalj att beskriva hur arbetet 
inom respektive fokusområde ska bedrivas. Perspektiven i strategin är 
kommunala, men arbetet för att skapa ett gott näringslivsklimat kan den 
kommunala organisationen inte ensam stå för. En viktig framgångsfaktor är 
därför att arbetet präglas av en hög grad av dialog och samverkan mellan i 
första hand Hallstahammar Promotion men även övriga företagsnätverk, 
företagare, politiker, tjänstepersoner och näringslivets organisationer. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag på yttrande den 1 mars 
2019 över Näringslivsstrategi 2019-2023. Förvaltningen har bland annat 
följande synpunkter på strategin: 

• I Näringslivsstrategin står det att det årligen ska tas framställas 
handlingsplaner hur arbetet i respektive fokusområde ska bedrivas. 
Förvaltningen anför i sin skrivelse att det inte framgår i strategin vilka 
som ansvarar för att ta fram handlingsplaner.  

• Förvaltningen anser att det bör preciseras hur de tilltänkta 
mötesplatserna som Hallstahammars kommun och Hallstahammars 
Promotion ska planeras och genomföras. 

• I strategin står det att grund- och gymnasieskolan har en särskilt viktig 
roll när det gäller långsiktigt kompetensförsörjning. Det beskrivs att det 
ska säkerställas att elever i grund- och gymnasieskolan ges bra 
information och kunskap om möjligheterna på arbetsmarknaden. Att 
aktivt samverka med skolan för att öka den entreprenöriella kunskapen 
och stimulera unga att prova sin företagsamhet, säkerställa att möten 
mellan skola och näringsliv sker. Förvaltningen anför bland annat att det 
i strategin inte beskrivs hur många av förslagen ska verkställas, men det 
antas vara inom förskolans och grundskolans verksamhetsram. 
Förskolan och skolan ser positivt på att inkluderas till näringslivsarbete 
för att få ett helhetsperspektiv på samhället men det får dock inte ta över 
förskolans och grundskolans andra uppdrag och måste kunna finansieras 
i de fall det medför merkostnader. 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 19 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2019 § 12. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över Näringslivsstrategi 2019-2023 överlämna förvaltningens 
skrivelse daterad den 1 mars 2019. 
 
 
______ 
Exp till: Kvalitetscontroller 
               Skolchef 
               Kommunstyrelsen (Skrivelse) 
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 20 
 
Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö 
Kommunalförbund – för yttrande    Dnr 131/19 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Avfallsplan 2020-2030 och 
Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö Kommunalförbund till bland annat 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Enligt förbundsordningen för Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö 
för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor 
kring avfallshantering i enlighet med den myndighetsutövning som åligger 
kommunerna i 15 kap Miljöbalken. Som en del i detta har VafabMiljö tagit 
fram förslag till ny renhållningsordning. Renhållningsordningen består av 
avfallsplan och renhållningsföreskrifter. Förbundet kan dock inte besluta om 
renhållningsordningen. I enlighet med Miljöbalken 15 kap 41 § ska beslutet 
fattas i respektive kommuns kommunfullmäktige. 
 
Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom VafabMiljö 
Kommunalförbunds region ska hanteras i enlighet med avfallshierarkin fram till 
år 2030. Vi ska helt enkelt bli bättre på att minska vårt avfall och det avfall som 
ändå uppstår ska återanvändas och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt. 
Syftet med planen är att blicka framåt och avfallsplanen är det strategiska 
dokument som beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar. 
 
Renhållningsföreskrifterna innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet och 
därmed jämförligt avfall som uppstår i medlemskommunerna ska hanteras. Med 
”därmed jämförligt avfall” avses vanligen avfall som uppstår i verksamheter, 
men som påminner om avfall som uppstår i hushåll – exempelvis städsopor, 
rest- och matavfall samt fett från fettavskiljare. I föreskrifterna anges 
förutsättningar och regler för att detta avfall ska kunna samlas in och tas 
omhand. De omfattar bland annat anvisningar om sortering, placering av kärl 
och andra behållare, utformning av hämtställen, hämtningsintervall, 
transportvägar och ansvarsfördelningen. I avfallsföreskrifterna finns också 
regler om undantag, exempelvis uppehåll i avfallshämtningen och eget 
omhändertagande av hushållsavfall. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag på yttrande över 
Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för VafabMiljö 
Kommunalförbund.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2019 § 13. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Fors BUN § 20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över Avfallsplan 2020-2030 och Renhållningsföreskrifter för 
VafabMiljö Kommunalförbund överlämna förvaltningens skrivelse. 
 
Eleonor Zeidlitz (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Kommunstyrelsen (Skrivelse) 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 21 
 
Skolverkets förslag på nya kurser och nytt ämne med anledning av Flyinge 
AB och Ridskolan RS ABs ansökan om särskilda varianter med 
riksrekrytering för naturbruksprogrammet (Dnr 2019:370) – för yttrande          
Dnr 176/19 
 
Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm RS AB har hos Skolverket ansökt om 
särskilda varianter med riksrekrytering för naturbruksprogrammet. En 
förutsättning för dessa särskilda varianter är införandet av fyra nya kurser och 
ett nytt ämne inom de områden som de särskilda varianterna berör. Därför har 
Skolverket tagit fram förslag på nya kurser och nytt ämne som alla berör 
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen på gymnasial nivå. 
 
Förslaget innebär: 

• Revidering av ämnet ridning och körning i gymnasieskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå, genom att en av 
målpunkterna kompletteras och en ny kurs införs: ridning för ridlärare. 

• Revidering av ämnet naturbrukets byggnader i gymnasieskolan och 
inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå genom att en av 
målpunkterna kompletteras och två nya målpunkter läggs till, samt att 
två nya kurser införs: hästsportanläggningens skötsel och drift 1, och 
hästsportanläggningens skötsel och drift 2. 

• Ett nytt ämne, banskötsel för hästsport i gymnasieskolan och inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som innehåller kursen 
banskötsel för hästsport. 

• Ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:4) om vilka 
yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett yrkesämne, där 
kunskapskriterier för ämnet banskötsel för hästsport lagts till. 

 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara Skolverket tillhanda senast den 29 
mars 2019. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 8 mars 2019 upprättat förslag på 
yttrande över remissen från Skolverket. Förvaltningen anför att de inte har 
någonting att invända mot förslaget. Det är en fördel om kurser anpassas till 
utbildningens behov så elever ges tillräckliga färdigheter och kunskaper för att 
kunna bli anställningsbara som ridlärare eller anläggnings- och banskötare. 
Utbildning med hög kvalitet som leder till anställningsbara elever är bra såväl 
för utbildningens fortlevnad vid Ridskolan Strömsholm som för kommunen.  
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 21 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2019 § 15. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över Skolverkets förslag på nya kurser och nytt ämne med 
anledning av Flyinge AB och Ridskolan RS ABs ansökan om särskilda 
varianter med riksrekrytering för naturbruksprogrammet överlämna 
förvaltningens skrivelse daterad den 8 mars 2019 till Skolverket. 
 
 
 
______ 
Exp till: Skolverket (skrivelse) 
               Skolchef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-26 
 
 

11 (13) 
  

  
 
 
BUN § 22 
 
Ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om relevanta 
yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen          Dnr 177/19 
 
Universitets- och högskolerådet remitterar ett förslag till ändringar i 
Universitets och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade 
och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder 
till yrkeslärarexamen, till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska vara Universitets- och högskolerådet 
tillhanda senast den 28 mars 2019. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 8 mars 2019 upprättat förslag på 
yttrande över ändringar i Universitets och högskolerådets föreskrifter om 
relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen. Förvaltningen anför att de inget har att invända mot 
förslaget.  Det är en fördel om yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i ett 
yrkesämne anpassas till de ämnen som yrkesläraren ska undervisa och förväntas 
behärska. Utbildningens behov av kompetenta lärare är en förutsättning för att 
elever ges tillräckliga färdigheter och kunskaper för att kunna bil 
anställningsbara. Utbildning med hög kvalitet som leder till anställningsbara 
elever är bra för utbildningens fortlevnad.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 mars 2019 § 14. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över ändringar i Universitets och högskolerådets föreskrifter 
om relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder 
till yrkeslärarexamen överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 8 mars 
2019. 
 
 
______ 
Exp till: Universitets- och högskolerådet (Skrivelse) 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 23 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− Meddelandelista och synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2019-03-26 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-03-26 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2019-03-12 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 24 
 
Kemikaliefri städning på förskolor och skolor i Hallstahammars kommun 
 
Eleonor Zeidlitz (MP) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
kemikaliefri städning på förskolorna och skolorna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
Att ärendet gällande kemikaliefri städning på förskolor och skolor i 
Hallstahammars kommun behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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