SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sida

2020-06-02

1

KS-salen, KF-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.15
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)
Inga-Lena Strömberg (V) ej § 37
Ewa Björklind (SD)
Elisabeth Erngren (V)

Övriga deltagande

Ersättare: sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, övriga deltagare
se § 39.

Närvarorätt

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga
närvarande.

Utses att justera

Niko Ljevar (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 5 juni 2020 klockan 11.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

37 - 56

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 §§ 37-56

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2020-06-02
2020-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Kristin Karlsson
Utdragsbestyrkande

2020-06-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

BUN § 37
Skolskjuts för gymnasieelev
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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BUN § 38
Information från förvaltningen/förvaltningschefen

Skolchef Lena Millberg informerar om:
• Det fortsatta arbetet med Näslundskolan
• Projektet # jag med

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Dnr 44/20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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BUN § 39
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut
§ 37 – enhetschef Arman Elezovic
§§ 40-43 – kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, förskolecontroller Frida
Hjärpe
§§ 44-53 – skolchef Lena Millberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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BUN § 40
Gemensam hantering av kö, fakturor och olycksfallasförsäkring för
kommunala och fristående verksamheter inom barn- och
utbildningsförvaltningen Dnr 305/20
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelse den 5 april 2020 att
införa en gemensam hantering av kö och fakturering av föräldraavgift för
samtliga förskolor och fritidshem i kommunen (kommunala och fristående).
Därtill föreslås att kommunen fakturerar föräldraavgiften för alla barn som är
folkbokförda i Hallstahammars kommun men går på förskola eller fritids i
fristående verksamhet i annan kommun. Förvaltningen förslår också att
kommunens försäkringsskydd ska täcka alla förskolebarn som är folkbokförda i
Hallstahammars kommun, oavsett var de har sin placering.
Idag hanterar de fristående förskolorna i Hallstahammar sin egen kö och
fakturerar föräldraavgiften för de barn som är inskrivna i verksamheten. Samma
sak gäller fristående förskolor i andra kommuner som har barn från
Hallstahammars kommun i sin verksamhet.
De fristående förskolorna i Hallstahammars kommun tecknar en egen
olycksfallasförsäkring för de barn som är inskrivna deras verksamhet.
Hallstahammars kommun försäkrar alla barn som är inskrivna i kommunens
verksamheter, samt de barn som är inskrivna i förskolor i andra kommuner. Alla
barn i skolålder som är folkbokförda i kommunen omfattas
olycksfallsförsäkringen. Det är alltså bara barn inskrivna i de fristående
förskolorna inom Hallstahammars kommun som inte omfattas av kommunens
olycksfallsförsäkring.
Fördelar med att kommunen hanterar kö, fakturering och försäkring:
• Säkerställer att alla omfattas av samma regler och att maxtaxans
regelverk följs.
• Möjlighet till samverkan med de fristående kring kommunens kö.
• Tydligare och enklare för föräldrar som söker förskola.
• Fakturorna har en avsändare.
• Alla omfattas likvärdigt av inkomstjämförelsen
• Kommunen får bättre insyn i att de fristående följer kö- och
avgiftsregler.
• Det blir färre moment i uträkningen av ersättningsbeloppen till de
fristående.
• Alla barn som är folkbokförda i Hallstahammars kommun omfattas av
samma försäkringsskydd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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Forts BUN § 40
I samband med förändringen behöver avtalen mellan barn- och
utbildningsnämnden och de fristående förskolorna i Hallstahammars kommun
omförhandlas. Även avtal med fristående förskolor och fritidshem i andra
kommuner kan behöva skrivas om.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 33.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att barn- och utbildningsförvaltningen från och med den 1 januari 2021 tar över
hanteringen av kö, fakturering samt olycksfallsförsäkring avseende de barn som
är folkbokförda i Hallstahammars kommun och söker eller går i fristående
förskolor och pedagogisk omsorg inom Hallstahammars kommun, samt
att barn- och utbildningsförvaltningen från och med den 1 januari 2021 hanterar
fakturering av föräldraavgift för samtliga barn som är folkbokförda i
Hallstahammars kommun, men går i fristående verksamhet i andra kommuner.

______
Exp till: Förskolan och pedagogiska omsorgen Ålle-BÅlle
Förskolan EKOT
Områdeschef förskolan
Förskolecontroller (för vidarebefordran till övriga berörda)
Controller
Skolchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida

7

BUN § 41
Ändring av avtal gällande drift av förskola – Förskolan EKOT AB
Dnr 445/20
Kommunen kommer att införa en gemensam hantering av kö och fakturering av
föräldraavgiften för samtliga förskolor och fritidshem i kommunen, samt att
kommunens försäkringsskydd ska täcka alla förskolebarn som är folkbokförda i
Hallstahammars kommun oavsett var de har sin placering. Idag hanterar EKOT
själv ansökningar, köhantering samt fakturering av föräldraavgifter och står
själva för försäkring. Redan upprättat avtal med förskolan EKOT AB om drift
av förskolan måste ändras avseende punkter i avtalet gällande placeringsregler,
avgifter och tillämpningsföreskrifter och försäkring.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 34.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna avtalsändring för avtal undertecknat 2007-09-17 gällande drift av
förskola, Förskolan EKOT AB, enligt en till ärendet hörande bilaga.
______
Exp till: Förskolan EKOR AB
Förskolecontroller
Områdeschef förskolan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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BUN § 42
Ändring av avtal gällande drift av förskola – Ålle-Bålle

Dnr 446/20

Kommunen kommer att införa en gemensam hantering av kö och fakturering av
föräldraavgiften för samtliga förskolor och fritidshem i kommunen, samt att
kommunens försäkringsskydd ska täcka alla förskolebarn som är folkbokförda i
Hallstahammars kommun oavsett var de har sin placering. Idag hanterar ÅlleBålle själv ansökningar, köhantering samt fakturering av föräldraavgifter och
står själva för försäkring. Redan upprättat avtal med förskolan Ålle-Bålle om
drift av förskolan måste ändras avseende punkter i avtalet gällande
placeringsregler, avgifter och tillämpningsföreskrifter och försäkring.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 35.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna avtalsändring för avtal undertecknat 2012-06-15 gällande drift av
förskola, Förskolan Ålle-Bålle, enligt en till ärendet hörande bilaga.

______
Exp till: Förskolan Ålle-Bålle
Förskolecontroller
Områdeschef förskolan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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BUN § 43
Ändring av avtal gällande drift av pedagogisk omsorg – Ålle-Bålle
Dnr 447/20
Kommunen kommer att införa en gemensam hantering av kö och fakturering av
föräldraavgiften för samtliga förskolor och fritidshem i kommunen, samt att
kommunens försäkringsskydd ska täcka alla förskolebarn som är folkbokförda i
Hallstahammars kommun oavsett var de har sin placering. Idag hanterar ÅlleBålle själv ansökningar, köhantering samt fakturering av föräldraavgifter och
står själva för försäkring. Redan upprättat avtal med Ålle-Bålle om drift av den
pedagogiska omsorgen måste ändras avseende punkter i avtalet gällande
placeringsregler, avgifter och tillämpningsföreskrifter och försäkring.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 36.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna avtalsändring för avtal undertecknat 2016-09-01 gällande drift av
pedagogisk omsorg, Ålle-Bålle, enligt en till ärendet hörande bilaga.

______
Exp till: Pedagogiska omsorgen Ålle-Bålle
Förskolecontroller
Områdeschef förskolan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida

10

BUN § 44
Riktlinje mot hot och våld vid Hallstahammar kommuns skolor – för
antagande
Dnr 363/20
Tidigare beslut kring riktlinje om hot och våld fattades av barn- och
utbildningsnämnden den 25 mars 2008 § 24 och den 15 februari 2015.
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett nytt förslag på riktlinje mot
hot och våld vid Hallstahammar kommuns skolor. Riktlinjen är framtagen för
barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde vilka innefattar
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem och
gymnasieenhet.
På samma sätt som inga former av kränkande behandling accepteras inom
förskolan/skolan accepteras inte heller någon form av våld eller hot om våld i
förskolan/skolan. Personalen och barnen/eleverna omfattas av arbetsmiljölagen.
Arbetet ska enligt arbetsmiljölagens 2 kap 2 § planläggas och anordnas så att
det kan utföras i en sund och säker miljö. Enligt arbetsmiljölagens 6 kap 61 §
ska arbetsgivaren och arbetstagaren på lämpligt sätt organisera arbetsmiljöverksamheten. Förskolan/skolan är vår arbetsplats och vi accepterar inte någon
form av våld och hot. I förskolan/skolan är det viktigt att lärare och annan
skolpersonal är väl informerade om var risksituationer finns och var och hur de
kan uppkomma. Lika viktigt är det att barnen/eleverna får möjlighet att undvika
riskerna. Riktlinjerna skall även tillämpas av övriga verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltningen. I dagens samhälle förekommer hot i former som
inte alltid är så lätt att upptäcka, t ex via SMS- meddelande, e-post och andra
sociala kommunikationsvägar.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 37.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att i och med upphävande av sina beslut den 25 mars 2008 § 24 och den 15
februari 2015 anta Riktlinje mot hot och våld vid Hallstahammar kommuns
skolor, enligt en till ärendet hörande bilaga.

______
Exp till: Skolchef
Områdeschef grundskolan
Kvalitetsutvecklare
Rektorer grundskolan
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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BUN § 45
Riktlinje vid polisanmälningar av elever vid Hallstahammar kommuns
skolor – för antagande
Dnr 362/20
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag på Riktlinje vid
polisanmälningar av elever vid Hallstahammar kommuns skolor. Riktlinjen är
framtagen för grundskolans verksamhetsområde vilka innefattar förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och fritidshem.
Riktlinjen är ett beslutsstöd för rektor och en del i ett gemensamt förhållningssätt till vad som motiverar en polisanmälan vid brott. Hallstahammar kommuns
utgångspunkt är att brottsliga handlingar i skolan aldrig kan accepteras och att
tidig upptäckt och tydliga åtgärder är viktiga för att kunna stoppa ett
normbrytande beteende. En riktlinje av det här slaget kan aldrig vara
uttömmande. Rektorns professionella bedömning av situationen, med hänsyn
till förövarens ålder och gärningens karaktär, måste alltid föregå beslutet om att
polisanmäla eller att avstå från att polisanmäla. En polisanmälan ska inte
användas som en sanktion mot eleven. Skolans skyldighet att arbeta förebyggande och samverka med andra myndigheter, förvaltningar inom kommunen,
civilsamhället samt vårdnadshavare, kan aldrig nog betonas. Det finns i
kommunen flera samverkansgrupper som både jobbar strategiskt och operativt.
Inom kommunen ska vi i samverkan tidigt förebygga, förhindra, genom tidig
upptäckt, därav minskar vi barn och ungdomars brottslighet, droganvändning
och annat riskbeteende.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 38.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att anta Riktlinje vid polisanmälningar av elever vid Hallstahammar kommuns
skolor, enligt en till ärendet hörande bilaga.

______
Exp till: Skolchef
Områdeschef grundskolan
Kvalitetsutvecklare
Rektorer grundskolan
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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BUN § 46
Förskoleplatser på Ädelstenen – begäran om starttillstånd

Dnr 141/20

Förskolan är i behov av fler platser för att klara inflyttning till följd av
befolkningsprognos/bostadsbyggande i kommunen. Befintliga förskolelokaler
räcker inte till för att ta emot fler barn i Hallstahammars tätort. Behovet av fler
platser finns från 2021. Förskolan har idag 3 förhyrda paviljonger med platser
för vardera en förskoleavdelning. Paviljongerna har tillfälliga bygglov som går
ut 2020 för två paviljonger vid Jan Pers Backe och 2021 för en paviljong vid
förskolan Duvan. Beslut krävs för fortsatt användning.
Lokaler i tidigare äldreboendet Ädelstenen kan fungera som förskola efter
anpassning till förskolans krav och behov. Två av fyra f.d. vårdavdelningar kan
disponeras av förskolan och kan rymma 8 avdelningar förskola, ca 140 barn.
Fastigheten måste också i övrigt uppfylla kraven på en god arbetsmiljö för barn
och personal. Kök och matsal finns i fastigheten för förskolans behov av
tillagningskök och matsal för barnen. Köket behöver renoveras och kan i
framtiden samutnyttjas med socialförvaltningen som planerar att disponera
andra delar av byggnaden. Förslag till renovering av köket redovisas i ett
separat ärende.
I förslaget om förskola i Ädelstenen föreslås att paviljongerna avvecklas. I
första hand de två vid Jan Pers Backe. Platserna, motsvarande två avdelningar
flyttas över till den nya förskolan. Förskolans drift- och kapitalkostnad för
paviljongerna flyttas över till den nya enheten. Möjlighet finns också att
avveckla paviljongen vid förskolan Duvan. Successivt fylls 8 avdelningar i den
nya förskolan till följd av inflyttning. Initialt år 2021bedöms behovet vara 2 nya
avdelningar samt 2-3 avdelningar som ersätter paviljongerna
I investeringsbudgeten för 2020 finns avsatt 20 miljoner för förskola på
Ädelstenen. För att få lyfta medel från investeringsbudgeten innevarande år
kräv beslut om starttillstånd från kommunstyrelsen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 februari 2020 § 14 bland annat
att hemställa hos tekniska förvaltningen att ta fram en kostnadsberäkning samt
underlag för startbesked. Arbetsgruppen för förskolans lokalbehov har kommit
överens om att istället för att använda sig av en kostnadsberäkning gå ut med en
upphandling av ombyggnation av Ädelstenen som underlag för startbesked för
ny förskola.
Förslaget kräver investeringsmedel men också utökad budgetram för att inrätta
fler platser i förskolan dvs. personal, drift och kapitalkostnad för lokaler,
ledning, inventarier måltider etc. Utökat platsantal i förskolan till följd av
inflyttning kommer att begäras i samband med mål- och budget 2021-2023.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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Forts BUN § 46
Arbetsutskottet beslutade den 27 maj 2020 § 39 att överlämna ärendet till barnoch utbildningsnämnden utan eget förslag.
Kjell Ivemyr (S) yrkar, dels att nämnden ska hemställa hos kommunstyrelsen
om att få starttillstånd för upphandling av ombyggnation av Ädelstenen till 8
avdelningar, dels att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut, hemställa
hos tekniska nämnden att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen
upphandla ombyggnation av Ädelstenen.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S)
yrkanden
att hos kommunstyrelsen hemställa om att starttillstånd ges för upphandling av
ombyggnation av Ädelstenen till 8 avdelningar förskola för ca 140 barn.
Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden under förutsättning av
kommunstyrelsens beslut
att hemställa hos tekniska nämnden att i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen upphandla ombyggnation av Ädelstenen till 8
avdelningar förskola för ca 140 barn.

______
Exp till: Skolchef
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02
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BUN § 47
Renovering av kök på Ädelstenen i samband med nya förskoleplatser –
begäran om starttillstånd
Dnr 144/20
Förskolan är i behov av fler platser för att klara inflyttning till följd av
befolkningsprognos /bostadsbyggande i kommunen. Befintliga förskolelokaler
räcker inte till för att ta emot fler barn i Hallstahammars tätort. Behovet av fler
platser finns från 2021. Förskolan har idag 3 förhyrda paviljonger med platser
för vardera en förskoleavdelning. I förslaget om förskola i Ädelstenen föreslås
att paviljongerna avvecklas. I första hand de två vid Jan Pers Backe. Förskolans
drift- och kapitalkostnad för paviljongerna flyttas över till den nya enheten.
Lokaler i tidigare äldreboendet Ädelstenen kan fungera som förskola efter
anpassning till förskolans krav och behov. Två av fyra f.d. vårdavdelningar kan
disponeras av förskolan och kan rymma 8 avdelningar förskola, ca 140 barn.
Fastigheten måste också i övrigt uppfylla kraven på en god arbetsmiljö för barn
och personal. Förslag till anpassning av lokaler inklusive utemiljö på
Ädelstenen för förskolans avdelningar redovisas i ett separat ärende.
Kök och matsal finns i fastigheten för förskolans behov av tillagningskök och
matsal för barnen. Köket behöver renoveras och kan i framtiden samutnyttjas
med socialförvaltningen som planerar att disponera andra delar av byggnaden.
Inget har framförts om behov av samnyttjande av köket från socialnämnden.
Om beslut tas om att öppna en förskola på Ädelstenen behöver beslut också tas
om renovering av köket för att uppnå dagens krav samt inventarier i kök/matsal.
Köket föreslås dimensioneras för förskolans behov.
I investeringsbudgeten för 2020 finns avsatt 20 miljoner för förskola på
Ädelstenen. För att få lyfta medel från investeringsbudgeten innevarande år
kräv beslut om starttillstånd från kommunstyrelsen.
Den 25 februari § 15 beslutade barn- och utbildningsnämnden att bland annat att
hemställa hos tekniska förvaltningen att ta fram en kostnadsberäkning samt
underlag för startbesked. Arbetsgruppen för förskolans lokalbehov har kommit
överens om att istället för att använda sig av en kostnadsberäkning gå ut med en
upphandling av renovering av kök på Ädelstenen som underlag för startbesked
för renovering av köket.
Arbetsutskottet beslutade den 27 maj 2020 § 40 att överlämna ärendet till barnoch utbildningsnämnden utan eget förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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Forts BUN § 47
Kjell Ivemyr (S) yrkar, dels att nämnden ska hemställa hos kommunstyrelsen
om att få starttillstånd för upphandling av renovering av kök på Ädelstenen,
dels att under förutsättning av kommunstyrelsens beslut, hemställa hos tekniska
nämnden att i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen upphandla
renovering av kök på Ädelstenen.
Barn-och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S)
yrkande
att hos kommunstyrelsen hemställa om att starttillstånd ges för upphandling av
renovering av kök/matsal på Ädelstenen i samband med anpassning för 8
avdelningar förskola i fastigheten.
Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden under förutsättning av
kommunstyrelsens beslut
att hemställa hos tekniska nämnden att i samråd med barn- och
utbildningsförvaltningen upphandla renovering av kök/matsal på Ädelstenen i
samband anpassning för 8 avdelningar förskola i fastigheten.

______
Exp till: Skolchef
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02
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BUN § 48
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU
2020:8) – för yttrande
Dnr 311/20
Regeringskansliet, Finasdepartementet har skickat en remissen Starkare
kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) till
Hallstahammars kommun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat
remissen till bland annat barn- och utbildningsnämnden.
Regeringen beslutade februari 2017 att tillkalla en parlamentarisk sammansatt
kommitté för att utreda en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att
fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén antog namnet
kommunutredningen.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 27 april 2020 bland
annat att den kompetensförsörjning som förskolan och skolan behöver för
tillgång till behöriga lärare förutsätter idag att kommunerna bidrar i olika
varianter t.ex. verksamhetsintegrerad utbildning. I en svår ekonomisk situation
är det inte försvarbart att kommunerna ska bidra till grundutbildning för långa
högskoleutbildningar. Det är ett statligt ansvar att se till att grundutbildning kan
genomföras. I Sverige finns förmånliga utbildningsmöjligheter genom att
högskoleutbildningen är kostnadsfri för studenten och möjlighet till
studiebidrag/lån. Vill man komplettera den möjligheten så kan staten överväga
att gå in med finansiering för att studera med en reducerad lön som erbjöds då
skolan var organiserad under staten, vilket kallades att studera med B-avdrag.
Det kan vara en åtgärd som ryms inom förslaget om generella åtgärder på
nationell nivå. Utbud med varianter av yrkesutbildningar behövs också inom
nationella åtgärder för att få fler i arbete oavsett bakgrund. Synen på skolan,
professionen, arbetsmiljö osv behöver stärkas för att fler ska lockas till
läraryrken.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 41.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att som sitt yttrande över Starkare kommuner – med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) överlämna förvaltningens skrivelse daterad
den 27 april 2020 till kommunstyrelsen.
______
Exp till: Skolchef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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BUN § 49
Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län –
förlängning av medfinansiering – för godkännande Dnr 388/18
Region Västmanland har till barn- och utbildningsnämnden skickat till en
rekommendation att besluta om en förlängning av funktionen regional
elevhälsosamordnare till och med 31 december 2021.
Barn och utbildningsnämnden beslutade den 28 augusti 2020 § 57 dels att införa
samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län, enligt
redovisat upplägg, under förutsättning att övriga parter fattar likalydande beslut,
dels att medfinansiera en samordnad funktion för elevhälsa i
Regionvästmanland under 2018 och hela 2019 under förutsättning att övriga
parter fattar likatydande beslut, dels att nytt ställningstagande för fortsatt
medfinansiering tas efter utvärdering om två år.
Projektet samfinansierades av regionen och kommunerna och startade i
september 2018. Efter de två projektåren ska verksamheten utvärderas.
Utvärderingen beräknas vara klar till hösten 2020 och kommer att kunna ligga
till grund för beslut om eventuell implementering i ordinarie verksamhet. Nu
föreligger förslag på förlängning av verksamheten till 2021-12-30 för att
undvika att ett glapp uppstår innan utvärderingen är klar och mer långsiktiga
beslut kan fattas.
Västmanlands kommuner och landsting (VKL) styrelse uppdrog 2013 åt
beredningen att utreda en samordningsfunktion för länets skolhälsovård. Frågan
väcktes utifrån en uppfattning att det var stora skillnader i möjlighet till effektiv
kommunikation inom verksamheter för yngre barn, barnavårdscentral (BVC)
och skolbarn, (skolhälsovård). Det fanns också en idé om att arbeta med en
samlad satsning på professionens kompetensutveckling.
Syftet med en samlad elevhälsa är:
• att verka för att skapa jämlika förutsättningar för elevhälsan i regionen
genom att ge verksamhetsstöd och kompetensutveckling till alla
personal inom elevhälsan
• att lösa att det saknas en kommunikationskanal mellan elevhälsan i
regionen och enheter inom Region Västmanland
• att verka för att nå länets folkhälsomål
• att verka för att fler barn och unga klarar sin skolgång och når sin
måluppfyllelse.
Dessa punkter kommer även att bidra till ökad patientsäkerhet och att
kvaliteten och effektiviteten i verksamheten ökar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02

Sida
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Forts BUN § 49
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 maj 2020 bland
annat att projektet samfinansierades av regionen och kommunerna och startade i
september 2018. Efter de två projektåren ska verksamheten utvärderas.
Utvärderingen beräknas vara klar till hösten 2020 och kommer att kunna ligga
till grund för beslut om eventuell implementering i ordinarie verksamhet. Nu
föreligger förslag på förlängning av verksamheten till 2021-12-30 för att
undvika att ett glapp uppstår innan utvärderingen är klar och mer långsiktiga
beslut kan fattas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 42.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att förlänga och medfinansiera samverkansuppdraget mellan Region
Västmanland och Västmanlands läns kommuner som avser projektet regional
elevhälsosamordning till och med den 31 december 2020, samt
att nytt ställningstagande tas efter utvärdering inför 2021 för fortsatt
medfinansiering.

______
Exp till: Skolchef
Områdeschef grundskolan
Controller

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02
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BUN § 50
Avtal om arbetsintegrerad utbildning, antagningen HT 2020, Mälardalens
högskola – för godkännande
Dnr 429/20
Mälardalens högskola vill teckna avtal med Hallstahammars kommun gällande
arbetsintegrerad utbildning, antagningen HT 2020.
Mälardalens högskola har fattat beslut om att erbjuda en arbetsintegrerad
variant av grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och årskurs 13 med antagning hösten 2020. Den omfattande lärarbristen innebär en
gemensam utmaning i att utveckla fler och nya vägar till läraryrket. Styrgruppen
för Mälardalens kompetenscentrum för lärande har särskilt pekat på behovet av
en arbetsintegrerad variant av grundlärarutbildningen för att få fler att välja
läraryrket. Förutom möjligheten att locka fler personer och nya målgrupper att
söka en lärarutbildning är ambitionen med den arbetsintegrerade utbildningen
att kombinationen av högskolestudier och arbete på en skola ska ge goda
förutsättningar för yrkesintroduktion och professionsutveckling. Kopplingarna
mellan de teorietiska studierna och den praktiska verksamheten förstärks.
Själva överenskommelsen innebär bland annat att barn- och
utbildningsnämnden ska anställa 1 (en) lärarstudent med inriktning mot
förskoleklass och årskurs 1-3 om 50 % i drygt 4,5 år från och med läsåret 21/22
till och med läsåret 25/26. Studenten anställs som ”lärare behörig” och med
tidsbegränsning enligt Skollagen (2010:800), vilket innebär att anställningen
förnyas terminsvis under förutsättning att studieplanen följs, studenten fullföljer
sina skyldigheter enligt anställningsavtalet och att huvudmannen ser en
progression i studentens utveckling i yrkesrollen. Avtalet med aktuell student
utvärderas två gånger på år och huvudmannen beslutar om anställningarnas
utformning.
Båda parter (Hallstahammars kommun och Mälardalens högskola) står för sina
egna kostnader för innehållet i avtalet. Någon skyldighet för ena parten att
ersätta eller på annat sätt finansiera den andra parten finns inte. Avtalet föreslås
gälla till och med den 30 juni 2026.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 43.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna avtal om arbetsintegrerad utbildning, antagning HT 2020, med
Mälardalens högskola, enligt en till ärendet hörande bilaga.
_____
Exp till: Skolchef
Områdeschef grundskolan
Mälardalens högskola
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02
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BUN § 51
Serviceavtal gällande medicintekniska produkter/hjälpmedel – Region
Västmanland, Hjälpmedelscentrum – för yttrande
Dnr 343/20
Region Västmanland, Hjälpmedelscentrum, har till Hallstahammars kommun
skickat serviceavtal gällande medicintekniska produkter/hjälpmedel för
underskrift.
Kommunstyrelsen har skickat avtalet till bland annat barn- och
utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar att de inte har några synpunkter på
förslaget.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 44.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uttala att de inte har något att erinra mot Serviceavtal gällande
medicintekniska produkter/hjälpmedel.

_____
Exp till: Skolchef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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BUN § 52
Skolchef enligt reglering i skollagen

Dnr 395/20

Fastställande av skolchef är en följd av en skollagsförändring som gäller från
och med januari 2019. Enligt regleringen i skollagen (2010:800) 2 kap 8a § ska
huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att
de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet
inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela
skolverksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.
Enligt proposition 2017/18:182 ”Samling för skolan” anges att det finns ett
behov av att tydliggöra skolchefernas roll inom skolväsendet och markera
vikten av uppgiften. Det betonas samtidigt att införandet av ny ansvarsnivå
inom skolväsendet inte är aktuell, utan att det istället regleras en funktion hos
huvudmannen, vars uppdrag är att tillse att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs. En mer detaljerad beskrivning av skolchefens roll och
uppdrag återfinns inte i propositionen, utan uppges vara upp till huvudmannen
att själv avgöra utifrån regelverkets ramar och lokala förutsättningar och behov.
Bestämmelsen innebär inte någon ny ansvarsnivå inom skolväsendet utan det
handlar om en funktion som ska finnas inrättad hos huvudmannen. Den nya
bestämmelsen är en markering om att det ska finnas en eller flera personer i
huvudmannens organisation som ska se till att de föreskrifter som gäller för
utbildningen följs. Funktionen som skolchef blir därmed uttryckligen reglerad i
skollagen. Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen
genomförs enligt gällande regelverk ligger i slutändan alltid på huvudmannen.
Befattningen skolchef berör alla verksamheter inom skolväsendet, som förskola,
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola,
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. I Hallstahammars kommun organiseras utbildningar för vuxna inom socialnämnden.
Eftersom kommunens verksamheter för skolväsendet är uppdelade på två
nämnder behöver skolchef utses av berörd nämnd för de delar av skolväsendet
som ingår i respektive nämnds uppdrag/reglemente. Socialnämnden utser
skolchef för de verksamheter som berörs d.v.s. vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna. Barn- och utbildningsnämnden utser skolchef för de
verksamheter som berörs d.v.s. förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem
och i förekommande fall gymnasieskola och gymnasiesärskola. Kommunen har
ingen gymnasieskola eller gymnasiesärskola i kommunens regi men ansvarar
för att ungdomar får gymnasieutbildning m.m. samt kommunens uppföljningsansvar vilket innebär uppdrag med ansvar för underlag, beslut och systematiskt
kvalitetsarbete i de fall det förekommer.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-06-02
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22

BUN forts § 52
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2019 § 70 att utse
förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, med nuvarande titel
skolchef, till skolchef för de skolverksamheter inom skolväsendet som ligger
inom barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt nämndens reglemente. Då
nuvarande förvaltningschef kommer att avsluta sin anställning och tillförordnad
förvaltningschef börjar sin anställning den 1 augusti 2020 behöver ett nytt
beslut fattas där det framgår att tillförordnad förvaltningschef utses till skolchef.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 46.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att i och med upphävande av sitt beslut den 22 oktober 2019 § 70 och från och
med den 1 augusti 2020 utse tillförordnad förvaltningschef för barn- och
utbildningsförvaltningen, till skolchef för de skolverksamheter inom
skolväsendet som ligger inom barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt
nämndens reglemente.

_____
Exp till: Skolchef
Områdeschef grundskolan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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BUN § 53
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1
augusti 2020 Dnr 439/20
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under dokument 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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 47.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 31 mars 2020 § 25 och med verkan
fr om 1 augusti 2020 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 kommunens firma om skyldigheten att till barn- och utbildningsnämnden anmäla delegation i fattade beslut.

_____
Exp till: Alla upptagna i förteckningen
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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BUN § 54
Tillsättande av dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden
Dnr 444/20
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas.
Dataskyddsförordningen 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.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
behandlas inom styrelsens 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.
Samtliga nämnder beslutade 2019 att utse kommunens jurist/upphandlare som
dataskyddsombud. Personen har slutat sin anställning i kommunen och enligt
Dataskyddsförordningen måste kommunen (varje nämnd) tillsätta nytt
dataskyddsombud.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 maj 2020 § 48.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uppdra till ordföranden att utse dataskyddsombud för barn- och
utbildningsnämnden.

_____
Exp till: Ordföranden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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BUN § 55
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr 463/20
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2020 § 51 bland annat att styrelsen
och samtliga nämnder får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i
enlighet med reglerna i kommunallagen, samt att tillägg görs i styrelsens och
nämndernas reglementen angående deltagande på distans. Barn- och
utbildningsnämnden behöver därför besluta om att anta nytt reglemente.
Förslag till nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden har upprättats.
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nytt reglemente för barn- och
utbildningsnämnden ska antas enligt en till ärendet hörande bilaga.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs
(S) yrkande
att anta nytt reglemente för barn- och utbildningsnämnden, enligt en till ärendet
tillhörande bilaga.

_____
Exp till: Reglementspärm
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 56
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-06-02
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-06-02
− arbetsutskottets protokoll den 2020-05-27

Anmälningarna föranleder inget beslut.
I samband med sammanträdet tackar ordföranden och nämnden skolchef Lena
Millberg för de år hon har tjänstgjort och som nu går i pension.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

