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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-16 1  

Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)  
 Roland Svangren (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Jenny Landernäs (M)   
 Torbjörn Estelli (M)   
 Hanan Haddad (L) ej § 12  
 Ewa Björklind (SD)  
 Carola Gustafsson Hegonius (S)  
 Inga-Lena Strömberg (V) ej §§ 13-22  
   
Övriga deltagande Sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Anna Landehag, ersättare; Therese 

Eriksson (SD) § 12, Anna Pettersson (C), ersättare Hanan Haddad (L) § 12, 
övriga deltagare se § 13. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 februari 2021 klockan 14.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 12-22 
 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 §§ 12-22 
  
Sammanträdesdatum 2021-02-16 

   
Anslaget uppsättes 2021-02-20 Anslaget nedtages 2021-03-14 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 12 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 
 
 

• Områdeschef Ann-Sophie Günzel-Wahlström och skolintendent Louise 
Larsson redovisar kränkningsanmälningar, höstterminen 2020. 
 

• Områdeschef Ann-Sophie Günzel-Wahlström redovisar närvaro i 
grundskolan höstterminen 2020. 
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BUN § 13 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
 
§ 12 - områdeschef Ann-Sophie Günzel-Wahlström, skolintendent Louise 
Larsson,  
§ 15 - kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, HR-konsult Maja Haraldsson, 
controller Åsa Höjer, controller Marianne Ekman 
§ 16 - controller Åsa Höjer 
§ 17 – controller Marianne Ekman 
§ 19 – skolchef Anna Landehag 
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BUN § 14 
 
Ny översiktsplan för Eskilstuna kommun – granskning - för yttrande    
Dnr 39/21 
 
Eskilstuna kommun har översänt ett förslag till ny kommunövergripande 
översiktsplan till kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun. 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till bland annat barn- och 
utbildningsnämnden. Granskningstiden är från och med 18 januari 2021- till 
och med den 31 mars 2021.  
 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 
fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. Planen täcker hela Eskilstuna kommuns yta. 
 
Förslaget till översiktsplan har bearbetats utifrån de yttranden som kom in under 
samrådet. Det slutliga förslaget ställs nu ut för granskning.  
 

Arbetsutskottet beslutade den 9 februari 2021 § 6 att överlämna ärende till 
nämnden utan eget förslag.  
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 10 februari 2021 bland 
annat att de inte har något att erinra mot Eskilstuna kommuns förslag på 
reviderad översiktsplan. 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt 
yttrande över Eskilstuna kommuns översiktsplan. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
att som sitt yttrande över Eskilstuna kommuns översiktsplan uttala att man inte 
har något att erinra över Eskilstuna kommuns förslag på ny översiktsplan samt 
överlämna förvaltningens skrivelse den 10 februari 2021 till kommunstyrelsen. 
        
______ 
Exp till: Skolchef 
               Kvalitetscontroller 
               Kommunstyrelsen 
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BUN § 15 
 
Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2020 inklusive redovis-
ning av resultat av internkontroll 2020 samt måluppfyllelse 2020 
Dnr 80/21 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet under 2020 inklusive resultat av internkon-
troll 2020 samt måluppfyllelse 2020.  
 
Inledningsvis anförs bland annat att: Årets ekonomiska resultat för barn- och 
utbildningsnämnden är negativt och redovisar ett underskott med -2 miljoner 
kronor. Intäkterna visar positivt resultat, + 5,7 miljoner kronor där den största 
posten som avviker från budget består av den ersättning som staten tilldelat 
kommunen för höga sjuklönekostnader i samband med covid-19. 
Personalkostnader redovisar underskott med - 4,3 miljoner kronor, vilket 
motsvarar 2 % av årets personalbudget. Den främsta orsaken är höga 
sjuklönekostnader. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2021 § 7. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att godkänna alla delar av årsredovisningen förutom 
de som handlar om måluppfyllelse. 
 
Sedan propositionsordningen har godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2020, inklusive 
redovisning av resultat av internkontroll 2020 och måluppfyllelse 2020, och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
Ewa Björklind (SD) reserverar sig mot beslutet. Mot beslutet reserverar sig 
också Jenny Landernäs (M), Trobjörn Estelli (M), bilaga 1 § 15/2021.  
 
Ordföranden medger ej att Jenny Landernäs (M) får göra en anteckning till 
protokollet. 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
               Kommunstyrelsen 
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BUN § 16 
 
Fastställande av Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 
för platskostnader inom förskola och grundskola 2021, grundsärskola och 
träningsskola 2021 samt bidragsbelopp till enskilda utövare 2021       
Dnr 82/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2007 § 92 att bemyndiga 
barn- och bildningsnämnden att årligen fastställa prislista för platskostnad inom 
skola, förskola och fritidshem.  
 
Förvaltningen har framarbetat sammanställning gällande interkommunala 
ersättningar 2021 för platskostnad per elev/barn inom förskola, pedagogisk 
omsorg (familjedaghem), förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2021, 
grundsärskola och träningsskola 2021, samt bidragsbelopp för fristående 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola 2021.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2021 § 8. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 2021 för 
platskostnad inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), förskoleklass, 
fritidshem, grundsärskola, träningsskola och grundskola i kommunal regi i 
enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga 1, samt 
 
att fastställa bidragsbelopp till enskilda utövare för förskola, förskoleklass, 
fritidshem eller grundskola 2021 i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga 
2. 
 
 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
               Förskolecontroller 
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BUN § 17 
 
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för 
gymnasieelev år 2021    Dnr 17/21 
 
Hallstahammars kommun bedriver från och med läsåret 2014/2015 inte längre 
någon gymnasieskola. Med anledning av detta behöver även underlaget för 
fastställande av bidragsbelopp för gymnasieelev att justeras. 
 
Hallstahammars kommun har avseende gymnasieutbildning ingått 
samverkansavtal med Västerås stad. Avtalet ger elever som är folkbokförda i 
Hallstahammars kommun rätt att tas emot som förstahandssökande till samtliga 
nationella program och särskilda varianter inom samverkansområdets 
kommunala gymnasieskolor. Detta medför att det är Västerås stads prislista, 
som ligger till grund för beslutet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 januari 2021 § 4 att fastställa 
bidragsbelopp för gymnasieelev 2021 i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga. Efter det har Västerås stad ändrat i sina prislistor på ett antal program 
varpå barn- och utbildningsnämnden måste fatta ett nytt beslut gällande 
interkommunal ersättning för gymnasieelev 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2021 § 9. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att i och med upphävande av sitt beslut den 26 januari 2021 § 4 fastställa 
bidragsbelopp för gymnasieelev 2021 i enlighet med en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
               Enhetschef gymnasiet 
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BUN § 18 
 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 19 februari 
2021             Dnr 73/21 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 augusti 2021 § 63 om ny 
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ett nytt förslag av delegationsordningen har upprättats utifrån att 
kommunstyrelsen har beslutat att följande nya punkter ska läggas till i den delen 
i delegationsordningen som är gemensam för alla nämnder: 
 

• Avbrytande av upphandling – delegat: arbetsutskottet 
• Avrop/konkurrensutsättning från befintliga ramavtal – delegat: 

förvaltningschef 
• Avbrytande av avrop/konkurrens-utsättning från befintliga ramavtal – 

delegat: förvaltningschef 
 

I delen som bara rör barn- och utbildningsnämndens verksamhet har följande 
ändring gjorts: 
 

• Punkt nr 9.4 gällande förskola har formulering ändrats till: Upprätta 
avbetalningsplaner för barnomsorgsavgifter innan ställd faktura. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2021 § 10. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 25 augusti 2021 § 63 och fr o m den 19 
februari 2021 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 
utbildningnsämnden. 
 
 
______ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
              Reglementspärm 
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BUN § 19 
 
Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats    Dnr 74/21 
 
Den som bedriver hälso- och sjukvård är i juridisk mening vårdgivare (1 kap. 3 
§ patient-säkerhetslagen). Barn- och utbildningsnämnden är därmed vårdgivare 
för den hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan av elevhälsans medicinska 
insatser. 
I 4 kap. 2 § första stycket i Hälso-och sjukvårdslagen, HSL, anges att där det 
bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet ska det finnas någon som svarar för 
verksamheten (verksamhetschef). Det är den av vårdgivaren utsedda nämnden 
som i sin tur utser verksamhetschefen.  
För elevhälsan i Hallstahammar är det barn-och utbildningsnämnden som utser 
verksamhetschef. 
Verksamhetschefen är den person som så väl tillsynsmyndigheten IVO, 
grundskolans och grundsärskolans personal samt elever och deras 
vårdnadshavare ska kunna vända sig till när det gäller frågor som rör 
verksamheten. Det samlade ledningsansvaret för elevhälsans medicinska 
insatser (EMI) ligger på verksamhetschefen. 
Verksamhetschefen ansvarar för att:  
• fortlöpande styra, följa upp, utveckla och dokumentera kvaliteten 

verksamheten.  

• hälso- och sjukvården tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god 
vård. 

• det finns de direktiv och instruktioner som verksamheten kräver. 

• personalens kompetens upprätthålls genom adekvata 
vidareutbildningsinsatser. 

• säkerställa att hälso- och sjukvårdspersonalen har den kompetens som krävs 
för att fullgöra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt samt erbjuda 
adekvata fortbildningsinsatser.  

• verksamhetschefen träffar medicinskt ledningsansvariga regelbundet i 
möten, där mötesanteckningar förs.  

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår i skrivelse den 3 februari 2021 att 
tillförordnad områdeschef för grundskolan och grundsärskolan Ann-Sophie 
Günzel Wahlström utses till verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 9 februari 2021 § 11. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse tillförordnad områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström till 
verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats. 

https://www.jpinfonet.se/JP-SkolNet/Analyser-och-referat/analyser-och-referat--/elevhalsa/Vaccinering/Analyser/d_2916774-?anchor=4_kap_2_%C2%A7#4_kap_2_%C2%A7
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Forts BUN § 19 
______ 
Exp till: Skolchef 
              Områdeschef grundskolan 
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BUN § 20 
 
Förskolornas utemiljö               Dnr 204/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande 
förskolornas utemiljö i Hallstahammars kommun. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande förskolornas utemiljö behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
              Områdeschef förskolan 
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BUN § 21 
 
Säkrare skolvägar                   Dnr 205/21 
 
Jenny Landernä (M) väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande säkrare 
skolvägar. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande säkrare skolvägar behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
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BUN § 22 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-16 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-02-16 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2021-02-09 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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