
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-31 1 (11) 

Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.00 

 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)  
 Gun-Britt Rydén (KD)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare: Eleonor Zeidlitz (MP), sekreterare Linnea Sten, skolchef Lena 

Millberg, måltidschef Elisabeth Hallgren § 18. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 mars 2020 klockan 15.15 

 

Underskrifter  Paragrafer 18 - 26 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Linnea Sten  
   

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

  Kjell Ivemyr (S) 
  

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

  Sigge Synnergård (L) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 18-26 
  

Sammanträdesdatum 2020-03-31 

33 
  
Anslaget uppsättes 2020-04-01 Anslaget nedtages 2020-04-23 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Linnea Sten 
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BUN § 18 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 44/20 

 

• Måltidschef Elisabeth Hallgren informerar om ändrad måltidsservering 

på Strömsholms skola. 

 

• Skolchef Lena Millberg informerar om förvaltningens arbete i och med 

coronaviruset. 
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BUN § 19 

 

Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 

 

§ 20 – kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, förskolecontroller Frida Hjärpe 
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BUN § 20 

 

Föreläggande och anmärkningar efter riktad tillsyn vid den frisåtende 

förskolan Ålle-Bålle    Dnr 212/20 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 9 januari 2020 genomfört en riktad 

tillsyn på den enskilda förskolan Ålle-Bålle med anledning av inkomna 

synpunkter efter att nämndens samverkansgrupp gjort besök i verksamheten. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen gör bedömningen i skrivelse den 4 mars 

2020 att förelägga Ålle-Bålle att inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder 

gällande följande områden: 

 

- Huvudmannen ska se till att förskolan har tillgång till rektor i den omfattning 

som krävs för att leda det pedagogiska arbetet samt verka för att utbildningen 

utvecklas enligt 2 kap. 9 § skollagen (2010:800). 

 

- -    Huvudmannen/rektor ser till att det finns så många förskollärare att de kan ta 

ansvar som åligger förskolläraren enligt skollag och förordning. 

 

I barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse framgår det också att de gör 

bedömningen att tilldela Ålle-Bålle en anmärkning med stöd av 26 kap. 11 § 

skollagen (2010:800) enligt följande; Huvudman/rektor ska se till att förskolans 

dokument och planer har korrekta källhänvisningar.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 20. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) förelägga den fristående 

förskolan Ålle-Bålle att inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder på 

brister enligt förvaltningens skrivelse den 4 mars 2020 till barn- och 

utbildningsnämnden senast den 30 april 2020, samt 

 

att med stöd av 26 kap. 11 § skollagen (2010:800) tilldela den fristående 

förskolan Ålle-Bålle anmärkning enligt förvaltningens skrivelse den 4 mars 

2020, varvid påtalade brister ska avhjälpas och redovisas senast den 30 april 

2020 till barn- och utbildningsnämnden.  

 

 

______ 
Exp till: Ålle-Bålle (skrivelse) 

               Förskolecontroller 

               Kvalitetscontroller 

               Områdeschef förskolan 
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BUN § 21 

 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 april 2020             

Dnr 192/20 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 januari 2020 § 6 om ny 

delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås att områdeschef för förskola får besluta i 

följande ärenden: 

• Beslut om att avstå från att ingripa vid brister uppmärksammade vid 

tillsyn av fristående förskola och enskild pedagogisk omsorg 

• Beslut om att utfärda anmärkning efter tillsyn av fristående förskola och 

enskild pedagogisk omsorg 

• Beslut om föreläggande utan vite efter tillsyn av fristående förskola och 

enskild pedagogisk omsorg 

 

En punkt gällande förhandling, MBL § 10 är tillagd, 3.1.1, delegat förseslås 

vara 1. Förhandlare, 2. HR-chef 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 21. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 28 januari 2020 § 6 och fr o m den 1 april 

2020 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 § 22 

 

Detaljplan för Kv. Växthuset, Dp. 229 – för samråd    Dnr 198/20 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Kvarteret Växthuset 

till bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd. Planförslaget är ute 

på samråd under tiden 16 mars 2020 till 12 april 2020. 

 

Hallstahammars kommun har de senaste åren haft ett underskott på småhus-

tomter i kommunens tomtkö. Valstalund, som idag består av jordbruksmark, 

bedöms i kommunens översiktsplan ha en god utvecklingspotential och vara 

lämpligt för bostadsbebyggelse. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar 

för ett bostadsområde av småhusbebyggelse med tillhörande gatustruktur.  

 

Planförslaget omfattar de kommunalt ägda fastigheterna Hallstahammars-

Nibble 1:131 och Tuna 1:21. Marken är till största delen inte planlagd, bortsett 

från Konvaljevägen, som är planlagd som allmän plats, gata. 

  

Planförslaget innebär bland annat att: 

• Byggrätter skapas för småhusbebyggelse 

• Befintlig gata väster om planområdet breddas samt förlängs runt nya 

bostadsområdet 

• Befintligt dike bevaras för dagvattenhantering 

 

Föreslagen detaljplan innebär att fler småhustomter kan skapas i ett attraktivt 

läge i Hallstahammar med goda rekreationsmöjligheter i planområdets närhet 

och förslaget anses därmed medföra en lämplig markanvändning.  

 

Detaljplanen följer gällande översiktsplan och handläggs med standardför-

farande. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 16 mars 2020 bland 

annat att barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på planförslaget och 

dess möjligheter att tillskapa fler bostäder i kommunen.  

I samrådshandlingen anförs att diket längs planområdets östra sida finns 

uppmätta föroreningshalter som bedöms utgöra en oacceptabel risk för 

människors hälsa vid inandning och där förorenade sediment behöver avyttras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen vill därför extra betona vikten av att sanera 

såväl planområde som intilliggande dike innan ny bostadsbebyggelse uppförs. 

Barn utgör en riskgrupp både avseende exponering och hälsoeffekter. De är 

fysiologiskt under utveckling och vistas dessutom ofta nära marknivå (de har 

ofta ett beteende som ökar exponeringen, t.ex. om de äter jord, snö etc.). 
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Forts BUN § 22 

 

Vidare anför förvaltningen att ny bostadsbebyggelse i Valstalund påverkar med 

stor sannolikhet elevantalet på Nibbleskolan, elevantalet väntas öka ytterligare 

framgent. Redan idag upplevs skolan som trång, förvaltningen behöver därför 

nogsamt följa volymerna i skollokalerna och möjligen revidera 

upptagningsområdena/flytta delar av verksamheten.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 22. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande över detaljplan för Kvarteret Växthuset, Dp. 229 överlämna 

förvaltningens skrivelse den 16 mars 2020. 

 

______ 
Exp till:    Kommunstyrelsen (skrivelse) 

                 Kvalitetscontroller 

                 Skolchef 
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BUN § 23 

 

Ändrade föreskrifter om vaccinationsprogrammet för barn - för yttrande 

Dnr 181/20 

 

Hallstahammars kommun har blivit utvalda som remissinstans för 

Folkhälsomyndighetens förslag till ändrade föreskrifter om vaccination av barn 

enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Synpunkter på remissen 

ska vara Folkhälsomyndigheten tillhanda senast den 13 april 2020. 

 

Förslaget innebär i korthet att även pojkar ska erbjudas vaccination mot HPV 

inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och såväl 

flickor som pojkar ska erbjudas denna vaccination i årskurs 5. Detta påverkar 

främst elevhälsan. I samband med dessa förändringar planerar 

Folkhälsomyndigheten göra ett omtryck av föreskrifterna, så att samtliga 

förändringar som gjorts sedan de först gavs ut samlas i en utgåva. Dessa 

förändringar innebär inte några ändringar i praktiken, men är bra att känna till 

för både barnhälsovård och elevhälsan. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 10 mars 2020 bland 

annat att förvaltningen ser positivt på att även pojkar erbjuds vaccination mot 

HPV inom ramen för det allmänna vaccinationsprogrammet. Förvaltningen ser 

även positivt på förslaget att ge elevhälsans medicinska insats en flexibilitet i 

övergången med en övergångsbestämmelse som möjliggör vaccination av 

flickor även i årskurs 6 fram till den 31 juli 2020. I skrivelsen anförs även att 

utvidgningen av vaccinationsprogrammet till alla barn innebär organisatoriska 

och ekonomiska konsekvenser för elevhälsans medicinska insats med en ökad 

arbetsinsats för elevhälsan, eftersom dubbelt så många barn ska erbjudas 

vaccination mot HPV jämfört med idag. Personal inom elevhälsans medicinska 

insats, och då främst skolsköterskor, berörs av den föreslagna utvidgningen av 

vaccinationsprogrammet eftersom de ansvarar för att planera och genomföra de 

faktiska vaccinationerna mot HPV. Även skolläkare och rektorer berörs genom 

att de planerar och stödjer vaccinationsverksamheten. Genom den ersättning 

kommunen kommer att få för ökade kostnader förenade med denna utvidgning 

av vaccinationsprogrammet genom det generella statsbidraget kan möjliggöra 

den utökning av en extra vaccinationsresurs som kommer att behövas när 

utvidgningen av vaccinationsprogrammet genomförs.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 24. 
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Forts BUN § 23 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande över remiss från Folkhälsomyndigheten om Ändrade 

föreskrifter om vaccinationsprogrammet för barn överlämna förvaltningens 

skrivelse den 10 mars 2020. 

 

 

 

______ 
Exp till: Folkhälsomyndigheten (skrivelse) 

               Områdeschef grundskolan 
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BUN § 24 

 

Projektkonto för Tidiga samordnade insatser (TSI)   Dnr 226/20 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse daterat den 17 mars 2020  

att Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans  

genomföra ett utvecklingsarbete för en förbättrad samverkan för barns och  

ungas bästa. Uppdraget startade 2018 och pågår fram till 2023 då det  

slutredovisas. Hallstahammars kommun och region Västmanland deltar som ett  

av 36 projekt i TSI.  

 

I uppdraget ingår att kartlägga och identifiera utvecklingsmöjligheter för att  

förbättra samordning för barns bästa. Förvaltningen har identifierat följande 

områden där man ser utvecklingsmöjligheter: 

 

• Brister i överlämningsrutiner BHV och elevhälsans medicinska insats 

 

• Brister i rutiner mellan socialtjänst förskola - skola  

 

• Brister i övergångar mellan förskola – skola 

 

En arbetsgrupp med representanter från regionens hälso- och sjukvård,  

socialtjänsten, förskolan och grundskolan i Hallstahammars kommun är  

styrgrupp för projektet och personal från förskola, skola, socialtjänst och  

regionen är också involverade i projektet. Skolverket har beslutat att bevilja ett  

stimulansbidrag för projektet på 100 000 kronor för 2020. Förvaltningen önskar 

därför öppna ett projektkonto för detta bidrag. Bidraget kommer att användas 

till föreläsningar, konferenser, arbetstid för styrgrupp och deltagare vid möten 

och resor. 

 

Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att ett projektkonto läggs upp för projektet Tidiga 

samordnade insatser - TSI varvid områdeschefen för grundskolan bär ansvaret 

för sin verksamhets kostnader vid ett eventuellt underskott.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 

yrkande  

 

att ett projektkonto läggs upp för projektet Tidiga samordnade insatser - TSI  

varvid områdeschefen för grundskolan bär ansvaret för sin verksamhets  

kostnader vid ett eventuellt underskott.  

 

______ 
Exp till: Områdeschef grundskolan 

              Controller  
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BUN § 25 

 

Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 

april 2020   Dnr 194/20 

 

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. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 mars 2020 § 25. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 25 februari 2020 § 16 och med verkan  

fr om 1 april 2020 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbild-

ningsnämnden 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 § 26 

 

Anmälningar 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-03-31 

 

− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-03-31 
 

− arbetsutskottets protokoll den 2020-03-17 

 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 


