SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagande

Närvarorätt

2020-01-28

1 (9)

KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 17.00
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag
Kjell Ivemyr (S) ordförande
Sigge Synnergård (L)
Margareta Sundin (S)
Niko Ljevar (S)
Roland Svangren (S)
Özlen Özerol Frejd (C)
Tony Flodin (M)
Torbjörn Estelli (M)
Inga-Lena Strömberg (V)
Ewa Björklind (SD)
Elisabeth Erngren (V)
Ersättare, Maria Andersson Bahri (L) ej § 7, Eleonor Zeidlitz (MP), Elisabeth
Moser (SD), Hans Strandlund (M), sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena
Millberg, områdeschef Anna Landehag § 1, skolläkare Joachim Sandberg § 1,
kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü § 1, rektor Ann-Sophie Günzel
Wahlström § 1, rektor Ann-Sofie Rapp § 1, rektor Christer Andersson § 1,
rektor/ställföreträdande områdeschef för förskolan Elisabeth Sandström § 1,
kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello § 1.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga
närvarande.

Utses att justera

Inga-Lena Strömberg (V)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 30 januari 2020 klockan 15.00

Underskrifter
Sekreterare

Sida

………………………………………………………………………

Paragrafer

1-7

Kristin Karlsson § 1 Carina Iwemyr §§ 2-7
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Inga-Lena Strömberg (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Barn- och utbildningsnämnden §§ 1 - 7

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2020-01-28
2020-01-31

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Kristin Karlsson
Utdragsbestyrkande

2020-02-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-28

Sida
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BUN § 1
Information från förvaltningen/förvaltningschefen

Justerandes signatur

Dnr 44/20

•

Skolläkare Joachim Sandberg informerar om Elevhälsans
medicinska insats (EMI).

•

Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, områdeschef för
grundskolan Anna Landehag, rektor för Parkskolan Ann-Sophie
Günzel Wahlström, rektor för Tunboskolan Ann-Sofie Rapp och
rektor för Lindboskolan Christer Andersson redovisar
betygsresultat för grundskolan höstterminen 2019.

•

Rektor/ställföreträdande områdeschef för förskolan Elisabeth
Sandström och kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello informerar
om arbetet med tillsyn av fristående förskolor.

•

Skolchef Lena Millberg informerar om skadegörelse på
Parkskolan.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-28

Sida

3 (9)

BUN § 2
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser – för skolsköterskor,
skolläkare, skolpsykologer och skollogopeder – för godkännande
Dnr 18/20
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ledningssystem för elevhälsans
medicinska insatser – för skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och skollogopeder. I skrivelse den 10 januari 2020 anför förvaltningen att den som bedriver hälso- och sjukvård är i juridisk mening vårdgivare (1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen). Barn- och utbildningsnämnden är därmed vårdgivare för den
hälso- och sjukvård som bedrivs i skolan av elevhälsans medicinska insatser.
Elevhälsans vårdgivare är skyldiga att upprätta ett ledningssystem. Syftet med
detta är att det ska vara ett stöd för att systematiskt utveckla, följa upp och säkra
kvaliteten i verksamheten (SOFS 2011:9). I dokumentet Ledningssystem för
elevhälsans medicinska insatser – för skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och skollogopeder – för godkännande beskrivs innehållet i ledningssystem
för elevhälsans medicinska insats med bland annat;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ledningssystem
Ansvarsfördelning
Verksamhetschef
Medicinskt ledningsansvar
Arbetsbeskrivningar
Sekretess i elevhälsan
Ledningssystemets struktur
Samverkan
Systematiskt kvalitetsarbete
Uppföljning och utvärdering
Häldelser/risk – avvikelser, klagomål och synpunkter
Egenkontroll
Dokumentationsskyldighet

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2020 § 2.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser – för skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer och skollogopeder enligt en till ärendet
hörande bilaga.
______
Exp till: Reglementspärm
Områdeschef grundskolan
Skolchef
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-28

Sida
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BUN § 3
Aktualisering av översiktsplan för Kungsörs kommun - för yttrande
Dnr 615/19
Länsstyrelsen har översänt ett förslag på översiktsplan för Kungsörs kommun
till kommunstyrelsen i Hallstahammars kommun. Kommunstyrelsen har
remitterat ärendet till bland annat barn- och utbildningsnämnden.
Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Översiktsplanen ska bidra till en god
miljö och hållbar utveckling. Översiktsplanen är vägledande och fungerar som
underlag för beslut om detaljplaner och bygglov med flera.
Enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap 28 §, ska Länsstyrelsen varje
mandatperiod lämna en sammanfattande redogörelse till kommunerna angående
översiktsplanernas aktualitet. Länsstyrelsen ska samordna och redovisa statligaoch mellankommunala synpunkter, ta ställning till översiktsplanens aktualitet
och tillhandahålla planeringsunderlag.
Kommunens svar bör behandla om nu gällande statliga eller mellankommunala
intressen finns redovisade, om nya anspråk eller nya relevanta
planeringsunderlag, lagar, mål, planer eller program tillkommit samt eventuella
övriga samhällsförändringar som påverkar översiktsplanens aktualitet utifrån
kommunens bevakningsområden.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 2 januari 2020 bland
annat att de har synpunkt angående att Kungsör i sin översiktsplan tar upp att de
ser positivt på att järnvägssträckningen rätas mellan Eskilstuna och Västerås.
Det får konsekvenser för kommunikationen från Hallstahammars kommun
söderut mot Eskilstuna. I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på
översiktsplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2020 § 3.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att som sitt yttrande över aktualisering av översiktsplan för Kungsörs kommun
överlämna förvaltningens skrivelse den 2 januari 2020 till kommunstyrelsen.

______
Exp till: Skolchef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-28

Sida
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BUN § 4
Överenskommelse mellan Region Västmanland och skolhuvudmän i
Västmanlands län angående hjälpmedel från förskola till gymnasieskola –
för godkännande Dnr 290/19
Region Västmanland har skickat Överenskommelse mellan Region
Västmanland och skolhuvudmän i Västmanlands län angående hjälpmedel från
förskola till gymnasieskola till bland annat Hallstahammars kommun för
godkännande.
Det övergripande syftet med överenskommelsen är:
• att tillgodose elevers rätt att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas
så långt som möjligt mot utbildningens mål
• att skapa förutsättningar för att barn/elever med funktionsnedsättning
ska få tillgång till hjälpmedel i skolan oavsett vilken huvudman som har
kostnadsansvar
• att tydliggöra behovet av hjälpmedel med den enskilda eleven i centrum,
det vill säga elevens behov ska vara vägledande för diskussioner om hur
ansvaret ska fördelas.
Målet är att minska de gränsdragningsproblem som finns och tydliggöra
ansvaret för hjälpmedel i skola samt underlätta samverkan. De
verksamheter/enheter som omfatats av överenskommelsen under respektive
huvudmans ansvar är förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola. Verksamheter/enheter
där föreskrivnare av hjälpmedel till barn och ungdomar med
funktionsnedsättning inom områdena syn, hörsel, rörelse, kommunikation, tal,
språk och kognition verkar. Till exempel barn- och ungdomskliniken, barn- och
ungdomspsykiatri, habiliteringscentrum, hjälpmedelscentrum, hörselenheten,
synenheten och ortopedkliniken.
I överenskommelsen tar man upp vilket ansvar skolhuvudmannen har och vilket
ansvar som Region Västmanland har.
Överenskommelsen har tidigare skickats ut på remiss, barn- och
utbildningsnämnden beslutade den 23 april 2019 § 27 att avge yttrande över
överenskommelsen i enlighet med förvaltningens skrivelse.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 2 januari 2020 bland
annat att: Förslaget är fortfarande otydligt för vad som definition är ett
personligt förskrivet hjälpmedel eller hjälpmedel som bidrar till en lärmiljö som
är pedagogiskt, fysiskt och socialt tillgänglig och som främjar delaktighet.
Barn- och utbildningsförvaltningen menar att denna definition bör förtydligas
då det kan leda till tolkningsproblem.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-28

Sida
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Forts BUN § 4
Förslaget innebär fortfarande att kommunen förväntas ansvara för och flytta
personliga hjälpmedel som ägs av Region Västmanland (sid 7-8 under rubriken
Samordning och samverkan). Region Västmanland borde ta kostnader för den
utrustning de äger och skrivit ut som personliga hjälpmedel till barn/elever.
Varför ska den kostanden läggas över på kommunen som inte äger hjälpmedlet?
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att definitionen ändras till att
Region Västmanland ansvarar för sina hjälpmedel och kommunen för sina.
Personliga hjälpmedel som är enkla att flytta inom eller mellan skolor är helt i
sin ordning men att kommunen ska bekosta omfattande flytt av personliga
hjälpmedel är inte logiskt i samverkansavtalet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2020 § 4.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna överenskommelse mellan Region Västmanland och skolhuvudmän
i Västmanlands län angående hjälpmedel från förskola till gymnasieskola och i
övrigt uttala att det inte är acceptabelt att kommunerna ska bekosta flytt av
personliga hjälpmedel inom eller mellan skolor, samt att överlämna
förvaltningens skrivelse den 2 januari 2020.

______
Exp till: Skolchef
Områdeschef förskola
Områdeschef grundskola
Enhetschef gymnasiet
Region Västmanland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-01-28

Sida
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BUN § 5
Överföring av projektstöd från 2019 till 2020 samt redovisning av
avslutade projekt 2019
Dnr 20/20
Controllern har sammanstället en förteckning över dels projektstöd 2019, på
totalt 446 010,09 kronor som föreslås få överföras till år 2020, dels projekt som
avslutas i bokslut 2019.
I ytterligare förteckning redovisas projektstöd för gymnasieskolan 2019, på
totalt 296 194 kronor som föreslås överföras till år 2020.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2020 § 5.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att projektstöd från år 2019 på för- och grundskola på totalt 446 010,09 kronor
överförs till 2020 års projektbudget,
att projektstöd från år 2019 på gymnasieskolan på totalt 296 194 kronor
överförs till 2020 års projektbudget, samt
att projekt avslutas i bokslut 2019 i enlighet med en till ärende hörande bilaga.

______
Exp till:

Justerandes signatur

Controller

Utdragsbestyrkande
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BUN § 6
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 februari
2020
Dnr 19/20
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 december 2019 § 93 om ny
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.
I nu föreliggande förslag föreslås att nämndsekreterare, i förstahand, får besluta
om avvisande av överklaganden enligt förvaltningslagen avseende
nämnds/arbetsutskotts beslut, samt att delegat, i första hand, få besluta om
avvisande av överklaganden enligt förvaltningslagen avseende beslut fattade
med stöd av delegation.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 januari 2020 § 7.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 10 december 2019 § 93 och fr o m den 1
februari 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 kommunstyrelsen.

______
Exp till: Alla upptagna i förteckningen
Reglementspärm

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 7
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-01-28
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-01-28
− arbetsutskottets protokoll den 2020-01-14

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

