
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-19 1 (13) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.50 
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)  
 Roland Svangren (S)   
 Philip Jandovsky (M)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare Hanane Haddad (L), Lisbeth Wallman (S), Maria Andersson Bahri 

(L), Elisabeth Moser (SD), Eleonor Zeidlitz (MP), sekreterare Kristin Karlsson, 
skolchef Lena Millberg, områdeschef Anna Landehag § 5, områdeschef Lena 
Åhlén § 5, specialpedagog Monica Berg § 5, övriga deltagare se § 6. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 februari 2019 klockan 13.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 5 - 15 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Margareta Sundin (S)  
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 5 - 15 
  
Sammanträdesdatum 2019-02-19 

   
Anslaget uppsättes 2019-02-22 Anslaget nedtages 2019-03-16 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-19 
 
 

2 (13) 
  

 
  

 
 
BUN § 5 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 65/19 
 
 

• Områdeschef för grundskolan Anna Landehag informerar om 
förstelärare/karriärtjänster. 
 

• Områdeschef för förskolan Lena Åhlén och specialpedagog 
Monica Berg informerar om hur förskolan arbetar med 
programmet Vägledande samspel, ICDP. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 6 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 7 – controller Marianne Ekman 
 
§ 8 – controller Åsa Höjer 
 
§ 9 - controller Marianne Ekman, controller Åsa Höjer, skolchef Lena Millberg, 
HR-konsulent Magdalena Uggla. 
 
§ 10 - skolchef Lena Millberg 
 
§§ 11–12 – områdeschef Anna Landehag 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-19 
 
 

4 (13) 
  

  
 
 
BUN § 7 
 
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för 
gymnasieelev år 2019    Dnr 105/19 
 
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, 
”Västeråsprislistan”, som ligger till grund för beslutet. 
 
Förvaltningen har framarbetat underlag för fastställande av grundbelopp för 
gymnasieelev 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 1. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för gymnasieelev 2019 i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 ______ 
Exp till: Controllers 
               Reglementspärm 
               
 
           
              

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 8 
 
Fastställande av Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 
för platskostnader inom förskola och grundskola 2018 samt bidragsbelopp 
till enskilda utövare 2019      Dnr 110/19 
 
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 2019 för platskostnad per elev/barn inom förskola, familjedaghem, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2019 samt bidragsbelopp för 
enskild förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2019.  
 
De interkommunala ersättningarna för platskostnaden är uträknad enligt budget 
för förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Av 
platskostnaden framgår kommunens kostnad per plats. 
 
Av bidragsbelopp till enskilda utövare framgår grundbelopp avseende barn/elev 
som väljer att gå på en fristående förskola, familjedaghem, förskoleklass, 
fritidshem eller grundskola. Beslut gällande bidragsbelopp till enskilda utövare 
får enligt skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om 
bidrag ska därför fattas i separata beslut. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 2. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 2019 för 
platskostnad inom förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass och 
grundskola i kommunal regi i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga 1, 
samt 
 
att fastställa bidragsbelopp till enskilda utövare för förskola, familjedaghem, 
fritidshem, förskoleklass och grundskola 2019 i enlighet med en till ärendet 
tillhörande bilaga 2. 
 
______ 
Exp till: Controller 
               Reglementspärm 
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 9 
 
Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2018 inklusive redovis-
ning av resultat av internkontroll 2018 samt mål och nyckeltalstabell 2018 
Dnr 109/19    
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet under 2018 inklusive resultat av 
internkontroll 2018 samt mål och nyckeltalstabell 2018.  
 
Inledningsvis anförs bland annat att: Åtgärder under mottot ”#alla ska lyckas” 
börjar ge resultat. Under året har kunskapsresultaten ökat. Slutbetygen ökade 
något förra våren och höstterminsbetygen har tydligt brutit trenden. Tidiga 
insatser i förskolan, förskoleklass och grundskolan väntas ge resultat på 
elevernas slutbetyg. Kommunens aktivitetsansvar, KAA stärker och motiverar 
eleverna till att klara gymnasiet eller på annat sätt för egen försörjning. 
Förskolan utökades för något år sedan med 40 platser. Ökningen har räckt till 
för att klara inflyttning. Under ett par år har stora årskullar femåringar lämnat 
förskolan och lämnat många platser för nya barn. Det har funnits tillgängliga 
platser i förskolan på hösten innan barnen fyllt budgeterade platser under våren. 
Hösten 2019 är sista året då en stor årskull lämnar förskolan.  
 
Elevantalet ökar och därmed behövs mer personal och lokaler. 
Personalförsörjning börjar bli riktigt besvärlig för en del yrken som lärare, 
förskollärare och specialistyrken. Konkurrensen om utbildade ökar. Tilldelad 
lönekompensation räcker inte att hålla takt med lönerna i omvärlden. Högre 
ingångslöner ger obalans mot redan anställda. Personalomsättningen ökar.  
Ledningsorganisationen i grundskolan ändrades under våren och biträdande 
rektorer har tillkommit på ett par skolor. Sjuktalen har minskat under året. Det 
är bra för barn och elever och behovet och tillgången på vikarier. Ny 
bemanningsenhet från 2019 har planerats och finansierats.  
Årkurs 6 har successivt återförts till mellanstadiet. De som återstår är 
Tunboskolan och Strömsholms skola som får sammanhållna årskurs 4 - 6 till ht-
19. 
Under flera år har lokalanpassning pågått för att kunna ta emot fler elever i 
grundskolan. Under hösten fick Parkskolan en ny bättre utemiljö. En utbyggnad 
på Tunboskolan för årskurs 4 - 6 ska stå klar hösten 2019. Hyrorna påverkas av 
lokalanpassning (kapital och drift). Tidigare lokalanpassning har inte fullt ut 
kompenserats i budgetram. Det har inte lyckats att omfördela för att klara 
grundskolan ekonomi 2018. Från 2019 kompenseras hyran i budgetramen. 
 
2019 och framåt ska arbetet med att stärka och stabilisera kunskapsresultaten 
fortsätta med tidiga insatser och åtgärder under mottot #alla ska lyckas. 
Digitalisering fortsätter också att ta mark i grundskolan och förskolan. Inom 
grundskolan finns åtta IT pedagoger som driver den digitala utvecklingen. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 9 
 
Lokalanpassning ska fortsätta i takt med att barn och elevantal förväntas öka. 
Många nya bostäder planeras i Hallstahammar och i Kolbäck. Från hösten 2020 
och framåt är det små årskullar femåringar som lämnar förskolan. Samtidigt 
finns ett flertal nya bostäder planerade 2020 - 2021. Framtiden för förskolans 
tre paviljonger på Duvan och Jan Pers Backe måste beslutas och fler platser i 
förskolan tillskapas om/när alla byggplaner blir verklighet. För grundskolan 
fortsätter lokalanpassningen med nybyggnation på Näslund. Ny matsal på 
Strömsholms skola finns på väntelistan likaså väntas beslut om Fredhemsskolan 
ska reserveras för grundskola/grundsärskola. 
Rekrytering av behörig personal är ett ökande problem som oroar. När inte 
förutsättningarna finns att bemanna med behörig personal måste teknik och 
tjänster av annan kompetens prövas för att klara vardagen och uppfylla krav och 
mål.  Det blir en stor utmaning att ställa om invanda yrkesroller. 
Lönekompensation i budgetramen motsvarar inte lönekraven. Personaltätheten 
äventyras för finansiering av löneökning. Lärarförbundens nya avtal ställer stora 
förväntningar på löneutveckling och arbetsmiljö. 
 
Finansiering behövs när verksamheten växer. Statsbidrag bidrar till villkorade 
insatser men inte till finansiering av fler barn och ungdomar.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 3. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2018, inklusive 
redovisning av resultat av internkontroll 2018 samt mål och nyckeltalstabell 
2018, och överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
______ 
Exp till: Controllers 
               Skolchef 
               Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 10 
 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2019     Dnr 14/19 
 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för barn- och utbildningsnämnden 
för 2019. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som 
visar på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver 
nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekten som alla nämnder 
ska arbeta med under 2019 har förvaltningsledningen upprättat förslag på egna 
nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2019:  
 
Kommunövergripande 

• Uppföljning av nämndbeslut 
• Uppföljning av avtalstroheten  
• Tillgänglighet telefoni 
• Uppföljning av e-post 

 
Nämndspecifika områden 

• Uppföljningskedja: lärare-rektor-OC-FC-nämnd 
• Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning/rapportering för ökade 

kunskapsresultat 
• Rutin för betyg och nationella ämnesprov samt lästest 
• Jämförelser av kunskapsuppföljningar och betyg (år 6-9) 
• Rutin för anmälan om kränkande behandling 
• Ekonomin styrs genom budget 

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 4. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden för 2019 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
______ 
Exp till: Reglementspärm 
              Samtliga personer upptagna i förteckningen 
              Skolchef 
              Kvalitetscontroller  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-19 
 
 

9 (13) 
  

  
 
 
BUN § 11 
 
Timplan för grundsärskolan och Träningsskolan från och med 
höstterminen 2019   Dnr 106/19 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 30 januari 2019 bland 
annat att Från och med höstterminen 2019 får elever som läser ämnen i 
grundsärskolan ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. 
Timmarna ingår i högstadiet i den stadieindelade timplanen. Samtidigt minskar 
den garanterade undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens val 
med 45 timmar. 

De nya reglerna omfattar elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För 
elever i årskurs 8 och 9 gäller den äldre timplanen. 

I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att 
eleverna ska få 415 timmars undervisning i matematik från höstterminen 2019. 
Undervisningstiden minskar därmed med 45 timmar i elevens val och 60 
timmar i slöjd. 
 
Förvaltningen upprättet ett förslag till ny timplan för grundsärskolan 
årskurserna 1-9 samt för träningsskolan årskurs 1-9, från och med höstterminen 
2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 7. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att från och med höstterminen 2019 fastställa timplan för grundsärskolan och 
Träningsskolan i Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet 
tillhörande bilaga. 
 
 
______ 
Exp till: Områdeschef grundskolan för vidarebefordran till berörda 
               Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 12 
 
Timplan för grundskolan från och med höstterminen 2019   Dnr 107/19 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 30 januari 2019 bland 
annat att från och med höstterminen 2019 får eleverna i grundskolan ytterligare 
105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Timmarna ingår i 
högstadiet i den stadieindelade timplanen. Även i idrott och hälsa blir det mer 
garanterad undervisningstid: ytterligare 100 timmar som fördelas mellan 
mellanstadiet och högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade 
undervisningstiden i elevens val med 205 timmar. De nya reglerna omfattar 
elever som börjar årskurs 7 höstterminen 2019. För elever i årskurs 8 och 9 
gäller den äldre timplanen.  
 
I matematik är de 105 extra timmarna förlagda till högstadiet. Det innebär att 
eleverna ska få 400 timmars undervisning i matematik från höstterminen 2019. 
I idrott och hälsa är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar 
förlagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha 
180 timmars undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet och 280 timmar på 
högstadiet. Skolverket föreslår att timmarna skulle förläggas till årskurserna 6–
9.  

Undervisningstiden i elevens val kommer därmed att minska med 205 timmar 
till totalt 177 timmar. 
 
Förvaltningen upprättet ett förslag till ny timplan för årskurserna 1-9 från och 
med höstterminen 2019. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 8. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att från och med höstterminen 2019 fastställa timplan för grundskolan i 
Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
 
______ 
Exp till: Områdeschef grundskolan för vidarebefordran till berörda 
               Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 13 
 
Samverkansgrupper barn- och utbildningsnämnden 2019        
 Dnr 82/19 
 
Ett förslag till nya samverkansgrupper för barn- och utbildningsnämnden för 
2019 har tagits fram. 
 
Gällande ersättning för uppdraget föreslås att ersättning utgår för 2 halvdagar 
(2x4 timmar) per läsår. Ersättningen utgår enligt gällande arvodesbestämmelser 
för förtroendevalda. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 februari 2019 § 9. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta indelningen för samverkansgrupperna för 2019 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att det för samverkansgrupperna utgår ersättning för max 2 besök á 4 timmar 
per läsår enligt gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 
 
 
 
______ 
Exp till: Alla upptagna i förteckningen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 14 
 
Val till uppdrag i ungdomsrådet 2019   Dnr 20/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2011 § 47 att inrätta ett 
ungdomsråd med följande sammansättning: 
 

• Fyra representanter för årskurs 8, två från vardera Tunboskolan och 
Lindboskolan 

• Fyra representanter för årskurs 9, två från vardera Tunboskolan och 
Lindboskolan 

• Sex representanter, varav fyra utses från kommunens gymnasieskola 
representerade från samtliga årskurser och två representanter utses bland 
ungdomar som inte är elever i kommunens gymnasieskola, dock högst 
t o m det år man fyller 19 år (ungdomarna skall vara bosatta i Hallsta-
hammars kommun) 

• En ledamot och ersättare från vardera kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. 

 
 
De politiskt valda utses av kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden. Samtliga utser vardera en ledamot och en er-
sättare. Ordförande är tillika ordförande i kommunstyrelsen. De politiska repre-
sentanterna väljs på fyra år och mandatperioden sammanfaller med den kom-
munalpolitiska.  
 
Tidigare har kommunstyrelsen utsett ordförande samt en ersättare från 
oppositionen. Kultur- och fritidsnämnden har utsett ledamot och ersättare från 
majoriteten. Barn- och utbildningsnämnden har utsett ledamot från oppositionen 
och en ersättare från majoriteten.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ska utse ledamot av oppositionen och ersättare 
från majoriteten.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att till uppdrag i kommunala ungdomsrådet 2019 utse: 
 
Ledamot                                                      Ersättare 
Inga-Lena Strömberg (V)                          Niko Ljevar (S) 
 
______ 
Exp till: Samtliga valda 
               Nämndkansliet 
               Löneenheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 15 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− Meddelandelista och synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2019-02-19 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-02-19 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2019-02-13 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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