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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-01 1  

Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 17.05 
 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)   
 Roland Svangren (S) § 12  
 Niko Ljevar (S)  
 Carola Gustafsson Hegonius (S) §§ 13-29  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Carola Gustafsson Hegonius (S) § 12, Anna Åkerström (M), Philip 

Jandovsky (M), Tommy Emterby (KD), Carolyn Karlsson (SD), sekreterare 
Kristin Karlsson, skolchef Anna Landehag, biträdande 
skolchef/kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, övriga deltagare se § 13. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Torbjörn Estelli (M) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 mars 2022 klockan 14.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 12-29 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Torbjörn Estelli (M) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 12-29 
  
Sammanträdesdatum 2022-03-01 
  
Anslaget uppsättes 2022-03-04 Anslaget nedtages 2022-03-26 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-03-01 
 
 

2  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  

 
 
BUN § 12 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 33/22 
 
 

• Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström redovisar 
anmälningar om kränkande behandling HT 2021. 
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BUN § 13 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 14 - Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström, områdeschef Maria 
Nummelin och enhetschef Arman Elezovic, controller Åsa Höjer, controller 
Marianne Ekman, HR-konsult Maja Haraldsson, kvalitetscontroller Ellinor 
Mazzarello och biträdande skolchef/kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, skolchef 
Anna Landehag 
§ 15 - skolchef/kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, HR-konsult Maja Haraldsson 
§ 16 - enhetschef Arman Elezovic 
§ 17 - controller Marianne Ekman 
§ 18 - controller Åsa Höjer 
§ 19 - kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 
§ 20 - Teknisk chef Carina Elliot, områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström, 
skolchef Anna Landehag 
§ 21 - områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström 
§§ 22 -23 - Områdeschef Maria Nummelin 
§ 24 - Skolchef Anna Landehag 
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BUN § 14 
 
Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2021 inklusive redovis-
ning av resultat av internkontroll 2021 samt måluppfyllelse 2021 
Dnr 164/22 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet under 2021 inklusive resultat av internkon-
troll 2021 samt måluppfyllelse 2021.  
 
Inledningsvis anförs bland annat att: Årets ekonomiska resultat för barn- och 
utbildningsnämnden är positivt och redovisar ett överskott med + 5,4 miljoner 
kronor. Det är främst intäkterna som ger överskott på + 5,8 miljoner kronor. 
Statens ersättning för sjuklönekostnader på grund av Covid-19 har ökat 
intäkterna med 2,0 miljoner kronor. Förskolan beviljades statsbidrag på 450 
tusen kronor för mindre barngrupper. Förvaltningens olika verksamheter har 
sålt fler platser till andra kommuner än budgeterat. Regeringens ”Skolmiljard” 
gav 1 950 tusen kronor. Personalkostnader redovisar 100 % men avvikelsen är 
ett överskridande på -0,5 miljoner kronor, vilket är en förhållandevis liten 
avvikelse i förhållande till budgeten på 291 miljoner kronor.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 8. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2021, inklusive 
redovisning av resultat av internkontroll 2021 och måluppfyllelse 2021, och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Controller 
              Skolchef 
              Kommunstyrelsen 
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BUN § 15 
 
Handlingsplan för kompetensförsörjning för barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021-2024                  Dnr 728/21 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 november 2021 § 244 att anta riktlinjer för 
kompetensförsörjning för Hallstahammars kommun 2020-2026 samt att 
nämndernas handlingsplaner ska redovisas för kommunstyrelsen under 2021. 

Bar- och utbildningsförvaltningen har upprättat en handlingsplan för 
kompetensförsörjning 2021-2024. Syftet med handlingsplanen för 
kompetensförsörjning är att beskriva och analysera kommande kompetensbehov 
i Hallstahammar kommuns barn- och utbildningsförvaltning, samt identifiera 
konkreta aktiviteter inom de områden där insatser bör vidtas för att klara 
utmaningarna de kommande åren. Kompetensförsörjning handlar således om att 
attrahera medarbetare med eftersökt kompetens, rekrytera genom en 
kvalitetssäkrad process, att skapa möjligheter för utveckling av kompetens på 
kort och lång sikt, att behålla medarbetare med kompetens genom att vara en 
attraktiv och utvecklande arbetsgivare samt att avsluta anställning på ett 
professionellt sätt. Detta dokument är tänkt att fungera som ett stöd för den 
personalplanering som sker inom förvaltningen, på både kort och lång sikt, ge 
en nulägesbild, identifiera kommande behov och ett stöd i det fortsatta arbetet i 
forma av aktiviteter för att kunna behålla, engagera, rekrytera, introducera och 
utveckla kvalificerad personal i skolan. 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 november 2021 § 62. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera Handlingsplan för kompetensförsörjning för barn- och 
utbildningsförvaltningen 2021-2024 som en anmälan och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
____________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
              Skolchef 
              Biträdande skolchef/kvalitetsutvecklare 
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BUN § 16 
 
Hemställan om investeringsmedel och startanmälan för skollokaler till 
Introduktionsprogrammet med inriktning Individuellt alternativ och 
språkintroduktion            Dnr 381/21 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 januari § 3 att som 
inriktningsbeslut uttala att starta upp och driva gymnasieutbildningens 
introduktionsprogram, individuellt alternativ och språkintroduktion, inom  
Hallstahammars kommun. För att kunna starta undervisningen som planerat 
behöver förvaltningen förbereda och inreda den aktuella lokalen så de kan ta 
emot elever och bedriva undervisning av högkvalitet. Lokalerna behöver 
utrustas i två etapper, etapp 1 år 2021 och etapp 2 år 2022. I första hand 
kommer lokalerna att utrustas med överblivna möbler inom Hallstahammars 
kommun, i andra hand behöver dessa köpas in. Uppskattad kostnad för etapp 1 
är 250. 000 kronor och för etapp 2, 100. 000 kronor. Investeringen ses som 
nödvändig för att kunna genomföra de beslut som har tagits i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Den 15 maj 2021 § 93 beslutade kommunstyrelsen att omfördela 250 000 
kronor från ”KS oförutsedda investeringar” till ”Inventarier för uppstart av 
gymnasieenhet”, att bevilja starttillstånd för projektet ”Inventarier för uppstart 
av gymnasieenhet”, att kapitalkostnaden härför ska rymmas inom barn- och 
utbildningsnämndens budgetram, samt att barn- och utbildningsnämnden efter 
att investeringen är gjord lämnar en slutredovisning av projektet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse att gymnasieenheten har 
gjort en kartläggning av vilka saker som är nödvändiga för etapp 2.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 9. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att ansöka om starttillstånd för 
investeringsprojektet ”Gymnasieskola inventarier IMA IMS” med 100 000 
kronor från investeringsbudgeten 2022,   
 
att nettokostnadsökningen om 10 935 kronor/år finansieras från 
finansförvaltningens avsättning för årets investeringar,  
 
att projektet ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden efter 
genomförande. 
____________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Enhetschef gymnasiet 
              Skolchef 
              Controller 
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BUN § 17 
 
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för 
gymnasieelev år 2022    Dnr 90/22 
 
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. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 10. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för gymnasieelev 2022 i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
___________________ 
Exp till: Skolchef 
              Controller 
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AU § 18 
 
Fastställande av Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 
för platskostnader inom förskola och grundskola 2022, grundsärskola och 
träningsskola 2022 samt bidragsbelopp till enskilda utövare 2022       
Dnr 165/22 
 
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 2022 för platskostnad per elev/barn inom förskola, pedagogisk 
omsorg (familjedaghem), förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2022, 
grundsärskola och träningsskola 2022, samt bidragsbelopp för fristående 
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola 2022.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 11. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 2022 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 2022 i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga 
2. 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Controller 
              Skolchef 
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AU § 19 
 
Detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 233 – för samråd    Dnr 54/22 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörstafors bruk, Dp 
233 till bland annat socialnämnden för samråd.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för befintlig och ny bostadsbebyggelse 
i Sörstafors. Syftet är även att skapa möjligheter för en utveckling av verksam-
heter, kontor, sällanköpshandel och andra centrumfunktioner. Både tillkom-
mande och ny bebyggelse ska utformningsmässigt anpassas och ta hänsyn till 
Sörstafors bruks industrikaraktär. Syftet är även att säkerställa bevarande av 
naturmiljön längs med Kolbäcksån.  
 
Planförslaget omfattar fastigheterna Sörsta 1:2, 1:35, 6:1, 6:34, 9:9 och 9:14. 
Idag är marken i huvudsak planlagd för industriändamål och industripark. 
Planförslaget innebär att:  
 

• Bekräfta befintlig bostadsbebyggelse  
• Bekräfta befintlig trafikinfrastruktur i form av väg 252 
• Bekräfta befintliga gång- och cykelvägar längs med väg 252 
• Bekräfta och säkerställa befintliga grönområden längs med Kolbäcksån 

och Svenbybäcken som idag tillåts bebyggas för industriändamål 
• Möjliggöra för omvandling av befintlig industribebyggelse samt för viss 

nybyggnation till bostäder, kontor, verksamheter och sällanköpshandel 
inom bruksområdet 

• Möjliggöra för nya bostäder med tillhörande nödvändiga funktioner i 
Sörstafors bruksnärområde 

• Säkerställa att områdets kulturvärden bevaras samt utvecklas med 
hänsyn och varsamhet 

• Säkerställa risk- och bullersituationen kring väg 252 
• Säkerställa dagvattenhanteringen och geotekniken inom området  
• Upplysa om markföroreningar samt hur dessa ska hanteras innan 

byggnation 
• Bestämmelser inom utpekat område från byggnadsplan 88 för Sörstafors 

från 1958 upphör att gälla  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 februari 2022 att 
de har granskat detaljplanen ur ett barnperspektiv, det vill säga vad som är 
bra för våra barn och unga och hur det tillvaratar barns rättigheter och 
möjligheter. Behovet av nya lägenheter i Hallstahammars kommun är stort 
och tillgången på småhustomter är mycket begränsad. Att möjliggöra för 
tillskapandet av nya bostäder i Sörstafors och samtidigt bidra till att binda 
samman kommunens tätorter Hallstahammar och Kolbäck bedömds positivt.  
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Forts BUN § 19 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser det som positivt att tjänstepersoner 
inom samhällsbyggnadsenheten i ett tidigt skede lyft eventuellt kommande 
behov av en förskola inom området. När i tiden behovet av ytterligare 
förskoleplatser i Kolbäck blir akut är i dagsläget svårt att sia om. Barn- och 
utbildningsförvaltningen behöver därför noggrant följa byggtakten i såväl 
Kolbäck som Sörstafors för att kunna göra en långsiktig planering av 
utökning av förskoleplatser i de södra kommundelarna. Att i den nya 
detaljplanen för Sörstafors bruk möjliggöra för en utbyggnation av förskola 
inom planområdet, bedöms inte av barn- och utbildningsförvaltningen vara 
en tillförlitlig lösning för att säkerhetsställa en tillräcklig omfattning av 
förskoleplatser.  
 
Vidare anför barn- och utbildningsförvaltningen i sin skrivelse att genom 
Sörstafors strategiska läge mellan tätorterna Hallstahammar och Kolbäck 
skulle en ändring av upptagningsområdena vara möjlig så att 
grundskoleeleverna i Sörstafors skulle tillhöra den nybyggda Näslundsskolan 
där det ännu finns växtmån. Avståndet från den planerade 
bostadsbebyggelsen i Sörstafors förväntas rymmas inom de beslutade 
kilometeravstånden i barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 12. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Detaljplan 233 för Sörstafors bruk överlämna barn- 
och utbildningsförvaltningens skrivelse den 11 februari 2022 till 
kommunstyrelsen. 
 
___________________ 
Exp till: Kvalitetscontroller 
              Skolchef 
              Kommunstyrelsen 
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BUN § 20 
 
Inriktningsbeslut för Nibbleskolan              Dnr 176/22 
 
Ärendet föredras av tekniska chefen och skolchefen, vid föredragningen deltar 
ledamöter från tekniska nämnden. 
 
Skolchefen och tekniska chefen och anför i gemensam skrivelsen den 14 
februari 2022 bland annat att Nibbleskolan är byggd i början av 70-talet. Skolan 
är därmed mer än 50 år gammal vilket innebär att den tekniska livslängden i 
många hänseenden har passerats. Nibbleskolan är en av kommunens största 
skolor med årskurserna F-6 och det har varit en stor inflytt av elever till skolan. 
En av byggnaderna är ursprungligen byggd som en högstadieskola och är därför 
inte ändamålsenlig för dagens verksamhet. 
 
För att få en helhetsbild över skolans status och skick har en statusbesiktning 
genomförts av WSP och den visar på att det finns ett flertal brister inom flera 
områden i skolans lokaler och skolgård som kommer att vara väldigt kostnads-
drivande i en ombyggnadssituation. Eftersom skolan har ett omfattande om-
byggnadsbehov har en kostnadskalkyl tagits fram för en ombyggnation (alt 1) 
och den jämförs med vad det skulle kosta att bygga en ny skola för 500 elever 
(Alt 2) samt en nybyggd skola för 350 elever (alt 3). Projektkostnaderna mellan 
en ombyggnation och en nybyggnation för 500 elever är drygt 92 miljoner 
kronor dyrare för nybyggnadsalternativet (Alt 2) vilket innebär att nettokost-
nadsökningen är 1 782 tkr dyrare per år för det alternativet. Tar man hänsyn till 
driftskostnader sparar man på nybyggnadsalternativet (alt 2) 979 tkr per år på de 
summerade driftkostnaderna. Lägger man utöver driftkostnaderna till de 
befintliga kapitalkostnaderna är de för nybyggnadsalternativet (alt 2) 878 tkr 
lägre än för ombyggnadsalternativet (alt 1). Det förklaras av att de delar som 
rivs vid en nybyggnation behöver skrivas ned med 8 488,7 tkr. Kostnadsök-
ningen mot nuläget skulle bli 10 998 tkr för ombyggnadsalternativet (alt 1) och 
10 923 tkr för nybyggnadsalternativet (alt 2). 
 
Både tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen förespråkar 
nybyggnad av skola för 500 elever (alt 2). Nybyggnationen kommer att vara 
dyrare initialt men ger långsiktigt positiva ekonomiska effekter genom 
minskade drift- och underhållskostnader. En ny skola skulle dessutom innebära 
en ändamålsenlig skolmiljö anpassad för dagens moderna lärande. Oavsett val 
av inriktningsbeslut behöver evakueringsmoduler gå ut på en förnyad kon-
kurrensutsättning i befintligt ramavtal gällande Hyresmoduler hos Adda. 
Evakueringsmoduler har uppskattats kosta upp till 45 Mkr för en treårsperiod. 
En förlängning om 12 månader kostar grovt uppskattat ytterligare 10 Mkr. 
Notera att dessa siffror är osäkra då ingen upphandling ännu utförts. Vad gäller 
tillagningskök och matsal upphandlas dessa som en option som behöver träda in 
om man går på något av nybyggnadsalternativen (alt 2 och 3). 
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Forts BUN § 20 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 13. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att förorda en nybyggnation för att ersätta befintlig 
skola, att initiera fortsatt utredning om lokalisering där uppdrag om att dela 
Nibbleskolan i två separata skolor ingår samt att styrgrupp för det fortsatta 
arbetet ska bestå av arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden och 
tekniska nämnden. 
 
Eleonor Zeidlitz (MP) yrkar som ett tillägg att projektering av ny skola 
genomförs innan eventuell moduletablering sker på fastigheten. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till både Jenny Landernäs (M) 
och Eleonor Zeidlitz (MP) yrkanden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att till kommunstyrelsen förorda inriktningsbeslut för utredningsalternativ 2 – 
Nybyggnation för 500 elever till en kalkylerad projektkostnad om 342 036 tkr, 
 
att till kommunstyrelsen hemställa att barn- och utbildningsnämnden 
kompenseras fullt ut för kommande drift- och kapitalkostnader som 
investeringen innebär utöver nuvarande kostnader, samt 
 
att till kommunstyrelsen hemställa att inför återflytt till ny skola kompensera 
barn- och utbildningsnämnden för omkostnader som uppstått i samband med 
flytt till och från moduler samt inredning som inte går att bevara eller behöver 
bytas. 
 
Jenny Landernäs (M) och Torbjörn Estelli (M) reserverar sig mot beslutet, 
bilaga 1 § 20 2022. 
 
Eleonor Zeidlitz (MP) reserverar mot beslutet sig till förmån för eget yrkande. 
 
 
___________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Skolchef 
              Controller 
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BUN § 21 
 
Simundervisning och simkunskaper för elever      Dnr 645/21 
 
Anna Åkerström (M) väcker vid sittande sammanträde den 21 september 2021 
§ 78 ärende gällande simundervisning och simkunskap för elever. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att ärendet skulle behandlas vid ett annat tillfälle. 
 
Anna Åkerström (M) anför i sin skrivelse att det finns en oro kring 
simkunskaperna hos barn och ställer frågor gällande Hallstahammars kommuns 
arbete med simundervisning och simkunskaperhos elever.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 17 februari 2022 bland 
annat att alla människor behöver kunna simma och att lära ut simkunskap är ett 
viktigt uppdrag för skolan. I skolans läroplan (LGR11) anges som en av många 
målsättningar att alla elever skall lära sig simma. Simning och lekar i vatten 
ingår i ämnet Idrott och hälsa. I läroplanen för grundskolan finns simning med 
som ett kunskapskrav för årskurs 6 i ämnet Idrott och hälsa. Enligt Skolverket 
finns det inte några styrdokument som fastslår hur mycket tid skolan ska avsätta 
för simundervisning. Däremot finns ett centralt innehåll för undervisningen i 
Idrott och hälsa som läraren ska behandla under skoltiden.  
 
Vidare anför barn- och utbildningsförvaltningen i sin skrivelse att det ser olika 
ut vid kommunens skolor gällande simkunnigheten i årskurs 6. Enligt 
redovisande tabell visas ett utfall mellan 81–100% elever som kan simma. 
Grundskolorna i Hallstahammars kommun har utarbetat en plan för arbetet med 
simundervisning. Eleverna får simundervisning i kommunens simhallar där 
undervisningen bedrivs av simlärare. I årskurs 2 får alla elever simundervisning, 
där målet är att lära sig simma 200 meter. Detta följs upp varje år och 
simundervisningen erbjuds också regelbundet för icke simkunniga.  
 
Grundskolorna i Hallstahammar har inga centrala riktlinjer för simundervisning, 
däremot finns en plan upprättad. Planen innefattar rutinen att det alltid följer 
med en känd vuxen till simundervisningen, tillsammans med eleverna. På vissa 
skolor förstärks också undervisningen med att den medföljande personalen från 
skolan deltar i simundervisningen. Idrottsläraren är med vid bedömning av 
simkunnigheten, då detta är ett kunskapskrav som betygssätts.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 14. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet gällande simundervisning för elever i Hallstahammars kommun ska 
anses vara behandlat med hänvisning barn- och utbildningsförvaltningens 
skrivelse daterad den 17 februari 2022. 
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Forts BUN § 21 
 
___________________ 
Exp till: Anna Åkerström 
              Områdeschef grundskolan 
              Skolchef 
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BUN § 22 
 
Fördelning av riktat statsbidrag för språkutvecklande insatser till 
fristående förskolor                                Dnr 95/22 
 
I januari 2022 presenterades bidragsramar för statsbidrag för språkutvecklande 
insatser. Statsbidraget infördes år 2019 men utökades till ett högre belopp år 
2021. Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen 
i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet 
än svenska.  
 
Den 26 januari 2022 inkom en fråga från Hagvidson Ekot om hur de kan söka 
del av statsbidraget från kommunen. Hagvidson hänvisar bland annat till att de 
fått del av detta statsbidrag i andra kommuner de är verksamma i. Barn- och 
utbildningsnämnden behöver fatta beslut om fördelning till fristående förskolor 
ska ske. Bidragsramen för Hallstahammars kommun uppgår till 474 033 kronor.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i sin skrivelse daterad den 17 februari 
2022 att förvaltningen under 2021 valde att använda den största delen av det 
tilldelade statsbidraget till att finansiera en 50% tjänst som övergripande 
språkpedagog inom förskolan. De fristående förskolorna erbjöds under 2021 
språkpedagogikens tid för utbildningsinsatser. Planering för 2022 är att fortsätta 
finansiera den övergripande tjänsten med hjälp av statsbidraget och att erbjuda 
de fristående förskolorna ytterligare insatser av språkpedagogen. Förvaltningens 
bedömning är att detta är en bra satsning som ger mycket för både kommunala 
och fristående verksamheter och där insatser kan formas utifrån förskolornas 
behov. Det är också i linje med arbetet för en likvärdig förskola.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 15. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att statsbidrag för språkutveckling 2022 används till insatser i fristående 
förskolor genom att de får del av insatser av övergripande språkpedagog. 
 
 
___________________ 
Exp till: Skolchef 
              Områdeschef förskolan 
              Förskolecontroller 
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BUN § 23 
 
Fördelning av riktat statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder till 
fristående förskolor                                Dnr 153/22 
 
I oktober 2021 presenterades bidragsramar för ett nytt statsbidrag riktat mot 
förskolan: Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder. Det nya statsbidraget 
ersätter statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder och statsbidrag för mindre 
barngrupper. Statsbidraget fördelas av Skolverket, som endast tilldelar 
kommuner detta bidrag. Fristående verksamheter kan alltså inte själva söka 
bidraget. Kommunen kan dock i sin tur ”använda bidraget för insatser både 
inom kommunala och fristående förskolor”. Det är kommunen själva som 
beslutar om hur bidraget ska fördelas.  
 
Den 19 november 2021 inkom en fråga från Hagvidson Ekot om hur de kan 
söka del av det nya statsbidraget från kommunen. Hagvidson hänvisar bland 
annat till att de tidigare sökt och fått medel av statsbidrag för mindre 
barngrupper. Barn- och utbildningsnämnden behöver fatta beslut om fördelning 
till fristående förskolor ska ske. Bidragsramen för Hallstahammars kommun 
uppgår till 2 862 804 kronor.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i sin skrivelse daterad den 17 februari 
2022 att de har fört olika resonemang om hur det är lämpligt att tänka kring 
fördelningen av statsbidrag till fristående förskolor. Bland annat att inga medel 
fördelas till de fristående förskolorna. Att statsbidragsbeloppet fördelas jämt till 
de fristående förskolorna för likvärdiga möjligheter att statsa på 
kvalitetshöjande åtgärder. Att fördela statsbidragsbeloppet fördelas enligt 
regeringens intentioner, det vill säga att socioekonomiska faktorer bör ligga till 
grund för hur mycket pengar som ska fördelas till respektive verksamhet, 
kommunal som fristående.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 16. 
 
På Jenny Landernäs (M) förslag ajourneras sammanträdet i 10 minuter. 
 
Härefter återupptas sammanträdet. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att den tredje att-satsen ändras till följande: att de 
fristående förskolorna ska ta del av statsbidraget barn- och utbildningsnämnden 
ansökt om, samt att de i efterhand ska redovisa vad pengarna har använts till.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att del av statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder för år 2022 ska avsättas för 
fördelning till de fristående förskolorna i Hallstahammars kommun,  
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Forts BUN § 23 
 
att fördelning ska ske genom att dela det totala bidragsbeloppet på 2 862 804 
kronor med totalt antal budgeterade platser på kommunala och fristående 
förskolor i Hallstahammars kommun, vilket ger en peng per barn/plats om 
3 048 kronor, samt  
 
att de fristående förskolorna ska ansöka om att ta del av statsbidraget hos barn- 
och utbildningsnämnden, samt att de i efterhand ska redovisa vad pengarna har 
använts till. 
 
Jenny Landernäs (M) och Torbjörn Estelli (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Skolchef 
              Områdeschef förskolan 
              Förskolecontroller 
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BUN § 24 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2021                           Dnr 121/22 
 
Barn – och utbildningsnämnden är vårdgivare och ytterst ansvariga för den 
hälso- och sjukvård som bedrivs inom grundskolans elevhälsa. Enligt 
patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 
patientsäkerhetsberättelse som bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens 
ledningssystem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig 
senast den 1 mars varje år.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen innehåller bland annat:  

- Övergripande mål och strategier 
- Organisation och ansvar  
- Vårdgivare 
- Verksamhetschef enligt HSL § 29 inklusive medicinskt ledningsansvar 
- Resurstillgång och fördelning 
- Kompetens 
- Samverkan för att förebygga vårdskador  
- Intern och extern samverkan 
- Patienters och närståendes delaktighet  
- Hälso- och sjukvårdspersonals rapporteringsskyldighet 
- Avvikelser/klagomål och synpunkter 
- Egenkontroll 
- Åtgärder för att öka patientsäkerheten/riskanalys/egenkontroll 
- Händelser och vårdskador 
- Covid-19 påverkan för verksamheten 
- Mål och strategier för kommande år  

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 17. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna patientsäkerhetsberättelse för 2021. 
 
 
___________________ 
Exp till: Skolchef 
              Enhetschef centrala barn- och elevhälsan 
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BUN § 25 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 4 mars 2022               Dnr 31/22 
 
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.  
 
Nu gällande underskriftsbemyndigande antogs av barn- och 
utbildningsnämnden den 26 januari 2022 § 7. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 22 februari 2022 § 18. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 januari § 7 och med verkan  
fr om den 4 mars 2022 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 
 
Redovisning av betygsutfall till kommunstyrelsen            Dnr 268/20 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2005 § 86 att betygsutfallen skall redo-
visas för kommunstyrelsen efter varje terminsavslutning. Kommunstyrelsen har 
därefter den 16 mars 2015 § 45 beslutat att redovisningen ska kompletteras med 
en redovisning av resultaten i svenska, engelska och matematik. Därefter har 
kommunstyrelsen beslutat att redovisningen ska kompletteras med hur många 
elever som kommer in på gymnasiet, de som fullgör årskurs 1, de som fullgör 
årskurs 2, de som fullgör årskurs 3 samt de som fullgör årskurs 3 och uppnått 
grundläggande behörighet enligt Skolverket. 
 
I samband med redovisning av betygsutfall våren 2021 beslutade 
kommunstyrelsen den 13 september 2021 § 177 att bland annat  
hemställa hos barn- och utbildningsnämnden att inkomma med redovisning till 
kommunstyrelsen under början på 2022 vad avser 
 

• jämförelse av betygsresultaten våren 2021 med länets kommuner och 
riket 

• årskurs 6 betygresultat 
• satsningar som gjorts bland annat på gemensamma barn- och elevhälsan  
• hur frånvaron ser ut och hur den följs upp samt vad man ser för effekter 

av satsningarna. 
• skolinspektionens kvalitetsgranskning. 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 28 februari 2022 upprättat en 
redovisning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 mars 2022 § 20. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överlämna förvaltningens redovisning den 28 februari 2022 till 
kommunstyrelsen.  
 
___________________ 
Exp till:  Skolchef 
               Kommunstyrelsen 
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BUN § 27 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-01 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-03-01 
− arbetsutskottets protokoll den 2022-02-22 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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BUN § 28 
                                                                              Nibbleksolan/ K.K. 
Upphandling av mat under nybyggnation av Näslundskolan  Dnr 226/22 
 
Jenny Landernäs (M) och Torbjörn Estelli (M) väcker vid sittande sammanträde 
gemensamt ärende gällande upphandling av mat under nybyggnation av 
Nibbleskolan. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
                                                                                                     Nibbleksolan/ K.K 
att ärendet gällande upphandling av mat under nybyggnation av Näslundskolan 
behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
___________________ 
Exp till:  Skolchef 
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BUN § 29 
 
Redovisning av personalomsättning i barn- och utbildningsnämnden        
Dnr 227/22 
 
Jenny Landernäs (M) och Torbjörn Estelli (M) väcker vid sittande sammanträde 
gemensamt ärende gällande redovisning av personalomsättning i barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet gällande redovisning av personalomsättning i barn- och 
utbildningsnämnden behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
___________________ 
Exp till:  Skolchef 
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