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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-11-16 1  

Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 09.00 – 10.40 
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)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
 Anna Åkerström (M)   
 Carolyn Karlsson (SD)   
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
   
Övriga deltagande Sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Anna Landehag, biträdande 

skolchef/kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, övriga deltagare se § 87. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 november 2021 klockan 12.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 86 - 94 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Karin Enedahl (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 86-94 
  
Sammanträdesdatum 2021-11-16 
  
Anslaget uppsättes 2021-11-23 Anslaget nedtages 2021-12-15 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 86 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 
 

• Skolchef Anna Landehag informerar om bland annat vaccination 
av elever i åldrarna 12-15 år samt redovisar Medarbetarenkäten. 

• Förskolecontroller Frida Hjärpe och kvalitetscontroller Ellinor 
Mazzarello informerar om Ålle-Bålle.  
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BUN § 87 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 88-90 – Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 
§ 91 – Skolchef Anna Landehag 
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BUN § 88 
 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022  Dnr 679/21 
 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för barn- och utbildningsnämnden 
för 2022. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som 
visar på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver 
nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska 
arbeta med under 2022 kan förvaltningsledningen upprätta förslag på egna 
nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2022.  
 
Kontrollobjekt för barn- och utbildningsnämnden för 2022:  
 
Kommunövergripande 

• Uppföljning av avtalstroheten 
• Tillgänglighet telefoni 
• Delegationsordning och underskriftsbemyndigande 
• Översyn av internkontrollen i samband med införandet av Stratsys 

 
Nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2022 är: 
 
Gymnasieutbildning 

• Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning/rapportering för ökade 
kunskapsresultat 

• Uppföljning gymnasieskolor 
 
Grundskola/Grundsärskola 

• Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning/rapportering för ökade 
kunskapsresultat 

• Uppföljning av skolpliktiga barn (folkbokförda i kommunen) som går i 
grundskola/grundsärskola i annan kommun 

• Anmälan om kränkande behandling 
• Planer mot diskriminering och kränkande behandling 
• Beslut om anpassad studiegång 
• Användning av obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd 

i förskoleklass och åk 1 
 
Förskola 

• Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning/rapportering för ökade 
kunskapsresultat 

• Anmälan om kränkande behandling 
• Planer mot diskriminering och kränkande behandling 
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Forts BUN § 88 
 
Personal 

• Utdrag ur belastningsregistret 
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 

 
Projekt 

• Projekt beslutas av nämnden utifrån tydligt syfte 
 
Ekonomi 

• Ekonomin styrs genom budget 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 november 2021 § 56.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022 i enlighet 
med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Reglementspärm 
               Kvalitetscontroller 
               Skolchef 
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BUN § 89 
 
Trafiksäkra områden vid Nibbleskolan för säker utevistelse 
Dnr 443/21 
 
Ewa Björklind (SD) väcker vid sittande sammanträde den 18 maj 2021 § 51 
ärendet gällande säkrare att trafiksäkra områden vid Nibbleskolan för säker ute-
vistelse. I initiativet uttrycks en oro ur trafiksäkerhetssynpunkt, över anläggan-
det av den nya gatan mellan Ingrid Maries väg och Nibblegatan i samband med 
byggandet av ny förskola i Ädelstenens gamla lokaler (Äppellundens förskola). 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade att ärendet ska behandlas vid ett annat 
tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 21 mars 2021 bland 
annat att initiativtagaren upplever att det omgärdande staketet runt fotbollspla-
nen inom Nibbleskolans skolgårdsområde är bristfälligt och behöver ses över 
får mottas av förvaltningen som en observerad risk för olycksfall, vilket bör 
undersökas ytterligare. Detta för att förebygga och förhindra att något allvarligt 
händer. I övrigt ställer sig förvaltningen positiv till att samråda med tekniska 
nämnden kring trafiksäkring av området för skolbarn i samband med byggna-
tion av ny förskola och anläggande av ny väg. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen har fått information från tekniska förvaltningen att Ingrid Maries väg 
förlängs och sammankopplas med Nibblegatan. Vägsträckan kommer att enkel-
riktas från norr till söder. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 november 2021 § 57 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet gällande trafiksäkra områden vid Nibbleskolan ska anses vara be-
handlat i och med barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 21 mars 
2021. 
 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Kvalitetscontroller 
              Skolchef 
              Ewa Björklind (SD) 
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BUN § 90 
 
Översiktsplan för Sala kommun 2050 – för yttrande         Dnr 664/21 
 
Sala kommun har översänt ett förslag till ny översiktsplan till kommunstyrelsen 
i Hallstahammars kommun för samråd. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet 
till bland annat barn- och utbildningsnämnden.  
 
Salas nya översiktsplan utgår i sina mål, strategier och mark- och vattenanvänd-
ning från FN:s globala hållbarhetsmål. Målåret är satt till 2050 och planens 
struktur skapar förutsättningar för utveckling främst i Sala stad och utpekade 
större orter på landsbygden. Översiktsplanen har tagits fram genom en multi-
disciplinär process där miljö- och hållbarhetsaspekter har varit integrerade vid 
framtagande av förslag till mark- och vattenanvändningen i kommunen.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 oktober 2021 att de 
inte har något att erinra mot förslaget. Vidare anförs att översiktsplanens före-
slagna inriktning för den långsiktiga utvecklingen inte bedöms påverka barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter i Hallstahammar. Att Sala kommun 
lyfter barnkonventionen och dess krav på barns och ungdomars inflytande och 
delaktighet i samhälls- och trafikplanering ses som positivt. Därtill är det också 
värdefullt att närmiljön och barns möjligheter att på egen hand ta sig mellan 
olika målpunkter har lyfts som viktiga aspekter i översiktsplanearbetet. Över-
siktsplanen för Sala 2050 har dessutom en tydlig stringens i kopplingen till de 
globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, vilket är föredömligt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 november 2021 § 58. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att man inte något att erinra mot Sala kommuns översiktsplan 2050. 
 
___________________ 
Exp till: Kvalitets controller 
              Skolchef 
              Kommunstyrelsen 
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BUN § 91 
 
Avtal gällande samordning av elevhälsans medicinska insats i Västman-
lands län fr o m 2 januari 2022 – för godkännande      Dnr 293/21 
 
Regional elevhälsosamordning är ett samverkansprojekt mellan regionen och 
länets kommuner och avser regional samordning av elevhälsans medicinska in-
sats. Projektet startade i september 2018. Den regionala samordningen av elev-
hälsan har i dagsläget pågått i tre år. Verksamheten har utvärderats under maj-
oktober 2020 utifrån ett antal framtagna effektmål efter den inledande treårs-
perioden. De identifierade behoven som låg till grund för funktionen har upp-
fyllts och utveckling har skett inom samtliga framtagna effektmålsområden. 
Verksamheten kan utvecklas än mer runt till exempel metodbok och gemen-
samma rutiner och riktlinjer, riktade utbildningar, stöd i juridiska frågor och 
mer fokus på psykisk ohälsa för elevhälsans medicinska insats. Projektets före-
slås av Region Västmanlands strategiska regionala beredning och länets sam-
tliga kommunala skolchefer att efter projekttidens slut övergå i ett tillsvidare-
avtal mellan Region Västmanland och länets kommuner. Tillsvidare-avtalet 
föreslås bygga på samma omfattning och princip för kostnadsfördelning som 
varit gällande under projekttiden och träda i kraft från och med 1 januari 2022. 
Region Västmanland har enligt protokollsutdrag den 15 oktober 2021 § 85 be-
slutat om att ingå i ett tillsvidareavtal gällande regional samordning av elev-
hälsans medicinska insats från och med 1 januari 2022, under förutsättning av 
motsvarande beslut i länets kommuner. I uppdaget för samverkan ingår: 
 

• Stöd och rådgivning till skolsköterskor, skolläkare och skolchefer/ 
skolledare i frågor gällande elevhälsans medicinska insats 

• Ansvar för och sammankallande till nätverksträffar med medicinskt 
ledningsansvariga (MLA) tre gånger på termin 

• Ansvar för och sammankallade till nätverksträffar med länets skolläkare 
tre gånger per termin 

• Ansvar för och sammankallande till nätverksträffar med länets skol-
sköterskor kommunvis en gång per termin 

• Anordna utbildningsdagar för skolköterskor och skolläkare en gång per 
termin 

• Förmedla nyhetsbrev en gång i månaden med uppehåll för jul och 
sommarlov 

• Uppdatering och utveckling av samordningsfunktionens webbsida 
• Verka för god samverkan mellan elevhälsans medicinska insats och den 

regionala hälso- och sjukvården som riktas till barn och unga 
• Verka för metodutveckling inom prioriterade områden, exempelvis 

patientsäkerhet, informationssäkerhet, hälsokontroller, förebyggande 
och hälsofrämjande arbete och psykisk hälsa 
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Forts BUN § 91 
 
Den länsgemensamma funktionen innefattar en samordnande skolsköterska, 80 
% och en samordnad skolläkare, 20 %. Grundkostnaden beräknas till 1 miljon 
kronor per år som fördelas lika mellan Region Västmanland och länets tio 
kommuner. Kommunernas del av kostnaden, 500 000 kronor, fördelas utifrån 
en fördelningsnyckel baserat på antal invånare i åldersgruppen 6-19 år. Uppräk-
ning avseende kostnaden sker vart tredje år med start 2025 enligt Landstings-
prisindex. Utöver Region Västmanlands grundkostnad på 500 000 kronor bidrar 
regionen med ytterligare 200 000 per år avsett för utbildnings – och möteskost-
nader. Elevhälsosamordnarna anställs av Region Västmanland. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 oktober 2021 bland 
annat att för elevhälsans medicinska insats i grundskolorna i Hallstammar har 
samordningsfunktionen bidragit i hög grad till kompetensutveckling hos våra 
medarbetare i den centrala elevhälsan. Detta har också bidragit i arbetet för 
ökad likvärdighet och kvalitetssäkrad verksamhet. Förvaltningen föreslår att 
nämnden godkänner avtalet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 november 2021 § 59. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna avtal mellan Region Västmanland och länets kommuner gällande 
Regional elevhälsosamordning fr o m 2 januari 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Region Västmanland 
              Skolchef 
              Controller 
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BUN § 92 
 
Hemställan om skriftlig redovisning efter projektets genomförande från 
tekniska nämnden gällande uppförande av förråd på Lindboskolan                            
Dnr 509/20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 25 augusti 2020 § 60 bland annat 
hemställa hos kommunstyrelsen att inom 2020 års investeringsbudget 
ianspråkta 55 000 kronor från projektet ”Fastighetsombyggnationer”, och att 
nettokostnadsökningen om ca 6 000 kronor/år ska rymmas inom barn- och ut-
bildningsnämndens (Lindboskolan) budgetram. Vidare beslutade nämnden att 
hemställa hos tekniska nämnden att uppföra förrådsbyggnad på Lindboskolan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2020 § 162 att bland annat om-
fördela enligt barn- och utbildningsnämndens önskemål och bevilja starttill-
stånd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade aldrig om att få en skriftlig redovis-
ning efter projektets genomförande från tekniska nämnden den 25 augusti 2020 
§ 60 varför nämnden nu önskar en sådan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 november 2021 § 60. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos tekniska nämnden om skriftlig redovisning efter projektets 
genomförande gällande uppförande av förråd på Lindboskolan. 
 
 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Skolchef 
               Tekniska nämnden 
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AU § 93 
 
Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2022   Dnr 683/21 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 november 2021 § 61. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden 
under år 2022; den 26/1 (kl 09.00), 1/3, 29/3, 26/4, 24/5, 14/6, 30/8, 27/9, 
25/10, 22/11, 13/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 14.00. 
 
 
 
 
 
___________________ 
Exp till: Barn- och utbildningsförvaltningen 
              Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
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BUN § 94 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-16 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-11-16 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2021-11-02 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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