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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-27 1  

Plats och tid KS-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.45 
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)  
 Jenny Landernäs (M)   
 Torbjörn Estelli (M)   
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)   
   
Övriga deltagande Sekreterare Kristin Karlsson, tf skolchef Anna Landehag, ersättare; Eleonor 

Zeidlitz (MP), Therese Eriksson (SD), Roland Svangren (S), Anna Pettersson 
(C), Tommy Emterby (KD), övriga deltagare se § 32. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 april 2021 klockan 16:30 

 

Underskrifter  Paragrafer 31-39 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Niko Ljevar (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 31-39 
  
Sammanträdesdatum 2021-04-27 

   
Anslaget uppsättes 2021-04-30 Anslaget nedtages 2021-05-22 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  

 
BUN § 31 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 
 

• Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü och områdeschef för grundskolan 
Ann-Sophie Günzel-Wahlström informerar om Skolinspektionsenkäten 
2020. 
 

• Information om träff med budgetberedningen den 19 april 2021. 
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BUN § 32 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 31 – Controller Marianne Ekman, skolchef Anna Landehag, 
kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, områdeschef för grundskolan Ann-
Sophie Günzel-Wahlström 
§ 33 - HR-konsult Maja Haraldsson, skolchef Anna Landehag 
§ 34 – Enhetschef gymnasiet Arman Elezovic 
§ 35 – Skolintendent Louise Larsson, skolchef Anna Landehag 
§ 36 – Skolchef Anna Landehag 
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BUN § 33 
 
Lönekriterier och lönesättning för skolans medarbetare – redovisning till 
nämnden   Dnr 67/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker under sittande sammanträden den 26 januari § 9 
ärende om lönekriterier och lönesättning för skolans medarbetare. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade då att ärendet skulle behandlas vid ett senare 
tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för lönesättning och lönekriterier i 
skrivelse den 7 april 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2021 § 19. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att i och med förvaltningens redovisning av lönekriterier och lönesättning i 
skrivelse den 7 april 2021 ska ärendet anses vara behandlat. 
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BUN § 34 
 
Hemställan om investeringsmedel och startanmälan för inventarier för 
uppstart av gymnasieenhet i Hallstahammars kommun     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. I beslutet framgår det också att bedriva programmen 
i egen regi ger ekonomiska vinster för kommunen. Kostnad för IMA och IMS 
för 20 elever idag: 3 306 953 kr/år eller 165 348 kr/elev. Total kostnad för 20 
elever på IMA och IMS i egen regi: 2 426 600 kr/år eller 121 330 kr/elev. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 7 april 2021 bland 
annat att målet är att starta en liten gymnasieenhet som erbjuder Individuellt 
alternativ och språkintroduktions-programmet. IMA och IMS i Hallstahammar 
ska finnas till för elever som behöver läsa in grundskolämnen, för att få 
behörighet till gymnasieutbildning, yrkesutbildning inom vuxen eller komma 
vidare till arbete.  Målet är att erbjuda en lugn miljö i ändamålsenliga lokaler 
där eleverna ska ha möjligheten att läsa upp till 12 grundskoleämnen, årskurs 7–
9. För att kunna uppnå detta har flera enheter och förvaltningar arbetat hård för 
att hitta ändamålsenliga lokaler för den nya verksamheten och tillslut enades 
alla om att de mest lämpliga lokaler fanns på Eldsbodahuset.  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.  
 
Nettokostnadsökningen beräknas uppgå till 27 338 kronor per år. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2021 § 20. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen ansöka om investeringsmedel för 2021 om 250 000 
kronor för inventarier för uppstart av gymnasieenhet i Hallstahammars 
kommun,  
 
att nettokostnadsökningen till följd av ianspråktagande av medel bekostas inom 
barn- och utbildningsnämndens budget, 
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Forts BUN § 34 
 
att hos kommunstyrelsen ansökan om starttillstånd för att ianspråkta 250 000 
kronor för inventarier för uppstart av gymnasieenhet i Hallstahammars 
kommun,  
 
att projektet ska redovisas för barn- och utbildningsnämnden efter 
genomförande. 
 
        
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Enhetschef gymnasiet 
               Controller 
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BUN § 35 
 
Säkrare skolvägar för att kunna gå och cykla till förskola och skola i 
Hallstahammars kommun      Dnr 205/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde den 16 februari § 21 
ärendet gällande säkrare skolvägar i Hallstahammars kommun. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade att ärendet skulle behandlas vid ett annat tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 25 mars 2021 bland 
annat att: Idag åker elever skolskjuts, bil med föräldrar, går eller cyklar till sin 
skola. Barn-och utbildningsförvaltningen har ingen klar bild över hur 
fördelningen ser ut i dagsläget. Många föräldrar skjutsar sina barn med bil till 
skolan och släpper av dem direkt utanför skolan, vilket ökar risken för 
trafikkaos eller olyckor. Färre bilar i skolans område betyder mindre trafik i 
skolans närhet och det leder till ökat trygghet och säkerhet för alla som är på 
väg till skolan. Många barn tar sig också till skolan med cykel eller gång, De 
goda vanor som formas i barndomen hänger ofta med upp till vuxenlivet. Att 
röra på sig på vägen till skolan är viktigt för att forma hälsosamma vanor och 
uppmuntra till daglig motion. Forskning visar att det är bättre att 
låta barnen själva gå, cykla eller ta bussen till skolan. De mår bättre, deras 
prestation ökar och de blir mer självständiga och trygga i sin närmiljö. Låg- och 
mellanstadieskolorna har vid tidigare tillfällen haft olika cykelteman anordnat 
tillsammans med bland annat NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerheten. De 
samverkar med skolor genom lektionsförslag, säker cykling med mera som 
riktar sig till både pedagoger, elever och vårdnadshavare. 
NFT har också förslag på hur man kan arrangera ”Vandrande skolbuss” som är 
en överenskommelse mellan föräldrar och ett gemensamt ansvar för de som 
ingår i aktiviteten. Föräldrar delar på hämtning och lämning med andra familjer. 
Man turas om att gå eller cykla med barnen, som en vandrande eller cyklande 
skolbuss. Det skapar en trygg trafikmiljö och hälsosamma vanor för våra barn 
att gå eller cykla till skolan. Barnen lär sig att vistas i trafiken och får en aktiv 
vardag med frisk luft och motion.  
 
Åtgärder som barn- och utbildningsförvaltningen kan göra är att uppmuntra 
föräldrar att ta ett ansvar för att eleverna går eller cyklar till skolan exempelvis 
genom ”vandrande skolbuss” och att skolorna återupptar samarbetet med NTF. 
 
Tekniska förvaltningen gata- och parkavdelning beskriver i ett utlåtande till 
barn-och utbildningsförvaltningen att Hallstahammar tätort är ett samhälle med 
relativt korta avstånd från hemmet till skolan. Många elever kan gå till skolan 
på under 20 minuter om det inte finns för många andra intressanta saker att 
upptäcka. Sett till hur gång- och cykelvägnätet är uppbyggt så finns det goda 
förutsättningar för många elever att gå eller cykla på ett trafiksäkert sätt. En 
genomsnittlig väg till skolan korsar eleven en matargata och flera villagator och 
långa sträckor går eller cyklar eleven på separat gång- och cykelväg.  
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Forts BUN § 35 
 
Oftast är den farligaste delen av sträckan de sista 50 metrarna, det är där de 
möter föräldrar som väljer att skjutsa sitt barn med bil.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att i samråd med tekniska 
förvaltningen utreda möjligheten att ha en pilotskola där en bilfri zon testas 
under ett läsår. Flera kommuner, med god framgång har infört bilfrizon runt 
skola för att öka säkerheten i skolans närområde. Detta innebär att inga bilar får 
köra närmare än x antal meter från skolan, antalet metrar är helt beroende på hur 
närområdet runt skolan ser ut. Testperioden bör sträcka sig över ett helt läsår, 
för att få till en vana. Efter läsåret utvärderas testet både av skolans personal, 
föräldrar (inte bara de föräldrar som skjutsar sina barn) och framför allt 
eleverna.   
 
Arbetsutskottet beslutade den 13 april 2021 § 21 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att återremittera ärendet gällande säkrare skolvägar för ytterligare beredning.  
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Skolintendent 
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BUN § 36 
 
Fördelning av stadsbidrag för att garantera barn och elevers rätt till 
utbildning och för att öka måluppfyllelsen, trots pandemin      Dnr 346/21 
 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 
2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna 
att kunna säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, 
trots pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 2021 och ska användas 
till insatser i kommunal och enskild verksamhet i skolväsendet. Medlen behöver 
inte sökas utan kommer betalas ut till kommunerna vid två tillfällen, ena halvan 
i februari och andra halvan i juni. Det är upp till varje kommun att själva besluta 
om hur pengarna ska användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Medlen 
kan användas för insatser i hela skolväsendet, exempelvis inom förskolan, 
grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars 2021 § 39 att från finansförvaltningen 
omfördela 1 576 605 kronor varav 1 552 010 kronor till barn- och 
utbildningsnämnden och 24 595 kronor till socialnämnden för att trygga 
elevernas rätt till utbildning under pandemin. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 24 mars 2021 att de  
vill använda den ekonomiska förstärkningen till att säkerställa att barn och 
elever får den utbildning de har rätt till samt att öka måluppfyllelsen, trots 
coronapandemin. Förvaltningen har behövt ställa om verksamhet och bland 
annat organiserat om schema för att minska risken för smittspridningen. 
Pandemin har fört med sig mycket oro bland både elever och medarbetare. Både 
medarbetare och barn/elever har varit sjukskrivna i högre utsträckning då man 
uppmanats att stanna hemma vid minsta symtom. Förvaltningen har sett att 
måluppfyllelsen sjunkit under 2020 och att de behöver sätta in extra resurser till 
särskilt utsatta grupper som till exempel elever med behov av särskilt stöd och 
elever med hög frånvaro. Medel kommer att utbetalas som ett engångsbelopp 
till fristående förskolor och skolor där Hallstahammar har barn och elever 
inskrivna per den 15:e mars 2021. Beloppet är det samma som avser den egna 
kommunen enligt nedanstående förslag. För gymnasiet kommer ersättning även 
att utbetalas till kommunala skolor där Hallstahammar har gymnasieelever 
inskrivna per den 15:e mars 2021 eftersom Hallstahammar saknar egen 
gymnasieskola. 
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Forts BUN § 36 

För att garantera barn och elevers rätt till utbildning och för att öka 
måluppfyllelsen, trots pandemin föreslår barn-och utbildningsförvaltningen att 
statsbidraget fördelas till respektive verksamhet utifrån antal folkbokförda barn 
och elever vårterminen 2021 enligt följande: 

• Förskola, 200 kr per barn, totalt belopp 345 000 kr. 

• Förskoleklass – årskurs 6, 200 kr per elev, totalt belopp 291 400 kr. 

• Årskurs 7–9, 1 100 kr per elev, totalt 587 400 kr. 
 

• Gymnasiet (inklusive elever som studerar ett fjärde år), 530 kr per elev 
som kommer att utbetalas till kommunala och enskilda skolor i andra 
kommuner, då Hallstahammar saknar egen gymnasieskola. Totalt 307 
400 kr. 
 

• Ytterligare 20 810 kr går till gymnasieskolan för luncher som 
Hallstahammar bekostar åt eleverna som studerar på distans. 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2021 § 22. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg att kartlägga utbildningsskulden till 
följd av pandemin för elever bosatta i Hallstahammars kommun och utifrån 
kartläggningen fokusera insatserna på ökad måluppfyllelse. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till  
arbetsutskottets förslag och avslag på Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fördela stadsbidrag för att garantera barn och elevers rätt till utbildning och 
för att öka måluppfyllelsen, trots pandemin enligt följande:    
 

• Förskola, 200 kr per barn, totalt belopp 345 000 kr. 

• Förskoleklass – årskurs 6, 200 kr per elev, totalt belopp 291 400 kr. 

• Årskurs 7–9, 1 100 kr per elev, totalt 587 400 kr. 
 

• Gymnasiet (inklusive elever som studerar ett fjärde år), 530 kr per elev 
som kommer att utbetalas till kommunala och enskilda skolor i andra 
kommuner, då Hallstahammar saknar egen gymnasieskola. Totalt 307 
400 kr. 
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Forts BUN § 36 
 

• Ytterligare 20 810 kr går till gymnasieskolan för luncher som 
Hallstahammar bekostar åt eleverna som studerar på distans. 

 
 
Jenny Landernäs (M), Torbjörn Estelli (M) och Ewa Björklind (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
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BUN § 37 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-04-27 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-04-27 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2021-04-13 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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BUN § 38 
 
Kompetenshöjning gällande hedersrelaterat våld och förtryck för barn- 
och utbildningsnämnden                 Dnr 419/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende om 
kompetenshöjning gällande hedersrelaterat våld och förtryck för barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärende behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande kompetenshöjning gällande hedersrelaterat våld och 
förtryck för barn- och utbildningsnämnden behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
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BUN § 39 
 
Publicering av underlag till barn- och utbildningsnämnden      Dnr 421/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende om publicering 
av underlag till nämnden. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärende behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande publicering av underlag till nämnden behandlas vid ett 
senare tillfälle. 
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