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Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.35 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)   
 Latif Yousefi (L)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Anna Åkerström (M) § 80  
 Jenny Landernäs (M) ej 80  
 Tommy Emterby (KD)   
 Philip Jandovsky (M)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Tommy Emterby (KD)  
   
Övriga deltagande Ersättare: Roland Svangren (S), Eleonor Zeidlitz (MP), Anna Åkerström (M) ej 

§ 80, sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Anna Landehag, övriga deltagare se 
§ 81. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 22 oktober 2021 klockan 16.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 80–85 
 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 §§ 80-85 
  
Sammanträdesdatum 2021-10-19 
  
Anslaget uppsättes 2021-10-23 Anslaget nedtages 2021-11-14 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
  

 
BUN § 80 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 
 

• Skolchef informerar bland annat om rekrytering av tjänster samt 
smittspårning i skolan. 
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BUN § 81 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 82 - områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström, områdeschef förskolan 
Maria Nummelin, kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, controller Åsa Höjer, 
controller Marianne Ekman, skolchef Anna Landehag 
§ 83 - områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström 
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BUN § 82 
 
Mål och budget 2022-2024 för barn- och utbildningsnämnden     Dnr 654/21 
 
Hallstahammars kommun arbetar med en treårsplan när det gäller mål och bud-
getprocessen. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 83 bland annat 
om ramar för mål och budget för Hallstahammars kommun 2022-2024, att 
styrelsen, nämnder, förbund och bolag ska utifrån kommunfullmäktiges bud-
getramar återrapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten avses 
bedrivas för åren 2022–2024 med bäring mot kommunfullmäktiges mål och 
med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid återrapporteringen ska 
inlämnas till kommunstyrelsen senast den 22 oktober 2021. 
 
Utifrån beslutade direktiv har barn- och utbildningsförvaltningen arbetat fram 
ett förslag till mål- och budgetdokument för perioden 2022–2024. 
 
MBL-förhandling har ägt rum den 14 oktober 2021 varvid synpunkter framförts 
av Kommunal. Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges 
Skolledarförbund har lämnat en skriftlig erinran.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2021 § 52.  
 
Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (KD), Elisabeth Erngren (V) och Inga-
Lena Strömberg (V) yrkar avslag på förslag till mål och budget 2022-2024 för 
barn- och utbildningsnämnden.  
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till Jenny Landernäs (M) med fleras 
avslagsyrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens mål och budget 2022-2024 utifrån 
givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (KD), Elisabeth Erngren (V) och Inga-
Lena Strömberg (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Controller 
               Skolchef 
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BUN § 83 
 
Motion av Jenny Landernäs (M) om att kameraövervaka inne i skolor    
Dnr 377/21 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion ”Det är för mycket stök, dåligt uppfö-
rande och skadegörelse i och kring våra skolor. Kostnaderna för detta är stora. 
Särskilt om man mäter i dålig arbetsmiljö för elever och skolpersonal såväl som 
för studiero och möjlighet till förutsättningar för goda resultat. Nyligen besluta-
des att Hallstahammars kommun ska ansöka om att sätta upp kameror kring 
skolor i syfte att minska den yttre skadegörelsen. 
Vi ser att det finns behov av att även ha kameror inne i skollokalerna, särskilt på 
Parkskolan men även andra skolor.  
 
Brandlarm- och utrustning förstörs och startas i onödan, skadegörelse förekom-
mer på inventarier i skolorna. Förutom att trygghet och studiero självklart för-
sämras vid stök och skadegörelse så kostar det också mycket pengar. Invändig 
skadegörelse kostar kommunen hundratusentals kronor, summan av all skade-
görelse på skolorna uppgick i september i år till nära en miljon kronor. 
 
Till det ska läggas att en stor del av de kränkningar som skolorna anmäler 
faktiskt sker i skolans lokaler vilket ytterligare gör att bevakning med kamera är 
motiverad. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på  
Att Barn- och utbildningsnämnden tillsammans med Tekniska nämnden får i 
uppdrag att tillse att skolor med skadegörelse och otrygghet blir 
kamerabevakade inomhus i de delar som anses lämpliga.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 4 oktober 2021 bland 
annat att: Barn och vuxna som vistas i skolan har rätt att slippa att bli 
kamerabevakade om det inte finns ett bevakningsintresse som väger tyngre än 
integritetsintresset på platsen. Generellt kan man säga att integritetsintresset 
väger mycket tungt på en skola med hänvisning till att det är just barn som 
bevakas. Kameror i skolmiljön inne i skolan kan upplevas som ett intrång i den 
personliga integriteten. I Hallstahammar har fem av sju skolor 
kameraövervakning utomhus sedan sommaren 2021. Med hänsyn till det höga 
integritetsintresset är bevakningstiderna begränsade till vardagar klockan 
20.00–06.00 och skolfria dagar klockan 17.00–07.00. Anledningarna till detta är 
att integritetsintresset under kvälls- och nattetid väger betydligt lättare samt att 
den brottslighet som skolor i regel drabbas av normalt sker under dessa tider. 
 
För att IMY, Integritetsskyddsmyndigheten, ska bevilja skolor tillstånd utöver 
bevakning av fasader och området två meter från fasader under vissa bestämda 
tider, krävs särskilda skäl att frångå praxis när det gäller upptagningsområde 
och/eller bevakningstider.  
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Forts BUN § 83 
 
En skola ska anses vara brottsutsatt och då krävs en utredning som visar att det 
finns återkommande problem med brott och incidenter. Det är alltså inte 
tillräckligt med ett generellt antagande, utan skriftligt underlag över inträffade 
händelser behöver redovisas i varje enskilt fall. Skolan behöver komma in med 
en detaljerad sammanställning över brott och incidenter som har inträffat på 
platsen som ska bevakas. 
Enligt våra rektorer är det ingen skola i Hallstahammar som har återkommande 
problem med brott och incidenter som beskrivs ett ovan vilket föranleder att 
behov av kameraövervakning inomhus ej föreligger. 
 
Skolorna arbetar med andra åtgärder för att minska skadegörelse och öka 
tryggheten. Det absolut viktigaste arbetet görs förebyggande för att främja 
trygghet. Det innebär att skolorna har stor vuxennärvaro på tid där elever har 
mindre styrd verksamhet tillexempel raster. Alla skolor deltar i 
Trivselprogrammet och har trivselledare på rasterna, med syfte att arbeta 
preventivt. Skolorna arbetar också mycket med att skapa förståelse och kunskap 
om vad som sker när skadegörelse pågår och vilka konsekvenser det blir. 
Skolorna arbetar med elevernas konsekvenstänk och med att eleverna ska ta 
gemensamt ansvar över skolans lokaler och inventarier. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2021 § 53.  
 
Jenny Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD) yrkar bifall till motionen. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att motionen ska avslås. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottet förslag och Sigge Synnergårds (L) yrkande och avslag på Jenny 
Landernäs (M) och Tommy Emterby (KD) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att avslå motionen gällande kameraövervakning inne i skolor. 
 
Jenny Landernäs (M), Tommy Emterby (M) och Philip Jandovsky (M) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
_________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Områdeschef  för grundskolan 
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BUN § 84 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 november 2021                Dnr 20/21 
 
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.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 5 oktober 2021 § 54.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 21 september 2021 § 76 och med verkan  
fr om den 1 november 2021 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och 
utbildningsnämnden 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: Regelmentspärm 
              Alla upptagna i förteckningen 
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BUN § 85 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-19 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-10-19 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2021-10-05 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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