SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
Plats och tid

Sida

2020-12-15

1

KF-salen, K-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.10
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)
Hans Strandlund (M) (ej § 85)
Torbjörn Estelli (M)
Inga-Lena Strömberg (V) (ej § 85)
Ewa Björklind (SD)
Elisabeth Erngren (V)

Övriga deltagande

Sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Anna Landehag, ersättare; Roland
Svangren (S) (ej § 85), Therese Eriksson (SD) (ej § 85), Eleonor Zeidlitz (MP)
(ej § 85), övriga deltagare se § 87.

Närvarorätt

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga
närvarande.

Utses att justera

Ewa Björklind (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 18 december 2020 klockan 13.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

85-93

Kristin Karlsson
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Ewa Björklind (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Barn- och utbildningsnämnden §§ 85-93

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2020-12-15
2020-12-18

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Kristin Karlsson
Utdragsbestyrkande

2021-01-09
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Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess.

Justerandes signatur
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BUN § 86
Information från förvaltningen/förvaltningschefen

Dnr 44/20

• Tillförordnad områdeschef för förskolan Elisabeth Sandström och
förskolecontroller Frida Hjärpe informerar om tillsyn för fristående
förskola och pedagogisk omsorg.
• Skolchef Anna Landehag informerar bland annat om att;
− grundskolorna i Hallstahammars kommun stänger den 18 december
2020 efter rekommendation från smittskyddsläkare. Fritidshemmen
kommer att vara öppna. Detta innebär att vårterminen förlängs med
en dag och en kompetensutvecklingsdag för personal tas bort.
− Skolverket har beslutat att ställa in vårens nationella prov, förutom
proven i årskurs 3 i grundskolan och årskurs 4 i specialskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 87
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut

§ 88 – områdeschef grundskolan Ann-Sophie Günzel-Wahlström
§§ 89, 91 – skolchef Anna Landehag
§§ 90, 92 – förskolecontroller Frida Hjärpe

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 88
Svar på motion av Ewa Björklind (SD) och Claes Gustavsson (SD)
angående användande av narkotikahundar i kommunens skolor
Dnr 165/20
Ewa Björklind (SD) och Claes Gustavsson (SD) anför i en motion den 26
februari 2020 att ”Vi har alla läst och hört om hur missbruket av narkotika
sprider sig länger och längre ner i åldrarna. Många föräldrar är oroliga över
utvecklingen, Hallstahammar är tyvärr inget undantag. Det finns ingen
universallösning på problemen med det finns andra olika åtgärder som kan
genomföras för att bidra till att få bukt med problemet. En åtgärd är
narkotikahundar i skolorna. Polismyndighetens riktlinjer ger oss möjligheten att
använda narkotikahundar i brottsförebyggande syfte. Genom att möjliggöra för
polisen att använda hundar för sökning av droger i skolan så får vi större
möjligheter att upptäcka narkotikan innan den säljs av en ungdom till en annan.
Inget får lämnas åt slumpen när det gäller våra ungdomars samtid och framtid.
Vi måste gemensamt jobba för drogfria skolor.
Därför yrkar Sverigedemokraterna i Hallstahammars kommun:
Att kommunen inför möjligheten för polisen att använda sig av
narkotikahundar för oanmälda besök i kommunens skolor.
Att polisen ges möjlighet att använda kommunens skolor under utbildning av
narkotikahundar.
Att skolan bidrar med information om riskerna med droger genom att bjuda in
föreläsare som har erfarenhet på området.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 24 november 2020
bland annat att de i dagsläget når långt med vårt långsiktiga förebyggande
arbete. Om vi får kännedom om elever som riskerar att hamna i missbruk eller
om det finns misstanke om brott, så fungerar vår samverkan med ovan nämnda
instanser och vårdnadshavare bra. Skulle ett behov uppstå, där vi får signaler
om annat läge, är vi inte främmande att ompröva vår ståndpunkt kring att
använda narkotikahundar i förebyggande syfte och då följa de riktlinjer som
finns. Vi vill i sådana fall att detta sker när elever inte är på plats under
skoldagen.
Förebyggande och främjande arbete kring riskerna med alkohol, narkotika,
droger, tobak samt spel, pågår regelbundet i skolan. Det sker också inom ramen
för kursplanerna i no-och so-ämnen men också inom andra ämnen där det
berörs i bland annat i texter eller bilder, språkämnen, musik, svenska etc.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts BUN § 88
Temadagar, information, dialog med elever och föräldrar är några av de verktyg
vi har för att möta upp kraven i 2 § Skollagen. Skolornas elevhälsoteam arbetar
med att tidigt upptäcka tecken på bruk av narkotika men framförallt genom att
arbeta förebyggande. Ett gott samarbete med andra instanser – socialtjänst,
regionen, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomscoacherna samt polisen –
är avgörande för att vara uppdaterad med samhällets utveckling inom detta
område och att snabbt samverka kring individer, situationer och fenomen som
uppstår. Skolorna arbetar tillsammans med barn- och ungdomscoacherna, som
har en person som är särskilt riktad till detta område och som bidrar i skolans
förebyggande arbete. Vi har också regelbunden kontakt med polisen för att vara
informerad om vad som händer inom området men också lokalt i kommunen.
Våra träffar är ibland spontana utifrån händelser, men också regelbundna
planerade möten. Det viktiga är att vi hela tiden håller oss uppdaterade med
senaste evidens inom området, så att vi gör rätt saker. Det kan innebära att vi
bjuder in föreläsare men framförallt lägger skolan mest fokus på det dagliga
förebyggande och främjande arbetet.
Torbjörn Estelli (M) yrkar att motionen ska tillstyrkas.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till
arbetsutskottets förslag och avslag till Torbjörn Estellis (M) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen angående användande av narkotikahundar i kommunens skolor
ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i barn- och
utbildningsförvaltningens skrivelse den 24 november 2020.
Torbjörn Estelli (M), Hans Strandlund (M) och Ewa Björklind (SD) reserverar
sig mot beslutet.
______
Exp till: Kommunstyrelsen
Skolchef
Controller

Justerandes signatur
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BUN § 89
Motion från Peter Ristikartano (MP) om att minska förekomsten av plast
och engångsartiklar vid kommunens egna verksamheter m m Dnr 593/19
Peter Ristikartano (MP) anför i en motion ” Det finns en bred samsyn om att
Agenda 2030 ska ligga till grund för kommunala beslut. Hoten mot våra sjöar,
dricksvatten och åkrar ökar. Plast orsakar nedskräpning och bidrar till spridning
av plastbitar och mikroplaster som skadar djur och natur och påverkar det
naturliga kretsloppet negativt. Många av engångsprodukterna kan ersättas med
varor som kan användas flera gånger. Plast kan ofta ersättas med andra mer
miljövänliga material.
Miljöpartiet de gröna vill att Hallstahammars kommun:
-inleder ett arbete med att minska förekomsten av plast och engångsartiklar i
plast vid kommunens egna verksamheter
-inleder en dialog tillsammans med näringslivet och föreningslivet om hur plast
och engångsmaterial kan minimeras och ersättas med andra lösningar”.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samtliga nämnder för yttrande.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 26 november 2020
bland annat att förvaltningen är positiva till ett mer systematiskt och bredare
arbete kring avfallsfrågor, återvinning och plasthantering i kommunen. För att
kunna arbeta än mer aktivt utifrån handlingsplaner och tidsatta aktiviteter samt
ta ytterligare kliv mot ett mer hållbart samhälle krävs dock såväl ekonomiska
som personella resurser. Att rensa ut gifter i förskole- och skolmiljöer går
naturligtvis fortare om extra medel finns avsatta för ändamålet, än om
verksamheterna själva kontinuerligt utifrån befintlig budget ska byta ut
plastsaker som inte lever upp till miljökraven. Förskolan och skolan arbetar
redan idag mycket med miljöfrågor utifrån sina uppdrag och gör de förändringar
man mäktar med utifrån de förutsättningar man har. Hallstahammars kommun
deltar i exempelvis Glokala Sverige, för att stärka kunskap och engagemang för
Agenda 2030, samt i olika typer av nätverk för hållbar utveckling. Det går
naturligtvis att göra mer utifrån ett samlat grepp i kommunen kring dessa
frågor. Barn- och utbildningsförvaltningen vill dock återigen påpeka att större
satsningar i form av exempelvis projekt måste finansieras genom utökad
budget, då merkostnaderna inte ryms i befintlig budgetram.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att motionen angående att minska förekomsten av plast och engångsartiklar vid
kommunens egna verksamheter ska anses vara besvarad med hänvisning till
vad som anförs i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 26
november 2020.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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______
Exp till: Skolchef
Kvalitetsutvecklare
Kvalitetscontroller
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BUN § 90
Revidering av tillämpningsföreskrifter förskoleverksamhet,
fritidsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet från och med 1
januari 2021
Dnr 701/20
De nu gällande tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg beslutades av barn- och utbildningsnämnden den 10 december 2019 §
86.
Behov av revidering finns, dels utifrån införande av nytt digitalt system för
schemahantering i september 2020, dels utifrån barn- och utbildningsnämndens
beslut den 2 juni 2020 § 40 om att införa gemensam hantering av kö, fakturor
och olycksfallsförsäkring för kommunala och fristående förskolor.
Ett par övriga justeringar föreslås som främst syftar till att justera skrivelserna i
tillämpningsföreskrifterna så de är i linje med hur frågor hanteras i praktiken,
samt uppdatera sådant som inte längre gäller. Till exempel hur den tillfälliga
verksamheten på förskolans och fritidshemmens kompetensutvecklingsdagar
hanteras och hur förskolan förmedlar placeringsbeslut.
Barn- och utbildningsnämnden föreslås beslutar/KK
att med upphävande av sitt beslut den 10 december 2019 § 86 anta
tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet, fritidsverksamhet och annan
pedagogisk verksamhet enligt en till ärendet hörande bilaga från och med den 1
januari 2021.

______
Exp till: Skolchef
Förskolecontroller
Placeringshandläggare
Reglementspärmen
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BUN § 91
Samordningsfunktion för elevhälsans medicinska del i Västmanlands län –
förlängning av medfinansiering – för godkännande Dnr 388/18
Bar- och utbildningsnämnden beslutade den 2 juni 2020 § 49 att förlänga och
medfinansiera samverkansuppdraget mellan Region Västmanland och
Västmanlands läns kommuner som avser projektet regional
elevhälsosamordning till och med den 31 december 2020, samt att nytt
ställningstagande tas efter utvärdering inför 2021 för fortsatt medfinansiering.
Regional elevhälsosamordning är ett samverkansuppdrag mellan regionen och
länets kommuner och avser regional samordning av elevhälsans medicinska
insats som upprättades september 2018.
Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande och har möjlighet att
fånga upp elever med hälsoproblematik och andra behov av stöd i
åldersgruppen 6–19 år. Effektiva samverkansmöjligheter mellan elevhälsan och
regionens hälso-och sjukvård riktad till barn och unga saknades dock. Inom
elevhälsan efterfrågades länsövergripande nätverk och möjlighet till dialog om
riktlinjer och metoder för att uppnå en mer patientsäker och jämlik elevhälsa.
Funktionen består av 80 % samordnande skolsköterska och 20 % samordnande
skolläkare och tillsattes till att börja med i två år. Grundkostnaden på 1 mkr/år
fördelas lika mellan Region Västmanland och länets tio kommuner.
Kommunernas andel fördelas proportionellt med utgångspunkt i
befolkningsmängd. Region Västmanland avsätter ytterligare 200 tkr/år för
utbildnings- och möteskostnader. Funktionens grunduppdrag är att verka för att
skapa goda förutsättningar för alla skolsköterskor och skolläkare att arbeta för
att uppnå jämlik vård och hälsa för barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år.
Hallstahammars medfinansiering för 2020 har varit 30 000 kronor. Medel för
medfinansiering frigörs genom omfördelning inom grundskolans ram.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 13 november 2020
bland annat att den regionala samordningen av elevhälsan har i dagsläget pågått
i två år. Verksamheten har utvärderats under maj-oktober 2020 utifrån ett antal
framtagna effektmål efter den inledande tvåårsperioden. De identifierade
behoven som låg till grund för funktionen har uppfyllts och utveckling har skett
inom samtliga framtagna effektmålsområden. Verksamheten kan utvecklas än
mer runt till exempel metodbok och gemensamma rutiner och riktlinjer, riktade
utbildningar till olika skolformer, stöd i juridiska frågor och mer fokus på
psykisk ohälsa.
För elevhälsans medicinska insats i Hallstammar har samordningsfunktionen
bidragit till kompetensutveckling hos medarbetarna, ökad likvärdighet och
kvalitetssäkrad verksamhet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts BUN § 91
Barn- och utbildningsnämnden föreslås beslutar/KK
att förlänga och medfinansiera samverkansuppdraget mellan regionen och länets
kommuner som avser regional samordning av elevhälsans medicinska insats till
och med den 31 december 2021, samt
att nytt ställningstagande tas inför 2022 för fortsatt medfinansiering.

______
Exp till: Skolchef
Controller
Region Västmanland
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BUN § 92
Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från
och med 1 januari 2021
Dnr 709/20
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 87 att med upphävande av
sina beslut den 26 oktober 2017 § 110 och med verkan från och med 1 augusti
2018 anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och
fritidshem, dels att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att justera taxan
årligen utifrån statens inkomstindex enligt paragraf, 5 a § i förordningen
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxan.
Kommunfullmäktige beslutade även att bemyndiga barn- och
utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet
som direkt följer av lag.
Hallstahammars kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts
för hur hög föräldraavgiften får vara per månad för en familj. Om kommuner
tillämpar maxtaxa har de rätt att söka statsbidrag som kompensation för
förlorade föräldraintäkter. Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner
som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 10 december 2019 § 87 att anta
avgifter för förskola fritidshem och annan pedagogisk verksamhet från och med
den 1 januari 2020.
År 2020 är högsta avgift som får tas ut för ett barn i förskolan 1 478 kr per
månad och för ett barn i fritidshem 986 kr. Statens skolverk ska senast den 1
december året före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta
avgiftsgrundande inkomst per månad. Från den 1 januari 2021 blir den högsta
avgift som får tas ut för ett barn i förskolan 1 510 kr, för barn i fritidshem 1007
kr. Det grundar sig på en nettoinkomst för hushållet om 50 340 kr, istället för
nuvarande tak på 49 280 kr.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 10 december 2019 § 87 anta avgifter för
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt en till ärendet
hörande bilaga från och med den 1 januari 2021.

______
Exp till: Skolchef
Förskolecontroller
Controller
Placeringshandläggare
Reglementspärmen
Justerandes signatur
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BUN § 93
Anmälningar
Följande anmälningar noteras:
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-11-24
och 2020-12-15
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-12-15
− arbetsutskottets protokoll den 2020-12-01

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

