
 Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-22 1 (13) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-16.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 

Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Ellinor Zeidlitz (MP)  
 Inger Hillius (S)  
 Gary Johnsén (SD)  
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Philip Jandovsky (M)  
 Tommy Engström (KD)  
 Lamiaa Yousef Hassi (S) ej § 44 - 48  
 Niko Ljevar (S) ej § 39 - 43   
   
Övriga deltagande Ersättaren Niko Ljevar (S) ej §§ 44-48, Lisbeth Wallman (S), Elisabeth Erngren 

(V), David Lindberg (L), Jenny Landernäs (M), skolchef Lena Millberg, 

nämndsekreterare Julia Lundin, övriga se § 41.  

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 maj 2018 klockan 13.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 39-48 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Kristin Karlsson 
   

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Kjell Ivemyr (S)  
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Sigge Synnergård (L) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 39-48 
  

Sammanträdesdatum 2018-05-22 

33 
  
Anslaget uppsättes 2018-05-28 Anslaget nedtages 2018-06-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 39 

 

Information från förvaltningen/förvaltningschefen Dnr 26/18 

 

 Skolchefen informerar om: 

 Incident vid vaccination  

 Byggnation av Tunboskolan och Näslundskolan.  
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BUN § 40 

 

Information från samverkansgrupperna           Dnr 26/18 

 

 Samverkansgrupper informerar om sina besök på förskolan Nyckelpi-

gan, Parkskolan och förskolan Brinken. 
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BUN § 41 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§ 42-43 – Områdeschef Lena Åhlen 

§ 44 – Controllers Åsa Höjer och Marianne Ekman  

§§ 45-47 – skolchef Lena Millberg 
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BUN § 42 

 

Tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och fritids-

hem        Dnr 280/18 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 oktober 2017 § 110 att med upphävande 

av sina beslut den 27 maj 2013 § 69 och den 15 juni 2015 § 78 och med verkan 

från och med 1 oktober 2017 anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för för-

skoleverksamhet och fritidshem, dels att bemyndiga barn- och utbildningsnämn-

den 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 utbildningsnämn-

den att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer 

av lag. Den 12 december 2017 § 88 beslutade barn- och utbildningsnämnden att 

justera maxtaxan från och med den 1 januari 2018. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat om tillämpningsföreskrifterna 

och i det nya förslaget har man bland annat tagit bort avgiftsfrihet för barn som 

är placerade i förskolan enbart med stöd av Skollagen 8 kap 7 och 9 §§. Som 

tillägg i det nya förslag finns bland annat ”Barn med funktionsnedsättning som 

fyllt 13 år får ha fritidshem efter ordinarie skoltid och lov utan avgift enligt 

lagen om särskilt stöd”, samt att en avgift på 50 kronor per bokad dag för barn 

som inte är inskrivna i fritidshem men har behov av tillfällig placering vid lov. 

Är behovet mer än 5 dagar per månad tas en månadsavgift ut. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 37.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

att med upphävande av sitt beslut den 26 oktober 2017 § 110 och med verkan från 

och med 1 augusti 2018 anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskole-

verksamhet och fritidshem, samt 

 
att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden dels att besluta om sådana redaktion-

ella ändringar i innehållet som direkt följer av lag, dels att justera taxan årligen uti-

från statens inkomstindex enligt paragraf, 5 a § i förordning (2001:160) om statsbi-

drag till kommuner som tillämpar maxtaxa. 
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BUN § 43 

 

Sjukvårdsintyg för specialkost för barn/elever i förskola, skola och fritids-

hem     Dnr 271/18 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 4 maj 2018 bland annat 

att: ”Alla barn och elever ska serveras god och näringsrik mat, och alla berörda 

ska känna sig trygga i de olika situationer där mat serveras. Förskolan erbjuder 

frukost, lunch och mellanmål. Frukt servaras under dagen. Skolan erbjuder 

lunch samt en riklig salladsbuffé med säsongsanpassade grönsaker. Fritidshem 

erbjuds frukost, mellanmål samt lunch under skolfria dagar. Specialkost av 

medicinska skäl ges till de förskolebarn och skolelever som inte kan äta den or-

dinarie maten. De erbjuds ett likvärdigt alternativ. Specialkostintyg ifylld av 

vårdnadshavare ligger till grund för detta. Specialkost av kulturella/religiösa/ 

etiska skäl tillhandahålls efter inlämnande av specialkost-intyg som vårdnads-

havare fyller i. 

 

Idag har vi ett ökat antal barn/elever och vårdnadshavare som önskar special-

kost. I dagsläget serverar vi 515 specialkoster i våra skolor (28,8 % av det totala 

elevantalet) och 171 specialkoster i våra förskolor (20,9 % av det totala barn-

antalet). Dessutom har vi elever med extra speciella behov kring mat och mål-

tidsmiljöer där det krävs anpassningar för att de ska få i sig tillräckligt med nä-

ring för att orka med sin skoldag. Att fler vill ha individuell anpassad kost 

skulle kunna leda till att de barn/elever som verkligen behöver specialkost inte 

får samma kvalité på den mat som serveras. Det är dessutom en ökad kostnad 

för livsmedel samt en arbetsmiljöfråga för måltidspersonalen. 

 

Många kommuner har redan i dag kravet på att det skall finnas ett sjukvårsintyg 

för den som vill/ önskar få specialkost av medicinska skäl. Krav på ett liknande 

intyg för specialkost av kulturella/religiösa/etiska skäl är inte aktuellt.” 

 

Avslutningsvis föreslår förvaltningen att krav på sjukvårdsintyg i samband med 

önskan om specialkost med anledning av medicinska skäl, för barn/elever i för-

skola/skola/fritidshem, införs. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 38.  

 

Sigge Synnergård (L) yrkar att medicinska intyg ska krävas för alla typer av 

specialkoster, samt att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta för att i alla skolor 

och förskolor erbjuda två rätter, varav en vegetarisk. 

 

Philip Jandovsky (M), Tommy Engström (KD) och Gary Johnsén (SD) 

instämmer med Sigge Synnergårds (L) yrkande.  
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Forts BUN § 43 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden  

med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) 

yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att införa krav på sjukvårdsintyg i samband med önskan av specialkost med  

anledning av medicinska skäl, för barn/elever i förskola/skola/fritidshem. 

 

Sigge Synnergård (L), Philip Jandovsky (M), Tommy Engström (KD) och Gary 

Johnsén (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

______ 
Exp till: Områdeschef förskolan 
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BUN § 44 

 

Resultatprognos per april 2018 för barn- och utbildningsnämnden  

Dnr 294/18 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att gemensam 

uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och 

per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport 

medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per april 

2018. Sammanfattningsvis anförs bland annat att: Utrymme behöver skapas för 

inflyttning av elever i takt med fler bostäder planeras och byggs i Hallstaham-

mar. Ett omfattande anpassningsarbete pågår för att åtgärda lokalbristen. Park-

skolan och Lindboskolan är färdiganpassade. Utemiljön på Parkskolan återstår 

men är under planering. Kostnader, kapital och drift, för anpassning och fler 

lokaler behöver kompenseras i ram. Skolorna i Kolbäck och Strömsholm orga-

niseras för att klara dagens elevantal, återföring av årskurs 6 till mellanstadiet 

och inflyttning. För att möjliggöra detta krävs en utbyggnad vid Tunboskolan 

till läsåret 2019/2020. Planeringsprocess för Näslunsskolan pågår som utreder 

åtgärd, utbyggnad eller nybyggnation samt kostnad. Inriktningen är att skolan 

ska vara klar för återflytt läsår 2020/21. 

 

Kunskapsresultaten måste höjas. Betygsresultatet har informerats till nämnden 

och kommunstyrelsen, analyserats och återkopplats till berörda skolor för vidare 

analys och åtgärd. Höstens betygsresultat var något bättre än hösten innan men 

fortfarande oroväckande lågt. Vid redovisningen av betygsutfallet för hösten 

2017 beslutade kommunstyrelsen om en specificering av innehållet i vårens 

betygspresentation. Redovisningen ska även innehålla en redovisning av hur de 

statliga bidrag som erhållits under mandatperioden 2014–2018 använts och 

vilka effekter man sett i årskurs 1–3. Det ska också framgå hur undervisningen 

anpassas för att förbättra läsförståelsen i årskurs 1–3.  

 

Barn- och utbildningsnämnden hade den 30 april 2018 449 personer anställda, 

varav 397 kvinnor och 52 män. Kvinnornas medelålder är 46,81 år och männens 

46,06 år. Andelen långtidssjukskrivna längre än 90 dagar utgör 40 % av antalet 

sjukdagar vilket är en minskning från 2017 (54 %). 

 

Efter april månads utfall tyder prognosen på att barn- och utbildningsnämnden 

kommer att lämna ett underskott på 1 950 tkr. För intäkterna prognostiseras un-

derskott främst i gymnasieskolan. Anledningen är uteblivna statsbidrag från 

Migrationsverket då antalet asylsökande elever kraftigt minskat. Personalkost-

naderna pekar mot ett underskott. Flera verksamheter har under våren haft stort 

behov av extra personalresurser till elever i behov av extra stöd.  
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Forts BUN § 44 

 

Verksamheterna kämpar med att ge eleverna det stöd som krävs, men att också 

samtidigt hålla sin personalbudget. En stor utmaning då antalet oroliga elever 

upplevs öka. I förskolan pågår planering att anpassa personalstyrkan utifrån 

färre placerade barn under hösten. Samtidigt som det är positivt att barngrup-

pernas storlek minskar måste förskolan sträva mot att också vara kostnadsef-

fektiv. Fortsatt hög sjukfrånvaro och många tillsatta vikarietimmar påverkar 

också kostnaderna. Prognosen för övriga kostnader visar överskott för gymna-

sieskolan då köpta platser, skolskjutsar samt övriga kostnader beräknas bli 

lägre. För verksamhet grundskola är prognosen negativ till följd av ökade kapi-

talkostnader för investeringar på Lindboskolan och Parkskolan, vilket gett 

ökade hyreskostnader som inte fullt ut kompenserades i ram till budget 2018. 

Även i förskolan redovisas ett underskott för övriga kostnader som beror på dy-

rare och fler köpta platser av enskilda utförare. 

 

Vårens mätning av elever i grundskolan visar på 4 färre än prognos för läsår 

17/18, varav 5 avser köpta platser. Gymnasieskolan visar 20 färre elever än 

prognos för läsår 17/18. Antal inskrivna barn på fritids visar 42 färre än årsbud-

get, men väntas få fler barn till hösten. Vårens mätning visar att förskolan har 

fyllt sina kommunala platser. 
 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 39.  
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att godkänna resultatprognos per april 2018 och överlämna den till kommunsty-

relsen. 

 

______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

              Controllers  

              Skolchef 
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BUN § 45 

 

Projektkonto för Projekt ökad skolnärvaro    Dnr 279/18 

 

Hallstahammars kommun, barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med 

socialnämnden ansökt om medel hos Region Västmanland för Projekt ökad 

skolnärvaro. Syftet är att ta fram närvarofrämjande åtgärder och metoder samt 

en enhetlig förvaltningsövergripande modell som är anpassningsbar för både 

grundskoleelever och gymnasieelever och som är hälsofrämjande och förebyg-

gande för ökad skolnärvaro. Målgruppen är elever med problematisk skolfrån-

varo. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 40.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ett projektkonto läggs upp för Projekt ökad skolnärvaro varvid områdesche-

fen för grundskolan och enhetschef för gymnasiet bär ansvar för sin verksam-

hets kostnad vid ett eventuellt underskott. 

______ 
Exp till: Skolchef 

              Controller  
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BUN § 46  

 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 juni 2018    

Dnr 283/18 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 14 december 2017 § 126 om ny 

delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 

 

I nu föreliggande förslag föreslås att under punkten 4 Inköp att den komplette-

ras vad gäller beslut om att direktupphandla i de fall kommunen inte fått in 

några anbud i ett anbudsförfarande.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 maj 2018 § 41. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 14 december 2017 § 126 och fr o m den 1 

juni 2018 fastställa delegering av beslutanderätt för barn- och utbildningsnämn-

den del 1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till ärendet hörande 

bilaga, samt 

 

att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 

om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till barn- och utbildningsnämn-

den. 

 

 

______ 
Exp till: Samtliga befattningar upptagna i förteckningen 

              Reglementsärmen 
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BUN § 47  

 

Ersättning för ett extra läsår gällande elev vid XX   

Dnr 314/18 

 

Enligt gymnasieförordning (2012:402) kap 9 § 7 får huvudmannen besluta att 

undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får för-

delas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om 

det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för det.  

 

XX har till Hallstahammars kommun ansökt om ersättning för en elev som är i 

behov av att gå ett fjärde läsår på gymnasieskolan. 

 

Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att uppdra åt ordförande att besluta om ersättning till 

XX.  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 

yrkande 

 

att uppdra åt ordföranden att besluta om ersättning till XX för ett fjärde läsår i 

gymnasiet för eleven XX, XX, i enlighet med det bidragsbelopp som fastställts. 

 

 

______ 
Exp till: Ordföranden 

               Enhetschef gymnasiet 
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BUN § 48 

 

Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

 meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-22 

 

 delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-05-22 

 

 arbetsutskottets protokoll daterad 2018-05-15 

  

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 


