
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22 1 (7) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.45 
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)  
 Philip Jandovsky (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Roland Svangren (S)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Ersättare, Lisbeth Wallman (S) § 54, Eleonor Zeidlitz (MP) § 54, Hanane 

Haddad (L), Elisabeth Moser (SD) Maria Andersson Bahri (L), sekreterare 
Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, enhetschef Arman Elezovic § 67, 
studie-och yrkesvägledare Maarit Vaunuveräjä § 67, kvalitetsutvecklare Sebnem 
Gümüscü § 67. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Ewa Björklind (SD)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 oktober 2019 klockan 13.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 67 - 71 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  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 §§ 67-71 
  
Sammanträdesdatum 2019-10-22 

   
Anslaget uppsättes 2019-10-25 Anslaget nedtages 2019-11-16 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 67 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 65/19 
 
 

• Enhetschef för gymnasieskolan Arman Elezovic informerar om 
gymnasieskolan – uppföljning och förebyggande arbete. 
 

• Kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü informerar om målarbetet. 
 

• Skolchef Lena Millberg informerar bland annat om: 
 

- Situation på Vallbyskolan 
- HIT-mässa – skolans egen digitaliseringsmässa den 29 oktober 2019 

 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 68 
 
Information från samverkansgrupperna 
 
En samverkansgrupp berättar om sina besök på Strömsholms förskola och den 
fristående förskolan Ålle Bålle. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 69 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 70 – skolchef Lena Millberg 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 70 
 
Skolchef enligt reglering i skollagen          Dnr 520/19 
 
Barn och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 10 oktober bland annat 
att Fastställande av skolchef är en följd av en skollagsförändring som gäller från 
och med januari 2019. Enligt regleringen i skollagen (2010:800) 2 kap 8a § ska 
huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom 
skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela skolverksamheten eller 
flera skolchefer för delar av verksamheten.  
 
Enligt proposition 2017/18:182 ”Samling för skolan” anges att det finns ett 
behov av att tydliggöra skolchefernas roll inom skolväsendet och markera 
vikten av uppgiften. Det betonas samtidigt att införandet av ny ansvarsnivå 
inom skolväsendet inte är aktuell, utan att det istället regleras en funktion hos 
huvudmannen, vars uppdrag är att tillse att de föreskrifter som gäller för 
utbildningen följs. En mer detaljerad beskrivning av skolchefens roll och 
uppdrag återfinns inte i propositionen, utan uppges vara upp till huvudmannen 
att själv avgöra utifrån regelverkets ramar och lokala förutsättningar och behov.  
 
Befattningen skolchef berör alla verksamheter inom skolväsendet, som förskola, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. I 
Hallstahammars kommun organiseras utbildningar för vuxna inom 
socialnämnden. Eftersom kommunens verksamheter för skolväsendet är 
uppdelade på två nämnder behöver skolchef utses av berörd nämnd för de delar 
av skolväsendet som ingår i respektive nämnds uppdrag/reglemente.  
Socialnämnden utser skolchef för de verksamheter som berörs d.v.s. 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Barn- och 
utbildningsnämnden utser skolchef för de verksamheter som berörs d.v.s. 
förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och i förekommande fall 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
Kommunen har ingen gymnasieskola eller gymnasiesärskola i kommunens regi 
men ansvarar för att ungdomar får gymnasieutbildning m.m. samt kommunens 
uppföljningsansvar vilket innebär uppdrag med ansvar för underlag, beslut och 
systematiskt kvalitetsarbete i de fall det förekommer. 
 
Områdeschefer för förskolan och grundskolan ansvarar enligt tidigare uppdrag 
för att övergripande säkerställa att verksamheten följer statliga och kommunala 
styrdokument och att ansvara för att verkställa förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. Organisation, uppdrag och nuvarande titlar samt skolchefens 
uppdrag och ansvar för helheten ändras inte genom regleringen. Skillnaden är 
att skolchefens uppdrag och ansvar regleras och tydliggörs enligt ny 
lagstiftning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22 
 
 

6 (7) 
  

 
 
 
Forts BUN § 70 
 
För barn- och utbildningsnämnden föreslås att som skolchef utse 
förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen med nuvarande titel 
skolchef.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 oktober 2019 § 52. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse förvaltningschefen för barn- och utbildningsförvaltningen, med 
nuvarande titel skolchef, till skolchef för de skolverksamheter inom 
skolväsendet som ligger inom barn- och utbildningsnämndens uppdrag enligt 
nämndens reglemente. 
 
 ______ 
Exp till: Reglementspärm 
               Skolchef 
                
               
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 71 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2019-10-22 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-10-22 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2019-10-15 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
Efter sammanträdet görs studiebesök på Tunboskolan. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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