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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-26 1  

Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 09.00 – 12.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande  
 Sigge Synnergård (L)   
 Roland Svangren (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Carola Gustafsson Hegonius (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Anna Åkerström (M)  
 Tommy Emterby (KD)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
   
   
Övriga deltagande Ersättare: Maria Viitasalo (C), sekreterare Carina Iwemyr, skolchef Anna 

Landehag, biträdande skolchef/kvalitetsutvecklare Sebnem Levin, övriga 
deltagare se § 2. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Özlen Özerol Frejd (C) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 februari 2022 klockan 17.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 1-10 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Özlen Özerol Frejd (C) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 1-10 
  
Sammanträdesdatum 2022-01-26 
  
Anslaget uppsättes 2022-02-02 Anslaget nedtages 2022-02-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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BUN § 1 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 33/22 
 
 

• Skolchef Anna Landehag redovisar lägesbild per den 24 januari 
2022 gällande pandemins konsekvenser inom förvaltningen 

• Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström, områdeschef Maria 
Nummelin och rektor Arman Elezovic informerar om verksam-
hetsplan 1. 

• Områdeschef Maria Nummelin och förskolecontroller Frida 
Hjärpe informerar om tillsyn avseende Ålle-Bålle. 

• Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström redovisar kunskaps-
resultaten HT 2021. 

• Områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström redovisar från-
varo/närvaro. 
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BUN § 2 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 1 – Skolchef Anna Landehag, områdeschef Ann-Sophie Günzel Wahlström, 
områdeschef Maria Nummelin, enhetschef Arman Elezovic, förskolecontroller 
Frida Hjärpe 
7 - biträdande skolchef/kvalitetsutvecklare Sebnem Levin 
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BUN § 2 
 
Överföring av projektstöd från 2021 till 2022 samt redovisning av av-
slutade projekt 2021    Dnr 25/22 
 
Controller för barn- och utbildningsnämnden har sammanstället en förteckning 
över dels projektstöd 2021, på totalt 332 895,66 kronor som föreslås få över-
föras till år 2022, dels projekt som avslutas i bokslut 2021. 
 
I ytterligare förteckning redovisas projektstöd för gymnasieskolan 2021 på 
totalt 380 490  kronor som föreslås överföras till år 2022. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2022 § 2. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att projektstöd från år 2021 på för- och grundskola på totalt 332 895,66 kronor 
överförs till 2022 års projektbudget, 
 
att projektstöd från år 2021 på gymnasieskolan på totalt 380 490 kronor över-
förs till 2022 års projektbudget, samt 
 
att projekt avslutas i bokslut 2021 i enlighet med en till ärende hörande bilaga. 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Controller 
              Områdeschef förskolan 
              Områdeschef grundskolan 
              Enhetschef gymnasiet 
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BUN § 4 
 
Begäran om starttillstånd för att lyfta pengar ur investeringsbudgeten för 
inventarier till förskolan Äppellunden – hemställan till kommunstyrelsen   
Dnr 30/22 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 juni 2020 § 121 att bevilja starttillstånd för 
upphandling av ombyggnation av Ädelstenen till förskola samt renovering av 
kök och matsal, då behovet av förskoleplatser ökat inom kommunen. Den nya 
förskolan kommer att rymma åtta avdelningar med plats för 140 barn. Barn-och 
utbildningsnämnden beslutade den 25 februari 2020 § 14 bland annat att tek-
niska nämnden skulle ta fram en kostnadsberäkning samt att barn-och utbild-
ningsförvaltningen skulle beräkna och lägga till kostnad för övrig drift och 
inventarier för förskolan på Ädelstenen. Vidare beslutade barn- och utbild-
ningsnämnden vid samma sammanträde § 15 att hemställa hos tekniska nämn-
den att ta fram en kostnadsberäkning samt underlag för startbesked för anpass-
ning av kök/matsal för 8 avdelningar förskola på Ädelstenen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 13 januari 2022 bland 
annat att det i investeringsbudgeten finns 1,5 mkr avsatt för inköp av de inven-
tarier som behövs för att bedriva verksamhet i lokalen. Avdelningarna behöver 
utrustas med möbler, klädskåp, torkskåp, hyllor, lampor och teknik med mera. 
Även kök och matsal behöver utrustas med kantiner, husgeråd och möbler. Då 
den nya förskolan delvis kommer att ersätta tre tidigare paviljongbyggnader där 
ca 45 barn gått, kommer de möbler och lekutrustning som fortfarande anses 
som funktionsdugliga att tas med till Äppellunden. Förvaltningen behöver på-
börja inköpen av de inventarier som behövs för att öppna den nya förskolan 
efter sommaren. Inköpen är nödvändiga för att starta upp och bedriva verksam-
heten enligt beslut som tidigare tagits om en ny förskola. Inventering av vad 
som behövs och arbetet med att jämföra priser samt ta in offerter från kommu-
nens upphandlade leverantörer är påbörjat. Budgetkompensation för kostnader 
på driften kommer att begäras i samband med vårens mål och budgetarbete för 
åren 2023–2025. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2022 § 3. 
 
På begäran av Jenny Landernäs (M) beslutar barn- och utbildningsnämnden att 
Landernäs synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 4/2022. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ansökan hos kommunstyrelsen om starttillstånd för att få lyfta pengar ur 
investeringsbudgeten för inventarier till nya förskolan Äppellunden. 
____________________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (bilaga) 
               Skolchef 
              Controller  
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BUN § 5 
 
Handlingsprogram för räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor 
(LSO) 3 kap 8 § - Mälardalens Räddningstjänst – för yttrande   Dnr 16/22 
 
Kommunstyrelsen har skickat Räddningstjänsten Mälardalens förslag på hand-
lingsprogram för räddningstjänst mot olyckor till bland annat barn- och utbild-
ningsnämnden för yttrande. Handlingsprogrammet ska innan fastställande sam-
rådas med berörda kommuner, myndigheter och organisationer. Handlingspro-
gram enligt Lagen om skydd mot olyckor omfattar Räddningstjänsten Mälar-
dalens (RTMD) medlemskommuner; Arboga, Hallstahammar, Kungsör, 
Köping, Surahammar och Västerås. Dokumentet är ett gemensamt handlings-
program för förebyggande enligt LSO 3 kap 3§ och räddningstjänst enligt 3 kap 
8§. 
 
Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller de 
skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd 
mot olyckor. Lagen omfattar förebyggande verksamhet, räddningstjänst samt 
efterföljande åtgärder.  
 
Nationella mål i 1 kap. 1 och 3 §§ LSO anges de nationella målen och syftet 
med den verksamhet som ska bedrivas enligt lagen. Bestämmelserna i denna lag 
syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt 
skydd mot olyckor.  
 
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Enligt 3 kap. 3 
och 8 §§ LSO ska kommunen anta handlingsprogram för förebyggande verk-
samhet och för räddningstjänst. I programmen ska anges målen för kommunens 
verksamhet samt de risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser.  
 
Detta handlingsprogram inkluderar inte t ex kommunens arbete med extraordi-
nära händelser eller civilt försvar och inte heller det brottsförebyggande arbetet. 
 
Denna handlingsplan har definierat mål för perioden dels  
 
 För den förebyggande verksamheten och  
 För räddningstjänsten 

 
Mål för den förebyggande verksamheten 
De nationella målen för förebyggande har brutits ner till följande lokala mål: 
 

• Antalet olyckor ska årligen minska genom stöd och information till den 
enskilde. 
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Forts BUN § 5 
 
Mål för räddningstjänst 
De nationella målen för räddningstjänst har brutits ner till följande lokala mål: 
 

• Konsekvenserna av en olycka ska minska genom effektivare och 
snabbare insatser.  

 
Arbetsutskottet beslutade den 18 januari 2022 § 4 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 19 januari 2022 bland 
annat att barn- och utbildningsnämndens verksamheter berörs främst av föl-
jande beskrivna risker i handlingsprogrammet: Skyddsvärd bebyggelse eller där 
stort antal personer vistas och utrymning är en kritisk faktor (4.1 Risker över-
gripande), Samhällsviktig verksamhet (4.1 Risker övergripande), Brand i bygg-
nad (4.2) och Nödställd person (4.8). Trots att dessa områden inte föranleder 
synpunkter på handlingsprogrammets innehåll, framför barn- och utbildnings-
förvaltningen några övergripande kommentarer utifrån rådande läge i sina verk-
samheter.  
 
I stort har förvaltningen inte har något att erinra mot det föreslagna handlings-
programmets innehåll, men vill lyfta följande fråga kring funktionsbeteck-
ningen under rubrik 8.4.1 Vakthavande räddningschef (VRC) på s.46: 

• I styckets innehåll används förkortningen VB vid flertalet tillfällen när 
den vakthavande räddningschefen åsyftas. Borde det inte där i stället stå 
VRC? Vid det efterföljande stycket 8.4.2 berörs nämligen funktions-
innehållet för det vakthavande befälet (VB). 

Arbetsutskottet beslutade den 18 januari 2022 § att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nämndens skat uttala att man inte har något erinra 
mot förslaget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivermyrs (S) 
yrkande 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot handlingsprogram för räddnings-
tjänst. 
 
 
___________________ 
Exp till: Kvalitets controller 
              Skolchef 
              Kommunstyrelsen 
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BUN § 6 
 
Krav på vaccinering mot Covid-19 vid nyanställning inom utpekade yrkes-
områden samt riktlinjer för omplacering av ovaccinerade medarbetare – 
för yttrande till kommunstyrelsen         Dnr 24/22 
 
Jenny Landernäs (S) väcker vid kommunstyrelsen sammanträde den 6 decem-
ber 2021 § 268 ärende angående krav på att personen är vaccinerad mot Covid 
19 vid nyanställningar till utpekade yrkesområde, samt att riktlinjer tas fram för 
att omplacera ovaccinerade medarbetare som arbetar i kontaktyrken, exempelvis 
inom äldreomsorgen, omsorgen och hemtjänst.  Kommunstyrelsen har skickat 
ärendet på remiss till bland annat barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden anför i skrivelse den 17 januari 2021 bland 
annat att när det gäller nyrekryteringar kan arbetsgivaren ej kräva att få veta 
huruvida en person har vaccinerats enligt SKR. Frågan är alltid fri, men arbets-
tagaren har ingen skyldighet att uppge om den är vaccinerad eller inte. Då läget 
redan är utmanade att få tag i legitimerad personal är inte frågan högaktuell. Om 
en verksamhet bedömt att ett vaccinkrav är befogat utifrån smittskydds- och 
patientsäkerhetssynpunkt så kan det dock drabba exempelvis lärarstudenter etc. 
Om man skulle hamna i en sådan situation så kan det bli problematisk även vid 
nyrekrytering till just den verksamheten. Förvaltningen ser positivt på åtgärder 
som minskar riskerna till smittspridning men som samtidigt kan ske utifrån 
gällande lagstiftning. Barn och elevers rättigheter till utbildning ska värnas och 
kan vi säkerställa att alla som erhåller anställning i alla former inom verksam-
heterna är vaccinerade är mycket vunnet.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2022 § 5. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att nämnden ska ställa sig bakom initiativet i sin 
helhet. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med avslag på arbetsutskottets förslag och bifall till Jenny Landernäs (M) 
yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att ställa sig bakom Jenny Landernäs (M) förslag om krav på vaccinering mot 
Covid-19 vid nyanställning inom utpekade yrkesområden m m, samt att rikt-
linjer tas fram för att omplacera ovaccinerade medarbetare som arbetar i kon-
taktyrken.  
___________________ 
Exp till: Skolchef 
               Kommunstyrelsen 
               Bitr. skolchef/kvalitetsutvecklare 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2022-01-26 
 
 

9  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
 
AU § 7 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden från och 
med den 1 februari 2022        Dnr 31/22 
 
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.  
 
Nu gällande underskriftsbemyndigande antogs av barn- och utbildningsnämn-
den den 19 oktober 2022 § 84. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 januari 2022 § 6. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 19 oktober 2022 § 84 och med verkan  
fr om den 1 februari 2022 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: Alla personer upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 
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AU § 8 
 
Redovisning av arbete med högpresterande/särskilt begåvade elever    
Dnr 56/22 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande om att 
nämnden ska få en redogörelse för hur Hallstahammars kommun idag arbetar 
med högpresterande och/eller särskilt begåvade elever, samt att skolförvalt-
ningen också presenterar sina förslag och tankar på vad som kan krävas för att 
dessa elever ytterligare ska få stöd och utvecklas till sin fulla potential. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
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AU § 9 
 
Utvärdering av Tietor Edu/Edlevo inför kommande upphandling     
Dnr 57/22 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande att för-
valtningen ska få i uppdrag att göra ett fördjupande arbete med utvärdering och 
analys inför kommande upphandling av skoldokumentsystem. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
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BUN § 10 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-12-14, 

2022-01-26 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-12-14, 2022-01-26 
− arbetsutskottets protokoll den 2022-01-18 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum

