
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-21 1 (12) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.20 
 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Sigge Synnergård (L)  
 Margareta Sundin (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Karin Enedahl (S)  
 Özlen Özerol Frejd (C)  
 Tony Flodin (M)  
 Torbjörn Estelli (M)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Ewa Björklind (SD)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
   
Övriga deltagande Ersättare Roland Svangren (S), Hanane Haddad (L), Maria Andersson Bahri 

(L), Elisabeth Moser (SD), Mahlet Asfera (KD), sekreterare Kristin Karlsson, 
skolchef Lena Millberg. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 24 maj 2019 klockan 14.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 33 - 42 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Özlen Özerol Frejd (C) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 33 - 42 
  
Sammanträdesdatum 2019-05-21 

   
Anslaget uppsättes 2019-05-24 Anslaget nedtages 2019-06-15 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 33 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 65/19 
 
 

• Enhetschef för gymnasiet Arman Elezovic informerar om  
# jagmed, samt närvaro för gymnasieelever.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 34 
 
Information från samverkansgrupperna   Dnr 65/19 
 
Fyra samverkansgrupper har varit och besökt sina respektive områden: 
 
- Strömsholms skola 
- Gymnasieenheten 
- Förskolan Jan Pers Backe, förskolan Duvan, Lindboskolan och    

Näslundsskolan 
- Parkskolan 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 35 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 35 36/KK– Enhetschef Arman Elezovic 
§ 36 37/KK controllers Åsa Höjer och Marianne Ekman 
§ 40 41/KK – Kvalitetskontroller Sebnem Gümüscü, skolchef Lena Millberg 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 36 
 
Förlängd studietid – Dammsdalsskolan i Vingåker            
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 37 
 
Kvartalsrapport 1  2019 för barn- och utbildningsnämnden      Dnr 345/19 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018 § 173 bland annat att 
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram kvartalsrapport 1 för 2019. I 
kvartalsrapporten anförs bland annat att: För 2019 fastställdes barn- och 
utbildningsnämndens driftbudgetram till 393 623 tkr. Kvartalsrapporten 
redovisar utfall för perioden i förhållande till årsbudget fördelad på tolv 
månader. Prognosen visar att nämnden befaras redovisa ett underskott på 3 400 
tkr vid årets slut. Avvikelsen gällande kostnader för kvartal ett, ca -7,5 mkr 
förklaras bland annat av att förvaltningen har många anställda lärare med 
ferieanställning. Lönekostnaderna ligger då högt under våren i förhållande till 
årsbudget, men är betydligt lägre under perioden juni till augusti. Intäkterna ser 
bra ut för perioden, men prognostiseras ett mindre underskott för helår. Det är 
främst gymnasieskolan som tappar intäkter i form av statsbidrag från 
Migrationsverket. Statsbidrag utgör en stor del av förvaltningens budgeterade 
intäkter. Vid kvartalsrapport i mars saknas beslut över flera ansökta statsbidrag 
för året. Intäkterna är därför svårprognostiserade och kan komma att ändras 
väsentligt under året.  
Handlingsplaner utarbetas nu för grundskola, grundsärskola, fritids och förskola 
eftersom verksamheterna går mot underskott till årsslutet. Det är redan nu ett 
mycket krävande arbete att komma till balans för året. Samtidigt ökar antalet 
barn och elever. Handlingsplanerna väntas till juni. Gymnasiets budget för året 
är så långt i balans. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 maj 2019 § 25. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna kvartalsrapport 1 2019 och överlämna den till kommunstyrelsen. 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Controllers 
               Kommunstyrelsen  
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 38 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 27 
maj 2019     Dnr 300/19 
 
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 14 maj 2019 § 26. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 11 december 2018 § 85 och med verkan  
fr om 27 maj 2019 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbild-
ningsnämnden 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:  Reglementspärm 
                Alla upptagna i förteckningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 39 
 
Stim-avtal – ytttrande till kommunstyrelsen        Dnr 346/19 
 
Sedan januari 2016 har Hallstahammars kommun, i avvaktan på 
normalavtalsförhandlingen mellan SKL och Stim, saknat Licensavtal med Stim. 
SKL har tidigare rekommenderat kommuner att avvakta avtalstecknande tills 
förhandlingarna är avslutade. På grund av att förhandlingen mellan SKL och 
Stim går mycket långsamt har Stim omvärderat avtalsläget och erbjudit 
Hallstahammars kommun en möjlighet att teckna nytt ramavtal (Licensavtal) 
med Stim som omfattar den kommunala musikanvändningen. Ett 50-tal 
kommuner har redan tecknat detta nya ramavtal. 
 
Stim har även påtalat att de inte längre anser att kommuner har rätt att fortsätta 
använda musik i avvaktan på ett eventuellt förhandlingsresultat och att de tolkar 
ett avtalslöst förhållande som uppsåtligt upphovsrättsintrång. 
Upphovsrättsintrång är förenade med ett antal påföljder och sanktioner. 
 
För att undvika upphovsrättsintrång rekommenderas att Hallstahammars 
kommun tecknar ett ramavtal med Stim fr.o.m. 2016-01-01.  
 
Om förhandlingen med SKL leder fram till ett nytt normalavtal har kommunen 
rätt att övergå till det avtalet istället när det träder i kraft.  
 
I samband med att ett nytt ramavtal tecknas med Stim rekommenderas att 
berörda nämnder kontrollerar volym/antal verksamheter inom respektive 
ansvarsområde. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen meddelar att volym/antal gällande sina 
verksamheter stämmer i förslaget till avtal. 
 
Kostnaden för 2016-01-01 – 2018-12-31 är 261 533 kr som ska fördelas på alla 
nämnder. Kostnaden för 2019 är 90 688 kr som ska fördelas på nämnderna. 
Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden är de nämnder som kommer 
att stå för den största delen av kostnaden då de har flest verksamhet som berörs 
av avtalet.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 14 maj 2019 § 27 att överlämna ärendet till 
nämnden utan eget förslag. 
 
Efter arbetsutskottet har controller för barn- och utbildningsnämnden räknat ut 
att kostnaden för barn- och utbildningsnämnden för perioden 2016-01-01 – 
2018-12-31  blir 105 525 kronor och kostanden för 2019 blir 35 939 kr. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 39 
 
Kjell Ivemyr yrkar att nämnden för sin del godkänner avtalet och att 
kostnaderna tas från befintlig budget. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att för sin del godkänna avtalet och att kostnaderna ovan ska tas från befintlig 
budget. 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Controller  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 40 
 
Generationsboende                   Dnr351/19 
 
Inga-Lena Strömberg (V) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
generationsboende. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 41 
 
Föreskrifter om vaccination av barn enligt det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn (ärendenummer 366/2019) – för 
yttrande       Dnr 336/19 
 
Hallstahammars kommun har fått en remiss från Folkhälsomyndigheten 
gällande ändrade föreskrifter om vaccination av barn enligt det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn. Förslaget innebär i korthet att föreskrifterna 
anpassas för att även inkludera vaccination mot rotavirus i programmet, vilket 
enligt regerings beslut ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn 
från och med den 1 september 2019. Detta påverkar främst barnhälsovården. 
Föreskrifterna ändras också så att hänvisningar till andra författningar begränsas 
och gällande regelverk tydliggörs. Dess förändringar innebär inte några 
ändringar i praktiken, men är bra att känna till för både barnhälsovård och 
elevhälsans medicinska insats.  
 
Barn – och utbildningsförvaltningen har tagit del av remissen och meddelar att 
själva vaccinationen mot rotavirus ges till yngre barn, det berör inte 
skolhälsovården. Förvaltningen har inget att erinra mot remissen. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nämnden inte har något att erinra mot föreskrifterna 
om vaccination av barn. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att man inte har något att erinra över remiss om Föreskrifter om vaccination av 
barn enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, ärendenummer 
366/2019. 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Kvalitetscontroller 
               Folkhälsomyndigheten 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 42 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− Meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2019-05-21 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2019-05-21 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2019-05-14 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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