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Plats och tid KF-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.10 
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)  
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Ewa Björklind (SD)  
 Elenonor Zeidlitz (MP)  
   
Övriga deltagande Sekreterare Julia Lundin, skolchef Anna Landehag, övriga deltagare se § 58. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Karin Enedahl (S) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 augusti 2020 klockan 15.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 57 - 66 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Lundin 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Karin Enedahl (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 57-66 
  
Sammanträdesdatum 2020-08-25 

   
Anslaget uppsättes 2020-08-28 Anslaget nedtages 2020-09-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Lundin 
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BUN § 57 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 44/20 
 
 

• Rektor Malou Olersbacken informerar om grundsärskolans verk-
samhet. 
 

• Förskolecontroller Frida Hjärpe och områdeschef förskolan 
Elisabeth Sandström redovisar utfallet av föräldraenkäten. 

 
• Områdeschef grundskola Ann-Sophie Günzel Wahlström och 

kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello informerar om från-
varo/närvaro i grundskolan. 
 

• Områdeschef grundskola Ann-Sophie Günzel Wahlström och 
kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü redovisar kunskapsresul-
tat, betyg VT 2020. 

 
• Controller Åsa Höjer redovisar ekonomiskt resultat efter juli 

2020.  
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BUN § 58 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
§ 57 – rektor Malou Olersbacken, områdeschef grundskola Ann-Sophie Günzel 
Wahlström, förskolecontroller Frida Hjärpe, tf områdeschef förskolan Elisabeth 
Sandström, kvalitetsutvecklare Sebnem Gümüscü, controller Åsa Höjer 
§§ 59-60 - controller Åsa Höjer 
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BUN § 59 
 
Fastställande av interkommunal ersättning för plats i grundsärskola och 
träningsskola år 2020    Dnr 527/20 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag för platskostnad för 
2020 gällande interkommunal ersättning för grundsärskolan enligt följande: 
 
Grundskola: År – 315 098 kronor, halvår – 157 549 kronor, månad – 26 258 
kronor. 
 
Träningsskola: År – 426 310 kronor, halvår – 213 155 kronor, månad 35 526 
kronor. 
 
Då behovet av stöd är mycket individuellt för platser i grundsärskola/tränings-
skola kan det i vissa fall vara aktuellt med ytterligare insatser som får sökas se-
parat som tilläggsbelopp utifrån elevens omfattande behov. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2020 § 50. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för elever i grundsärskola och träningsskola, år 
2020, i enlighet med en till ärende tillhörande bilaga. 
 
 
       
______ 
Exp till: Controller 
               Rektor grundsärksola 
               Skolchef 
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BUN § 60 
 
Omfördelning av investeringsbudget till barn- och utbildningsnämnden för 
förrådsbyggnad på Lindboskolan – begäran om starttillstånd   Dnr 509/20 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 29 juni 2020 bland 
annat att vid planeringen inför Fredhemsskolans inflyttning i den tidigare 
högstadieskolan läsåret 16/17, ingick att ett uteförråd för fritidshemmets 
material skulle byggas, då det inte fanns något på Lindboskolan sedan tidigare. 
Ombyggnationen av Lindboskolan till en låg och mellanstadieskola drog ut på 
tiden av flera skäl. Förrådet på skolgården prioriterades om till ett senare 
tillfälle på grund av tidsbrist och ekonomi.  
 
Fritidshemmen har försökt klara uteverksamheten utan förråd trots behovet av 
förråd. Förrådet behöver komma på plats hösten 2020. Investeringen är 
beräknad till 55 000 kronor som nu begärs. Då kostanden överstiger ett 
prisbasbelopp ska den inte tas som engångssumma och skolan har heller inte råd 
att bekosta förrådet inom årets budget. 
 
Investeringen genererar en nettokostandsökning på ca 6000 kr. Lindboskolan 
beräknar klara nettokostandsökningen på hyran inom skolans egen budget. 
 
Lindboskolan behöver ges förutsättningar att fullfölja planeringen för 
skolgården där förrådet fattas. Verksamheten har, och har under flera år, haft ett 
behov av att kunna förvara sitt utemateriel på skolgården, så att barnen lätt kan 
få tillgång till leksakerna. Som situationen är nu finns inget utrymme att förvara 
större mängder leksaker inomhus på fritidsavdelningarna, utan det mesta är 
lagrat relativt otillgängligt längst in i källaren. Elevernas möjlighet till 
varierande uteaktiviteter på fritidshemmet och personalens arbetsmiljö gynnas 
om förrådet kommer på plats som det var planerat vid ombyggnationen. Det är 
bra för rörelse och hälsan om barnen är mer ute på fritidstid och behöver då 
tillgång till lekredskap i förrådet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2020 § 51. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hemställa hos kommunstyrelsen att för byggnad av förråd på Lindboskolan, 
inom 2020 års investeringsbudget ianspråkta 55 000 kronor från projektet ”Fas-
tighetsombyggnationer”,  
 
att nettokostnadsökningen om ca 6 000 kronor/år ska rymmas inom barn- och 
utbildningsnämndens (Lindboskolan) budgetram,  
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Forts BUN § 60 
 
att ansöka om starttillstånd hos kommunstyrelsen för uppförande av förråds-
byggnad på Lindboskolan, samt 
 
att hemställa hos tekniska nämnden att uppföra förrådsbyggnad på Lindbosko-
lan. 
 
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 
               Tekniska nämnden 
                Skolchef 
                Controller 
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BUN § 61 
 
Upptagningsområde för kommunala grundskolor vid Hallstahammars 
kommun    Dnr 548/20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 september 2017 § 55 att anta 
upptagningsområdena Kolbäck, Strömsholm, Näs, Nibble och Fredhem, för 
grundskolan.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den10 augusti 2020 bland 
annat att: I samband med nybyggnation av Näslundskolan ser barn- och utbild-
ningsförvaltningen över upptagningsområdena för Näslundskolan samt 
Nibbleskolan, detta för att åstadkomma ett jämnare elevantal mellan skolorna. 
Elever som är boende i Knektbacken samt i kvarteret Bäckgatan tillhör i dags-
läget Nibbleskolan, vilket bör justeras till Näslundskolan. En annan bidragande 
faktor till översynen är planerade boendebyggnationer vid Knektbacken. Änd-
ringen bör träda i kraft inför läsåret 2022/2023 när Näslundskolan öppnar på 
nytt och inkludera eleverna successivt från förskoleklass utifrån de föreslagna 
nya upptagningsområdena. Detta för att undvika elevers byte av skola. Elever 
som redan påbörjat skolan utifrån de gamla upptagningsområdena (årskurs 1–6) 
går kvar i sina respektive skolor. 
 
Den föreslagna förändringen innebär följande: 

Läsår Näslund (nu-
varande) 

Näslund inkl. 
nytt område 

Nibble 
(nuvarande) 

Nibble exkl. 
område 

2022/2023 154 160 497 491 
2023/2024 149 154 485 480 
2024/2025 148 160 499 487 
2025/2026 147 163 481 465 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2020 § 52. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 september 2017 § 55 fastställa nytt 
upptagningsområde för kommunala grundskolor enligt en till ärendet hörande 
bilaga. 
 
 
______ 
Exp till:  Skolintendent 
               Kvalitetscontroller 
               Områdeschef grundskola 
               Skolchef 
               Reglementspärm 
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 BUN § 62 
 
Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – 
Vägledning för genomförande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling 
(SIS-remiss 19990)  – för yttrande               Dnr 525/20 
 
Svenska institutet för standarder (SIS) har skickat remissen Styrning och led-
ning för hållbar utveckling i kommuner och regioner – Vägledning för genom-
förande av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling till Hallstahammars kom-
mun för yttrande. Kommunstyrelsen har remitterat remissen till bland annat 
barn- och utbildningsnämnden.  
 
Standarden syftar till att ge vägledning till förtroendevalda och tjänstepersoner i 
kommuner och regioner i arbetet med att, i sin ordinarie styrning och ledning, 
integrera och förstärka hållbar utveckling samt främja samverkan för att bidra 
till att uppfylla FN:s Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. SS854000 
har ett processorienterat tillvägagångssätt som utgår från modellen Planera-Ge-
nomföra-Följa-upp – Förbättra för att underlätta en ständig förbättring av kom-
muners och regioners förmåga att ta sin an samhällets utmaningar. Det innebär 
blanda annat att standarden kan införas stegvis utifrån kommunens eller region-
ens mognadsgrad det vill säga den kan t ex ge stöd i att förebygga och hantera 
risker och möjligheter utifrån det hållbarsarbete som redan är på plats. Standar-
den betonar vikten av partnerskap över sektors- och landsgränser för att lösa 
stora samhällsutmaningar, och det faktum att Agenda 2030 utgör ett heltäck-
ande ramverk som kan t ex bidra till en ökad förståelse av såväl uppkomst som 
konsekvenser av utmaningar såsom Covid-19. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 6 augusti 2020 bland 
annat att barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på förslaget att använda 
sig av tillvägagångsättet processorienterat som utgår från modellen Planera-Ge-
nomföra-Följa-upp-Förbättra, för att underlätta en ständig förbättring av kom-
muners och regioners förmåga att ta sig an samhällets utmaningar. Detta ställer 
dock ökade krav på förvaltningen med bland annat att säkerställa omvärldskun-
skap, riskhantering och planering inför förändringar.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2020 § 53. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över Styrning och ledning för hållbar utveckling i kommu-
ner och regioner – Vägledning för genomförande av FN:s Agenda 2030 för 
hållbar utveckling (SIS-remiss 19990) överlämna förvaltningens skrivelse date-
rad den 6 augusti 2020 till kommunstyrelsen.  
 
______ 
Exp till:   Kommunstyrelsen 
                Skolchef 
                Kvalitetsutvecklare 
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BUN § 63 
 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 28 augusti 
2020             Dnr 553/20 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 31 mars 2020 § 21 om ny dele-
gationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
 
I nu föreliggande förslag föreslås att delegat ändras från dataskyddsombud till: 
1. Förvaltningschef, 2. Kommunjurist, gällande beslut om anmälan om person-
uppgiftsincident enligt dataskyddslagstiftning. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2020 § 54. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 31 mars 2020 § 21 och fr o m den 28 au-
gusti 2020 fastställa delegering av beslutanderätt för barn- och utbildnings-
nämnden 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: Alla upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 
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BUN § 64 
 
Tillsättande av dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden t o m 
den  30 juni 2021    Dnr 555/20 
 
Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas. Data-
skyddsförordningen är direkt tillämplig vilket innebär att den kommer att gälla 
som lag i Sverige och ersätta personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen 
kommer även att kompletteras med nationella lagar. Barn- och utbildnings-
nämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom 
nämndens verksamhet. Enligt artikel 37 dataskydds-förordningen ska varje per-
sonuppgiftsansvarig styrelse eller nämnd utnämna ett dataskyddsombud. Data-
skyddsombudet ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer och ska 
ha förmåga att fullgöra de uppgifter som dataskydds-ombudet har enligt förord-
ningen.  
 
Kommunens upphandlare/kommunjurist var tidigare utsedd till dataskyddsom-
bud för samtliga nämnder. Då denne har slutat sin anställning hos kommunen 
har Hallstahammars kommun har tecknat avtal med Xeeda AB under ett år i 
form av konsultstöd av dataskyddsombud. Omfattningen bedöms vara 20 %. I 
uppdraget ingår även att vara kommunens kontaktperson externt avseende frå-
gor som rör dataskydd. För uppdraget föreslog Xeeda AB att konsulten XX 
utses för uppdraget till och med den 30 juni 2021. Med möjlighet till 
förlängning.  
 
Barn- och utbildningsnämndes ordförande fattade den 1 juli 2020 bland annat 
beslut om att utse XX till dataskyddsombud för de verksamheter som barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar för. 
 
Xeeda AB har nu meddelat att man istället föreslår att konsulten XX utses till 
dataskyddsombud till och med den 30 juni 2021.  
 
I uppdraget som dataskyddsombud rapporterar han direkt till kommunlednings-
gruppen i Hallstahammars kommun. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 augusti 2020 § 55. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att t o m den 30 juni 2021 utse XX, Xeeda AB till dataskyddsombud för de 
verksamheter som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för, samt 
 
att för sin del ställa sig bakom att kostnaden om 20 % av dataskyddsombudets 
uppdrag kommer att fördelas mellan samtliga nämnder utifrån fördelnings-
nyckel som fastställs av kommunledningsgruppen. 
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Forts BUN § 64 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
              Reglementspärm 
              Controller 
              Dataskyddsombud 
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BUN § 65 
 
Bidrag i form av lokaler och bemanning för utförande av högskoleprovet 
hösten 2020  Dnr 573/20 
 
Under sittande sammanträde väcker Hans Strandlund (M) ärende gällande 
bidrag i form av lokaler och bemanning för utförande av högskoleprov i höst. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att ärendet gällande bidrag i form av lokaler och bemanning för utförande av 
högskoleprov hösten 2020 behandlas vid ett senare tillfälle.  
 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
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BUN § 66 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2020-08-25 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2020-08-25 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2020-08-18 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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