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Plats och tid KF-salen, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.30 
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)  
 Jenny Landernäs (M)   
 Hans Strandlund (M)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Ewa Björklind (SD)  
 Elisabeth Erngren (V)  
   
Övriga deltagande Sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Anna Landehag, ersättare; Hanane 

Haddad (L), Carola Gustafsson Hegonius (S), Eleonor Zeidlitz (MP), övriga 
deltagare se § 2. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Elisabeth Erngren (V) 
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 februari 2021 klockan 13.15 

 

Underskrifter  Paragrafer 1-11 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Elisabeth Erngren (V) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 1-11 
  
Sammanträdesdatum 2021-01-26 

   
Anslaget uppsättes 2021-02-02 Anslaget nedtages 2021-02-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 1 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 55/21 
 
 

• Områdeschef Ann-Sophie Günzel-Wahlström och kvalitetsutvecklare 
Sebnem Gümüscü redovisar kunskapsresultaten för höstterminen 2021. 
 

• Skolchef Anna Landehag informerar om anpassning i skolorna med 
anledning av pandemin. 
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BUN § 2 
 
Föredragning/besvarande på frågor inför beslut 
 
 
§ 3 – Enhetschef gymnasiet Arman Elezovic, skolchef Anna Landehag 
§ 4 – 7 - Skolchef Anna Landehag 
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BUN § 3 
 
Inriktningsbeslut för start av introduktionsprogram med inriktningarna 
individuellt alternativ och språkintroduktion i Hallstahammars kommun               
Dnr 30/21 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2012 § 56 bland annat att 
gymnasieskolan som drivs i egen regi successivt avvecklas, dock senast 30 juni 
2014.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en utredning angående möjligheten 
att bedriva gymnasieskolans introduktionsprogram med inriktningarna 
individuellt alternativ (IMA) och språkintroduktion (IMS) i egen regi i 
Hallstahammars kommun. Förvaltningen vill starta en liten gymnasieenhet som 
erbjuder IMA och IMS. De vill erbjuda upp till 20 platser till en början och då 
13 elever på IMA och sju elever på IMS. Fördelningen har gjorts utifrån den 
prognos studie- och yrkesvägledarna inom grundskolan och 
gymnasieutbildningen har tagit fram. IMA och IMS i Hallstahammar ska finnas 
till för elever som behöver läsa in grundskolämnen samt för att få behörighet till 
gymnasieutbildning, yrkesutbildning inom vux eller komma vidare till arbete.   
Förvaltningen vill erbjuda en lugn miljö i ändamålsenliga lokaler där eleverna 
ska ha möjlighet att läsa upp till 12 grundskoleämnen, årskurs 7–9. 
Förvaltningen vill prioritera ämnena matematik, svenska, svenska som andra 
språk samt engelska. 
I andra hand erbjuda historia, samhällskunskap, geografi och religion. 
I tredje hand fysik, kemi, biologi eller ev. något praktiskt ämne. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 14 januari 2021 bland 
annat att orsaken till undersökning föranledes av att en stor andel av 
kommunens elever som läser på individuellt alternativ (IMA) och 
språkintroduktion (IMS) har svårt att klara av sina studier. Många har hög 
frånvaro från skolan och en stor andel av eleverna hoppar av studierna inom två 
år. Det är ytterst få av eleverna på IMA och IMS som går vidare till de 
nationella programmen inom gymnasieskolan. Utredningen visar tydligt att 
elever som läser på IMA och IMS är den grupp av elever som har det tuffast på 
gymnasieskolan. Det är idag 39 elever som Hallstahammars kommun betalar ca 
6,2 miljoner kronor för till de olika skolorna i Västerås. Det är en grupp av 
elever som har det tufft och elevernas studieresultat och tillgång till stöd 
motsvarar inte förväntningarna Hallstahammars kommun har på deras skolor.  
Skolorna i Västerås är redan trångbodda och de har svårt att ta emot eleverna på 
IMA och IMS. Den aktuella prognosen som Västerås Stad gör visar att det 
kommer att bli ännu tuffare framöver att klara av detta. 
Förvaltningens utredning har visat att det finns flera utmaningar som behöver 
lösas för att kunna bedriva programmen i egen regi men utredningen visar även 
att vinsterna är stora, främst för de mest sårbara eleverna. Att bedriva 
programmen i egen regi ger även ekonomiska vinster för kommunen.  
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Forts BUN § 3 
 
Kostnad för IMA och IMS för 20 elever idag: 3 306 953 kr/år eller 165 348 
kr/elev. Total kostnad för 20 elever på IMA och IMS i egen regi: 2 426 600 
kr/år eller 121 330 kr/elev. 
 
För att bedriva IMA och IMS i egen regi behövs: 

 Personal: Tre heltidstjänster – varav två pedagoger med bred kompetens samt 
delar av tjänster utifrån behov som skulle täcka och komplettera kompetens som 
saknas. För att kunna få ihop detta blir samverkan med grundskolan och 
vuxenutbildningen avgörande.  

 Lokaler: Ha ändamålsenliga lokaler för att kunna bedriva undervisningen. Ett 
stort klassrum, ett litet klassrum, ett grupprum samt ett uppehållsrum och 
arbetsplatser för personalen. 

 Samverkan med grundskolan samt med förvaltningen gällande delar av 
elevhälsan samt vid behov gällande lärarresurser inom praktiskt estetiska 
ämnen. 

 Samverkan med vuxenutbildningen gällande lokaler och personal. 

 Digitala verktyg till eleverna. 

Kostnad för IMA och IMS för 20 elever idag: 3 306 953 kr/år eller 165 348 
kr/elev. Total kostnad för 20 elever på IMA och IMS i egen regi: 2 426 600 
kr/år eller 121 330 kr/elev. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att som inriktningsbeslut uttala att starta upp och driva 
gymnasieutbildningens introduktionsprogram, individuellt alternativ och 
språkintroduktion. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att som inriktningsbeslut uttala att starta upp och driva gymnasieutbildningens 
introduktionsprogram, individuellt alternativ och språkintroduktion, inom  
Hallstahammars kommun. 
       
______ 
Exp till: Skolchef 
               Enhetschef gymnasiet 
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BUN § 4 
 
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för 
gymnasieelev år 2021    Dnr 17/21 
 
Hallstahammars kommun bedriver från och med läsåret 2014/2015 inte längre 
någon gymnasieskola. Med anledning av detta behöver även underlaget för 
fastställande av bidragsbelopp för gymnasieelev att justeras. 
 
Hallstahammars kommun har avseende gymnasieutbildning ingått 
samverkansavtal med Västerås stad. Avtalet ger elever som är folkbokförda i 
Hallstahammars kommun rätt att tas emot som förstahandssökande till samtliga 
nationella program och särskilda varianter inom samverkansområdets 
kommunala gymnasieskolor. Detta medför att det är Västerås stads prislista, 
som ligger till grund för beslutet. 
 
Förvaltningen har framarbetat underlag för fastställande av grundbelopp för 
gymnasieelev 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2021 § 2. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för gymnasieelev 2021 i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
               Enhetschef gymnasiet 
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BUN § 5 
 
Överföring av projektstöd från 2020 till 2021 samt redovisning av 
avslutade projekt 2020           Dnr 19/21 
 
Controller för barn- och utbildningsnämnden har sammanstället en förteckning 
över dels projektstöd 2020, på totalt 64 605,98 kronor som föreslås få överföras 
till år 2021, dels projekt som avslutas i bokslut 2020. 
 

I ytterligare förteckning redovisas projektstöd för gymnasieskolan 2020, på 
totalt -135 123 kronor som föreslås överföras till år 2021. Hallstahammars 
kommun har vid årets slut 2020 ännu inte erhållit bidrag från Europeiska 
Socialfonden (ESF) för projektet ”Vägar framåt”. Upparbetade kostnader 
överförs till år 2021. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2021 § 3. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar att nämnden får en redovisning av effekten av 
projektet Skapande skola. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till dels 
arbetsutskottets förslag, dels till Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således  
 
att projektstöd från år 2020 på för- och grundskola på totalt 64 605,98 kronor 
överförs till 2021 års projektbudget, 
 
att projektstöd från år 2020 på gymnasieskolan på totalt -135 123 kronor 
överförs till 2021 års projektbudget,  
 
att projekt avslutas i bokslut 2020 i enlighet med en till ärende hörande bilaga, 
samt 
 
att barn- och utbildningsnämnden får en redovisning av effekterna av projektet 
Skapande skola. 
 
 
 
______ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
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BUN § 6 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m  1 
februari 2021   Dnr 20/21 
 
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 19 januari 2021 § 4. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 27 oktober 2020 § 83 och med verkan  
fr om 1 februari 2021 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:  Alla upptagna i förteckningen 
               Reglementspärm 
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BUN § 7 
 
Licensavtal gällande Stim för musikanvändning för godkännande samt 
finansiering härför – för yttrande    Dnr 24/21 
 
Sedan januari 2016 har Hallstahammars kommun, i avvaktan på normalavtals-
förhandlingen mellan SKL och STIM saknat licensavtal med Stim. SKR har 
tidigare rekommenderat kommuner att avvakta med avtalstecknande tills för-
handlingarna är avslutade. På grund av att förhandlingen mellan SKR och STIM 
gick mycket långsamt erbjöd STIM under 2019 Hallstahammars kommun en 
möjlighet att teckna nytt ramavtal (licensavtal) med Stim som omfattade den 
kommunala musikanvändningen. Kostnaden för 2016-01-01 – 2018-12-31 var 
då 261 533 kronor och för 2019, 90 688 kronor som ska fördelas på alla berörda 
nämnder. Kostnaden som ska fördelas på nämnderna. Kostnaden för 2016-01-
01 – 2018-12-31 skulle för barn- och utbildningsnämndens del bli 105 525 
kronor. För år 2019 skulle barn- och utbildningsnämndens kostnad bli 35 939 
kronor. Kommunstyrelsen skickade avtalet till bland annat barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 21 maj 2019 § 39 att för sin del 
godkänna avtalet och att kostnaderna ovan ska tas från befintlig budget. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2019 § 125 att godkänna licensavtal 
gällande STIM för musikanvändning och att respektive nämnd betalar för sina 
respektive verksamheters kostnader enligt avtalet.  
 
Efter kommunstyrelsens beslut bedömde Stim, då förhandlingen med SKR 
befann sig i ett slutskede, att inte fakturera enligt det av kommunstyrelsen 
beslutade avtalet då avgiften skulle komma att behöva justeras.  
 
Stim har nu inkommit med förslag till nytt avtal vilket innebär en lägre kostnad 
för kommun. För åren 2016-2019 uppgår kostnaden till 216 170 kronor som ska 
fördelas på respektive nämnd att betala för sina respektive verksamheters 
kostnader enligt avtalet. Även detta avtal har kommunstyrelsen remitterat till 
bland annat barn- och utbildningsnämnden.  
 
Enligt det nya avtalet blir barn- och utbildningsnämndens kostnad för 2016-01-
01 – 2018-12-31 64 370 kronor. För år 2019 blir nämndens kostnad 21 923 
kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 januari 2021 § 5. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att för sin del godkänna avtalet och att kostnaderna ska tas från befintlig budget. 
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Forts BUN § 7 
______ 
Exp till: Skolchef 
               Controller 
                



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-01-26 
 
 

11  
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
BUN § 8 
 
Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet t o m 31 december 2022    
Dnr 40/21 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Tony Flodin (M) från sitt 
uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 
 
Hans Strandlund (M) yrkar att Jenny Landernäs (M) utses som ledamot i 
arbetsutskottet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Hans Strandlunds 
(M) yrkande 
 
att utse Jenny Landernäs (M) som ledamot i arbetsutskottet till och med den 31 
december 2022. 
 
 
 
______ 
Exp till: Jenny Landernäs (M) 
               Nämndkansliet 
               Löneenheten 
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BUN § 9 
 
Lönekriterier och lönesättning för skolans medarbetare – redovisning till 
nämnden   Dnr 67/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
lönekriterier och lönesättning för skolans medarbetare. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att behandla ärendet gällande  lönekriterier och lönesättning för skolans 
medarbetare vid ett senare tillfälle. 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
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BUN § 10 
 
Vaccination av medarbetare i grundskola och förskola på arbetstid  
 Dnr 68/21 
 
Jenny Landernäs (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
vaccination av medarbetare i grundskola och förskola på arbetstid. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att behandla ärendet gällande vaccination av medarbetare i grundskola och 
förskola på arbetstid vid ett senare tillfälle. 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 
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BUN § 11 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2021-01-26  

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2021-01-26 

 
− arbetsutskottets protokoll den 2021-01-19 
 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
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