
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-20 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-14.40 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Tommy Engström (KD)  
 Meriem Dürek (C)  
   
Övriga deltagande Ersättarna Elisabeth Erngren (V), David Lindberg (L) nämndsekreterare Kristin 

Karlsson, skolchef Lena Millberg, övriga deltagare se § 10. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 februari 2018 klockan 15.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 9-17 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Roger Pistol (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 9-17 
  
Sammanträdesdatum 2018-02-20 

   
Anslaget uppsättes 2018-02-27 Anslaget nedtages 2018-03-21 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 9 
 
Information från förvaltningen       Dnr 26/18 
 
 
 
 

• Skolchefen informerar om  
- Olycka på Nibbleskolan 
- Informationsmöte om Näslundskolan den 22 februari 2018 kl. 18.00 på 

Sagabiografen. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 10 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 11 – områdeschef Anna Landehag 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 11 
 
Timplan för grundskolan   Dnr 23/18 
 
Med anledning av ändringar i skolförordningen med stadieindelade timplaner 
har förvaltningen upprättet ett förslag till ny timplan för årskurserna 1-6 från 
och med höstterminen 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 7. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att från och med höstterminen 2018 fastställa timplan för grundskolan i 
Hallstahammars kommun i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
______ 
Exp till: Områdeschef grundskolan för vidarebefordran till berörda 
               Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 12 
 
Fastställande av Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 
för platskostnader inom förskola och grundskola 2018 samt bidragsbelopp 
till enskilda utövare 2018   Dnr 57/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2007 § 92 att bemyndiga 
barn- och bildningsnämnden att årligen fastställa prislista för platskostnad inom 
skola, förskola och fritidshem.  
 
Förvaltningen har framarbetat sammanställning gällande interkommunala 
ersättningar 2018 för platskostnad per elev/barn inom förskola, familjedaghem, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2018 samt bidragsbelopp för 
enskild förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2018.  
 
De interkommunala ersättningarna för platskostnaden är uträknad enligt budget 
för förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Av 
platskostnaden framgår kommunens kostnad per plats. 
 
Av bidragsbelopp till enskilda utövare framgår grundbelopp avseende barn/elev 
som väljer att gå på en fristående förskola, familjedaghem, förskoleklass, 
fritidshem eller grundskola. Beslut gällande bidragsbelopp till enskilda utövare 
får enligt skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om 
bidrag ska därför fattas i separata beslut. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 8. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 2018 för 
platskostnad inom förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass och 
grundskola i kommunal regi i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga 1, 
samt 
 
att fastställa bidragsbelopp till enskilda utövare för förskola, familjedaghem, 
fritidshem, förskoleklass och grundskola 2018 i enlighet med en till ärendet 
tillhörande bilaga 2. 
 
 
 
______ 
Exp till: Controller 
               Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 13 
 
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för 
gymnasieelev år 2018   Dnr 46/18 
 
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, 
”Västeråsprislistan”, som ligger till grund för beslutet. 
 
Förvaltningen har framarbetat underlag för fastställande av grundbelopp för 
gymnasieelev 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 9. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för gymnasieelev 2018 i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga. 
 
 
 
______ 
Exp till: Controller 
               Reglementspärm 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 14 
 
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2018   Dnr 38/18 
 
Förslag till internkontrollplan har tagits fram för barn- och utbildningsnämnden 
för 2018. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som 
visar på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver 
nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekten som alla nämnder 
ska arbeta med under 2018 har förvaltningsledningen upprättat förslag på egna 
nämndspecifika kontrollområden som ska granskas under 2018:  
 
Punkter att granska 2018: 

• Uppföljning av avtalstroheten  
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser  
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning 
• Tillgänglighet telefoni 
• Representation 

 
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 10. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden för 2018 i 
enlighet med en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
______ 
Exp till: Reglementspärm 
              Samtliga personer upptagna i förteckningen 
              Skolchef 
              Kvalitetscontroller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 15 
 
Motion av Anna Gunstad Bäckman (C) angående barnpilotverksamhet i 
Hallstahammars kommun   Dnr 260/15 
 
Anna Gunstad Bäckman (C) anför i en motion den 19 oktober 2015 att  
”Barnpilotverksamhetens syfte är att vuxna ska våga se och agera när barn far 
illa, eller riskerar att göra det. Barnpilotverksamheten är en del av Västerås 
stads förebyggande arbete. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med 
Landstinget i Västmanland och med Polisen. Verksamheten startade som ett 
projekt 2003 för att senare bli en permanent verksamhet i Västerås. Grunden för 
Barnpilotverksamheten är FN:s konvention om barnets rättigheter. 
Barnpiloterna är vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt med barn. Det kan 
vara lärare, men också exempelvis kvartersvärdar hos det kommunala 
bostadsbolaget etc. Barnpiloterna får en speciell tredagarsutbildning i hur man 
ska hjälpa barn som far illa och sprida kunskapen till kollegerna. Flertalet 
utbildade barnpiloter anger att det har gett dem kurage att våga göra/agera. Alla 
träffar dem har i områdena ger mycket när dem kan bolla och ge varandra stöd 
och råd hur man ska hantera problem. Anmälningarna till Socialtjänsten i 
Västerås har ökat de senaste åren, och det har delvis att göra med barnpiloterna, 
trodde samordnaren Urban Pettersson i en intervju. Vid ett studiebesök på en 
förskola i Hallstahammars kommun angav verksamhetschefen att de 
efterfrågade ett barnpilotsinitiativ i kommunen. Vilket jag anser som en 
anmälan till att det finns brister i detta område vilket jag ser som alarmerande. 
Därav ber jag om en utredning om det finns möjlighet att starta ett 
barnpilotsprojekt i form av utbildningar i Hallstahammars kommun.” 
 
Ordföranden anför i skrivelse inkommen den 29 januari 2018 bland annat att 
”Hallstahammars kommun har idag motsvarande delar av samordning i BUS 
grupp, barn och unga-gruppen, barn-och ungdomscoacher samt kommunteam. 
Under träffarna diskuterar man och ger varandra stöd och råd om hur man ska 
hantera problem. Det är kommunens motsvarighet att hantera barnens 
rättigheter.” Avslutningsvis föreslås det att nämnden inte gör någon utredning 
gällande införande av barnpilotverksamhet. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 11. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag samt avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 15 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avslå motionen med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens 
ordförandes skrivelse inkommen den 29 januari 2018. 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 16 
 
Samverkansgrupper barn- och utbildningsnämnden 2018   Dnr 45/18 
 
Ett förslag till nya samverkansgrupper för barn- och utbildningsnämnden för 
2018 har tagits fram. 
 
Gällande ersättning för uppdraget föreslås att ersättning utgår för 2 halvdagar 
(2x4 timmar) per läsår. Ersättningen utgår enligt gällande arvodesbestämmelser 
för förtroendevalda. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 februari 2018 § 12. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta indelningen för samverkansgrupperna under 2018 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att det för samverkansgrupperna utgår ersättning för max 2 besök á 4 timmar 
per läsår enligt gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 
 
 
 
 
______ 
Exp till: Samtliga nämndsledamöter 
               Samtliga enhetschefer 
               Samtliga områdeschefer 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 17  
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-02-20 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-02-20 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-02-06 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 


	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
	Sida
	Sammanträdesdatum

