
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-06 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-14.45 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lisbeth Wallman (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 Inger Hillius (S)  
   
Övriga deltagande Ersättaren David Lindberg (L), nämndsekreterare Kristin Karlsson, 

områdeschef Anna Landehag, områdeschef Lena Åhlén övriga deltagare se § 
19. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 9 mars 2018 klockan 14.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 18-23 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lisbeth Wallman (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 18-23 
  
Sammanträdesdatum 2018-03-06 

   
Anslaget uppsättes 2018-03-09 Anslaget nedtages 2018-04-03 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 18 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 19 – kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, controller Åsa Höjer, controller 
Marianne Ekman 
§ 20 – områdeschef Lena Åhlén 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 19 
 
Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2017 inklusive redovis-
ning av resultat av internkontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 2017    
Dnr 89/18 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet under 2017 inklusive resultat av 
internkontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 2017.  
 
Inledningsvis anförs bland annat att: ” Huvuduppdraget för förskolans- och 
skolans utveckling är att höja kunskapsresultaten och få fler elever behöriga till 
gymnasieskolan. Vårens betygsresultat nådde inte den nivå som eftersträvas. 
Utifrån modellberäknat värde d.v.s. kommunens socioekonomiska 
förutsättningar ligger betygsresultatet i mittenskiktet av landets kommuner. En 
mängd åtgärder pågår. Grundskolans rektorsorganisation görs om i början av 
2018 som en följd av att årskurs 6 återförs till mellanstadiet och för att höja 
kunskapsresultaten. #allaskalyckas är arbetsnamnet för att höja 
kunskapsresultaten genom täta uppföljningar av resultat, åtgärder och 
strukturerade klassrumsobservationer som rektor genomför i undervisningen. 
Kommunen har aktivitetsansvar, KAA, för elever som inte går eller klarat 
godkänt slutbetyg i gymnasiet.  KAA är ett viktigt uppdrag för såväl 
ungdomens framtid som för samhället. I uppdraget ingår också att förebyggande 
följa upp gymnasieskolor för att säkra ”våra” elevers rättighet till fullvärdig 
undervisning. Bostadsbebyggelse och inflyttning ger platsbrist i grundskolan. 
Parkskolan har anpassats i etapper för högstadiets behov. Samtidigt anpassades 
Lindboskolan för yngre barn. Nu brådskar det att lösa lokalbehovet i första hand 
för grundskolan i Kolbäck. ” 
 
Vidare anförs att ”Årets resultat för barn- och utbildningsnämnden är positivt 
och redovisar ett överskott med 1 985 tkr. Riktade statsbidrag är en stor del av 
förvaltningens budgeterade intäkter. Villkor, urval och förutsättningar för de 
riktade statsbidragen förändras ständigt. Förvaltningens intäkter redovisar ett 
överskott på 431 tkr. Under året har gymnasieskolan tagit emot fler asylsökande 
elever än budgeterat så där redovisar intäkterna överskott. För fritids är 
föräldraavgifterna högre än budgeterat belopp, medan förskolans 
föräldraavgifter gett lägre intäkter än budgeterat. För personalkostnader 
redovisas ett överskott. Det är främst inom förskolan som inte tillsatt alla 
tjänster/vikariat då färre barn än budgeterat varit inskrivna under året. Övriga 
kostnader redovisar ett underskott som till största del uppstått inom verksamhet 
grundskola, där renoveringar och skolflyttar pågått under året, vilket medfört 
extra kostnader utöver det engångsanslag som fanns utanför ordinarie budget.” 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 19 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 februari 2018 § 14. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2017, inklusive 
redovisning av resultat av internkontroll 2017 samt mål och nyckeltalstabell 
2017, och överlämna den till kommunstyrelsen.  
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 20 
 
Godkännande att bedriva fristående förskola, pedagogisk omsorg och 
fritidshem    Dnr 485/17 
 
XX har inkommit med ansökan om att få bedriva fristående förskola, 
pedagogisk omsorg och fritidshem inom Hallstahammars kommun.  
 
Områdeschefen för förskolan anför i skrivelse bl a att områdeschefen samt 
kvalitetscontroller har gjort ett hembesök hos sökanden för att se miljön där den 
pedagogiska omsorgen ska bedrivas. Områdeschef anser att sökanden uppfyller 
villkoren för att starta pedagogisk verksamhet under förutsättning att: 
 

• staket sätts upp runt tomten på ett sätt så att det finns möjlighet till god 
tillsyn under utevistelse 

• säkerhetsnivån förstärks inomhus med grind vid trappa, låsbara skåp och 
lådor där säkerhetsfarligt ”gods” finns 

• spisskydd monteras 
• första hjälpen samt brandutrustning finns lättåtkomligt på 

bottenvåningen där verksamheten bedrivs vid inomhusaktivitet 
• det finns en tydlighet i brandplanen kring hur utrymningen skall gå till 

samt uppsamlingsplats 
• sökanden har en tydlig plan kring hur verksamheten skall fortgå om hon 

själv blir sjukskriven 
 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 februari 2018 § 15. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja XX, ansökan om att starta pedagogisk omsorg på XX, 734 33, 
Hallstahammar för 5 barn under förutsättning att villkoren i områdeschefens 
skrivelse den 8 februari 2018 är uppfyllda. 
 
 
 
______ 
Exp till: Sökanden 
               Områdeschef förskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 21 
 
Detaljplan för Kvarteret Hackspetten – för yttrande    Dnr 50/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för kvarteret 
Hackspetten till bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd.  
Samrådstiden pågår från och med den 5 februari till den 12 mars 2018. 
 
Planförslaget omfattar delar av fastigheterna Tuna 1:92, Tuna 1:21  och 
Hallstahammars-Nibble 1:131. Idag är marken i huvudsak planlagd som 
parkmark.  
 
Planförslaget innebär bland annat att: 
 

• 13 nya byggrätter för småhusbebyggelse tillkommer 
• En ny gata in till planområdet skapas 
• Cykelanslutningar till området förbättras 
• Stora delar av skogsområdet i väster bevaras 

 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 9 februari 2018 upprättat förslag på 
yttrande över detaljplanen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 februari 2018 § 17. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över detaljplan för Kvarteret Hackspetten överlämna 
förvaltningens skrivelse daterad den 9 februari 2018. 
 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 22 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 12 
mars 2018     Dnr 121/18 
 
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 inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att med upphävande av nämndens beslut den 26 
september 2017 § 63 och med verkan fr om 12 mars 2018 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 kommunens firma om skyldigheten att till barn- och 
utbildningsnämnden anmäla delegation i fattade beslut.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 26 september 2017 § 63 och med verkan  
fr om 12 mars 2018 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: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 23  
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-03-06 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-03-06 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-02-20 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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