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Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-14.50 
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)  
 Meriem Dürek (C)  
 Tommy Engström (KD)  
 Niko Ljevar (S)  
   
Övriga deltagande Ersättaren Lisbeth Wallman (S), Inger Hillius (S), Lammia Yousef Hassi (S), 

Elisabeth Erngren (V), nämndsekreterare Kristin Karlsson, övriga deltagare se § 
26. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Elenor Zeidlitz (MP)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 mars 2018 klockan 15.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 24-29 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Elenor Zeidlitz (MP) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 24-29 
  
Sammanträdesdatum 2018-03-27 

   
Anslaget uppsättes 2018-03-28 Anslaget nedtages 2018-04-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 24 
 
Information från förvaltningen       Dnr 26/18 
 
 

• Måltidschefen Susanne Pettersson informerar om ekologiska livsmedel. 
 

• Skolchefen informerar om: 
 

- Vad som har hänt efter olyckan på Nibbleskolan 
- Ny ledningsgrupp för grundskolan 
- Förskolans digitaliering 

 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 25 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 26 – områdeschef Anna Landehag 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 26 
 
Revisionsrapport ”Arbete mot kränkande behandling och diskriminering 
inom grundskolans år 1-6” – för yttrande      Dnr 108/18 
 
De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten 
”Arbete mot kränkande behandling och diskriminering inom grundskolans år 1-
6”, vilken har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 22 
februari 2018. Rapporten har den 26 februari 2018 inkommit till barn- och ut-
bildningsnämnden för yttrande senast den 10 april 2018.  
 
Av revisorernas skrivelse den 22 februari 2018 framgår bl a att ”Granskningen 
har besvarat följande revisionsfråga; Säkerställer barn- och utbildningsnämnden 
att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling och diskri-
minering?” 
 
Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att 
nämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete mot kränkande behandling 
och diskriminering. Revisorerna skriver bland annat att ”Det finns en kommun-
övergripande rutin för anmälan om kränkande behandling men vi finner att de 
dokumenterade rutinerna inte efterlevs i alla avseenden.” Vidare anför reviso-
rerna att ”Nämnden har (2017-11-21) tagit beslut om rapportering vid varje 
nämndsmöte vilket vi ser positivt på. Dock går det inte att verifiera då rutinen 
nyligen blivit antagen. Vi finner dock att nämnden får missvisande återrapporte-
ring gällande antalet kränkningar då blanketten anmälan om kränkande be-
handling som ligger till grund för sammanställningen inte alltid fylls i pga. tids-
brist.” 
 
Vidare rekommenderar man att barn- och utbildningsnämnden att: 
 

• ”Tillse att den kommunövergripande rutinen för kränkande behandling 
revideras gällande rapportering till nämnd Rutinen bör även utöka förfa-
randet kring ”utreda och vidta åtgärder” samt inkludera blanketten åt-
gärder och uppföljning vilken inte är omnämnd i rutinen. 

 
• Säkerställa att planerna beskriver hur skolan/skolorna arbetar mot kränk-

ningar på Internet. De skolor som har separata rutiner för kränkningar på 
internet kan med fördel inkludera dem i planen för att säkerställa ett en-
hetligt arbete mot kränkande behandling. 

 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 26 

 
• Säkerställa att det är en fungerande rutin för anmälan om kränkande be-

handling enligt skollagen 2010:800 6 kap 10 §. Att samtliga kränkningar 
anmäls enligt rutinen. Rapportering till nämnden bygger på samman-
ställning av blanketterna för anmälan om kränkande behandling. Om 
inte samtliga kränkningar dokumenteras enligt rutinen får nämnden 
missvisande rapportering. 

 
• Utveckla det sammanställande arbetet som Nibbleskolan påbörjat av-

seende kränkande behandling och diskriminering för ett förebyggande 
arbete för att underlätta analys och det strategiska arbetet. Bör även 
introduceras på de andra skolorna.” 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 2 mars 2018 bemött revi-
sorernas synpunkter.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att som sitt yttrande över revisionsrapporten överlämna barn- och utbildnings-
förvaltningens skrivelse den 2 mars 2018. 
 
______ 
Exp till:  Revisorerna 
  Kommunstyrelsen  
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 27 
 
Detaljplan Södra Nibble 8 – för samråd   Dnr 157/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Södra Nibble 8 till 
bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd. 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Hallstahammars-Nibble 1:146 samt del av 
Hallstahammars-Nibble 1:131. Idag är marken i huvudsak planlagd med be-
stämmelsen handel och icke miljöstörende småindustri. Mindre delar av plan-
området är planlagda som naturområde och teknisk anläggning. Marken runtom 
den befintliga transformatorstationen är idag outnyttjad. Det ger möjligheten att 
bebygga en ny transformatorstation intill den befintliga. När den nya stationen 
är färdigställd rivs den äldre. 
 
Planförslaget innebär att det blir möjligt att bygga en ny transformatorstation i 
området samt att ny gatusträckning till intilliggande fastigheter möjliggörs. 
 
Planen är ute på samråd under tiden 13 mars 2018 till den 16 april 2018. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 13 mars 2018 att de 
inte har något emot förslaget om ny detaljplan för fastigheten Hallstahammars-
Nibble 1:146 samt del av Hallstahammars-Nibble 1:131. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något att erinra mot detaljplan för Södra Nibble 8. 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 28 
 
 
Mobilförbud i skolan       Dnr 190/18     
 
Sigge Synnergård (L) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande 
mobilförbud i skolan. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet gällande mobilförbud i skolan ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 29  
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-03-27 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-03-27 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-03-13 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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