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Plats och tid

KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.55
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)
Elinor Blomqvist (M)
Tommy Engström (KD)
Stina Wessman (MP)

Övriga deltagande

Ersättarna Lena Hagemo (S), Lisbeth Wallman (S), Inger Hillius (S), Yousef Hassi
Lamiaa (S), Elisabeth Erngren (V), David Lindberg (L) och Meriem Dürek (C), samt
skolchef Lena Millberg, nämndsekreterare Julia Wilén, områdeschef Lena Åhlén § 1,
områdeschef Anna Landehag § 1, kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello § 1, samt
rektor Ann-Sophie Günzel-Wahlström § 1.

Närvarorätt

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga
närvarande.

Utses att justera

Margareta Sundin (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 22 februari 2017 klockan 16.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

1-8

Julia Wilén
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Margareta Sundin (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Barn- och utbildningsnämnden §§ 1-8

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2017-02-21
2017-02-23

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Julia Wilén
Utdragsbestyrkande

2017-03-17
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BUN § 1
Information från förvaltningen

Justerandes signatur

Dnr 22/17

-

Rektor Ann-Sophie Günzel-Wahlström informerar nämnden om hur
förvaltningen jobbar med hur elever i klass 1 till 5 ska nå upp till
kunskapsmålen.

-

Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello redovisar för betygsutfall för
årskurs 6-9 på kommunens skolor, och områdeschef för grundskolan
Anna Landehag berättar om vilka kort- och långsiktiga åtgärder man
vidtar för att höja betygsresultaten samt närvaronivån i grundskolan.

-

Områdeschef för förskolan Lena Åhlén samt områdeschef för
grundskolan Anna Landehag redovisar förvaltningens plan för hur
mottagande och utbildning av nyanlända ska ske.

-

Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello redovisar enkätsvar från SKL:s
enkät ”Sju frågor om skolans mjuka värden”.

-

Skolchefen informerar bland annat om ombyggnationen av Parkskolan
och Lindboskolan samt statistik över nyanlända.

Utdragsbestyrkande
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BUN § 2
Fastställande av Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar
för platskostnader inom förskola och grundskola 2017 samt bidragsbelopp
till enskilda utövare 2017
Dnr 42/17
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 2017 för platskostnad per elev/barn inom förskola, familjedaghem,
förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2017 samt bidragsbelopp för
enskild förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2017.
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 7 februari 2017 § 2.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 2017 för
platskostnad inom förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass och
grundskola i kommunal regi i enlighet med en till ärendet hörande bilaga 1,
samt
att fastställa bidragsbelopp till enskilda utövare för förskola, familjedaghem,
fritidshem, förskoleklass och grundskola 2017 i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga 2.
______
Exp till:

Justerandes signatur

Controller
Reglementspärmen

Utdragsbestyrkande
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BUN § 3
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för
gymnasieelev år 2017 Dnr 271/16
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 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 februari 2017 § 3.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidragsbelopp för gymnasieelev 2017 i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga.

______
Exp till:

Justerandes signatur

Controller
Reglementspärmen

Utdragsbestyrkande
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BUN § 4
Överföring av projektstöd från 2016 till 2017 samt redovisning av
avslutade projekt i bokslut 2016
Dnr 23/17
Controllern har sammanställt en förteckning över dels projektstöd 2016, på
totalt 362 545,64 kronor som föreslås få överföras till år 2017, dels projekt som
avslutas i bokslut 2016.
I ytterligare förteckning redovisas projektstöd för gymnasieskolan 2016, på
totalt 148 263 kronor som föreslås överföras till år 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 februari 2017 § 4.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att projektstöd från år 2016 på för- och grundskola på totalt - 362 545,64 kronor
överförs till 2017 års projektbudget,
att projektstöd från år 2016 på gymnasieskolan på totalt 148 263 kronor
överförs till 2017 års projektbudget, samt
att projekt avslutas i bokslut 2016 i enlighet med en till ärendet hörande bilaga.

______
Exp till:

Justerandes signatur

Controllers

Utdragsbestyrkande
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BUN § 5
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2017

Dnr 39/17

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bl a att anta
Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämnderna att fr o m 2010 årligen upprätta internkontrollplan.
Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.

Förslag till internkontrollplan har tagits fram för barn- och utbildningsnämnden
för 2017. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som
visar på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver
nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska
arbeta med under 2017 kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika
kontrollområden som ska granskas.
Punkter att granska 2017:
• Uppföljning av avtalstroheten
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning
• Rutiner för brandskydd
• Tillgänglighet telefoni
• Tillgänglighet e-post
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 februari 2017 § 5.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden för 2017 i
enlighet med en till ärendet hörande bilaga.
______
Exp till:

Justerandes signatur

Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Utdragsbestyrkande
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BUN § 6
Detaljplan för Knektbacken II - för yttrande Dnr 9/17
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Knektbacken II till
bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd. Planförslaget omfattar
fastigheterna ***, *** och ***.
Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya lägenheter av olika typ
är stort. Knektbacken är strategiskt placerat i direkt anslutning till Hallstahammars järnvägsstation väster och i nära anslutning till centrum i öster.
Området är utpekat som exploateringsområde för flerbostadshus med befintlig
detaljplan i gällande översiktsplan. Kommunen förvärvade nyligen fastigheten
Knektbacken 3 och vill skapa en ny plan för området innan det exploateras.
Detaljplanens syfte är att skapa ett attraktivt bostadsområde med flerbostadshus
i varierande höjd. Detaljplanen ska möjliggöra ett nytt stråk för fotgängare och
cyklister mellan centrum och järnvägsstationen och på så sätt knyta ihop
platserna. Detaljplanen ska även möjliggöra ett nytt resecentrum vid järnvägen
genom att reservera mark till ändamålet.
Planen är ute på samråd under tiden 4 januari till 13 februari 2017.
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 25 januari 2017 lämnat förslag på
yttrande över detaljplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 februari 2017 § 6.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att som yttrande över Knektbacken II överlämna förvaltningens skrivelse
daterad den 25 januari 2017.
______
Exp till:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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BUN § 7
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
− Meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-01-24 och
2017-02-21
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-01-24 och
2017-02-21
− arbetsutskottets protokoll daterad 2017-02-07

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 8
Handlingsplan för att förebygga sexbrott på nätet bland unga

Dnr 66/17

Elinor Blomqvist (M) väcker vid sittande ärende kring sexbrott på nätet enligt
följande: ”Den senaste tidens rapportering om sexualbrott mot barn i vår, samt i
närliggande kommuner, skrämmer oss alla. Brottsförebyggande rådet (Brå) fick
2012 uppdraget att följa upp bestämmelsen om "kontakt med barn i sexuellt
syfte - sexuell grooming. I rapporten (2013:14) beskrivs problematiken öka
lavinartat runt om i landet. Och så mycket som 70 procent av brotten inleddes
av förövaren på nätet.
Nätet är ständigt närvarande både i skolan och på fritiden. Att öka
medvetenheten och medvetandegöra barn och unga om sina rättigheter, och
skyldigheter, på och utanför nätet är en uppgift som ligger både på skolans- och
föräldrarnas ansvar. Vi måste prata om att det den i många fall grova
brottsligheten kring sexuella handlingar på nätet samt öka kunskapen om
förövares tillvägagångssätt på nätet.
Engagerade vittnar om en politik som måste göra mer i att synliggöra den
lavinartade utveckling av brott mot barn. Detta vill vi Moderater ändra på - vi
vill ha ett Hallstahammar där barn kan vara trygga, både i den analoga som i
den digitala världen.
Vi måste tala om detta - i skolan, på arbetsplatserna, i media och vid köksbordet
- med våra barn och med våra vänner och bekanta. Mörkertalet är stort och
skolan har en enorm möjlighet att påverka i rätt riktning.
I Sverige har vi skolplikt och skolan måste utveckla sina arbetssätt när det gäller
kränkningar på nätet. Alla barn ska självklart känna sig trygga i skolan, men vi
måste också rusta barnen för livet på nätet under dygnets alla timmar.
Föräldraansvaret är självklart mycket stort men även samhället och skolan har
ett ansvar här.
Vi vill nu se att problematiken synliggörs i och runt barn och unga med särskild
fokus på skolan. Samarbetet måste ökas mellan alla berörda i kommunen och
problematiken måste lyftas upp i ljuset. Vi vill se ett ökat samarbete nämnder
mellan och skolan ska ha en ledande roll i arbetet kring att synliggöra, och
förebygga, förekomsten av sexbrott bland och kring unga.
Således bör nämnden bifalla följande;
Att strukturerad handlingsplan upprättas gällande ovanstående samt presenteras
för nämnden
Nya Moderaterna Hallstahammar Elinor Blomqvist”
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts BUN § 8
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.
Kjell Ivemyr (S) yrkar på att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

