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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-23 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 
 

Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Lisbeth Wallman (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 Tommy Engström (KD)  
   
Övriga deltagande Ersättarna Mattias Bark (S), David Lindberg (L), samt sekreterare Kristin 

Karlsson, skolchef Lena Millberg, övriga deltagare se § 28. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Inga-Lena Strömberg (V)     
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 maj 2017 klockan 08.00. 

 

Underskrifter  Paragrafer 28-36 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Kristin Karlsson 
   

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Kjell Ivemyr (S)  
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Inga-Lena Strömberg (V) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 28-36 
  

Sammanträdesdatum 2017-05-23 

33 
  
Anslaget uppsättes 2017-05-29 Anslaget nedtages 2017-06-20 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 28 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§ 30 – controller Åsa Höjer 

§ 31 – områdeschef Anna Landehag 

§ 32 - skolchef Lena Millberg 
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BUN § 29 

 

Information från förvaltningen/skolchefen      Dnr 22/17 

 

Följande informationer ges : 

 

 Skolchefen informerar bland annat om att Skolinspektionens 

återkommande inspektion pågår, sökta stadsbidrag, samt 

måltidsenhetens arbete med att minska matsvinnet. 

 

 Samverkansgrupper informerar om sina besök på förskolan 

Lärkan samt Tunboskolan och besök på förskolan Humlan. 
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BUN § 30 

 

Resultatprognos per april 2017 för barn- och utbildningsnämnden  

Dnr 283/17 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bl a att gemensam 

uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och 

per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport 

medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per april 

2017. Sammanfattningsvis anförs bland annat att en mängd bostäder planeras i 

både Hallstahammar och Kolbäck. Förskoleplatser behövs i Kolbäck när bostä-

der blir inflyttningsklara. Förskolan LärKan har fullt. Behovet kan ses etappvis i 

takt med byggnation av bostäder. Utrymme behöver också skapas för inflytt-

ning av elever i takt med att fler bostäder skapas i kommunen. Ett omfattande 

anpassningsarbete pågår sen ett år tillbaka för att åtgärda lokalbristen. Parksko-

lan och Lindboskolan är färdiganpassade till sommaren för att tas i bruk fullt ut 

av elever och personal. Årskurs 6 i Hallstahammars tätort flyttas tillbaka till F-6 

skolor till kommande läsår. Under våren pågår Skolinspektionens återkom-

mande tillsyn av kommunens förskolor och skolor. Förra gången 2013 var in-

spektionsrapporten till stort stöd för förbättringar. Likvärdigheten var ett för-

bättringsområde då som nu. Pojkarnas betygsresultat behöver stärkas totalt sett 

även om det varierar mellan skolor, årskullar och klasser. #allaskalyckas är 

arbetsnamnet för att höja kunskapsresultaten genom täta uppföljningar av 

resultat, åtgärder och strukturerade klassrumsobservationer som rektor genom-

för i undervisningen. 

 

2017 års internkontrollplan, innehållande aktiviteter för granskning, fastställdes 

av barn- och utbildningsnämnden vid februarisammanträdet. En årsplanering 

som fastslår när kontrollerna ska ske är framtagen. Internkontrollplanen har 

distribuerats till förvaltningens chefer och övriga berörda. Under våren har ett 

antal granskningsområden planerats in, vissa är under pågående arbete medan 

andra är helt avstämda. En tidsplan för uppföljning av elevers kunskapsresultat 

samt kontroll av att alla elever finns med vid rapportering av betyg och natio-

nella ämnesprov är framtagen. Med anledning av höstterminens alarmerande 

låga betygsresultat har en rad kontroller och granskningar genomförts i syfte att 

upptäcka mönster och olikheter, samt för att identifiera faktorer som kan ha på-

verkat måluppfyllelsen.  

 

Barn- och utbildningsnämnden hade den 30 april 2017 402 personer anställda, 

varav 360 kvinnor och 42 män. Kvinnornas medelålder är 47,94 år och männens 

49,67 år. Andelen långtidssjukskrivna längre än 90 dagar utgör 54 % av antalet 

sjukdagar vilket är en ökning från 2016 (37 %). 
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Forts BUN § 30 

 

För år 2017 fastställdes barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram till 364 

461 tkr. Efter april månads utfall tyder prognosen på att barn- och utbildnings-

nämnden kommer att lämna ett underskott på 600 tkr. Inför 2017 var det främst 

gymnasieskolan som hade svårt att få ihop budgeten för köpta platser. Omför-

delning inom förvaltningen, minskat elevantal och lägre kostnader för särskilt 

stöd gör att köpta platser vid prognos i april ser ut att klaras inom tilldelad bud-

get för gymnasiet. För intäkterna prognostiseras underskott i grundskolan och 

förskoleklass/fritidshem för lägre interkommunal ersättning. Vid prognos i april 

pekar personalkostnaderna mot ett överskott på 800 tkr. Förskolan har problem 

med att rekrytera utbildade förskollärare och i grundskolan saknas fortfarande 

behöriga lärare i vissa ämnen. Underskottet för övriga kostnader avser främst 

grundskolan för fler köpta platser i andra kommuner, enskild regi och elever på 

institution. 

 

Två gånger per år, 31:a mars och 30:e september mäts antalet inskrivna barn 

och elever i våra verksamheter. Vårens mätning av elever i grundskolan visar på 

20 fler än prognos för läsår 16/17, varav 11 avser köpta platser. Gymnasiesko-

lan visar 9 färre elever än prognos för läsår 16/17. Antal elever i förskoleklass 

och barn inskrivna på fritids stämmer väl överens med budget. Vårens mätning 

visar på 41 färre barn än budgeterat för kommunala förskolor. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2017 § 28. 

  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna resultatprognos per april 2017 och överlämna den till kommun-

styrelsen. 

 
 

 

 

 

______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

              Controller 
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BUN § 31 

 

IT-strategi för barn- och utbildningsförvaltningen, grundskola och grund-

särskola t o m 2020   Dnr 280/17 

 

Skolverket har tagit fram en nationell IT-strategi för skolans digitalisering. Den 

gäller för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan. 

Strategin innehåller förslag till insatser som syftar till att alla elever och perso-

nal ska utveckla en digital kompetens som de behöver. Dessutom ska tillgången 

till digitala verktyg vara likvärdig och digitaliseringen ska bidra till att resulta-

ten förbättras och verksamheten effektiviseras. Därför föreslås att alla elever i 

grundskolan har tillgång till ett personligt digitalt verktyg inom tre år. Rege-

ringen väntas fatta beslut om nationella IT-strategin under våren 2017. Den 

nationella digitala IT strategi kommer att ställa krav på skolornas huvudmän. 

Hallstahammars kommun måste hålla beredskap med ekonomiska resurser och 

IT kompetens för att kunna uppnå målen med den nationella IT strategin. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till IT-strategi för 

grundskolan och grundskolan. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2017 § 29. 

 

Jenny Landernäs (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 

arbetsutskottets förslag och avslag till Jenny Landernäs (M) yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 

att anta IT-strategi för barn- och utbildningsförvaltningen, grundskola och 

grundsärskola t o m 2020.  

 

Mot beslutet reserverar sig Jenny Landernäs (M) och Tommy Engström (KD). 

 

 

 

______ 
Exp till: Reglementspärm 

               Skolchef 

               Områdeschef grundskolan 
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BUN § 32 

 

Detaljplan för Knektbacken II, nya bostäder och resecentrum - för 

yttrande    Dnr 9/17 

 

Barn- och utbildningsnämnden har för granskning fått ett förslag till ny detalj-

plan för område Knektbacken II i Hallstahammars tätort. Planförslaget har tidi-

gare varit ute på samråd, varvid 22 skriftliga synpunkter inkom. Detaljplanen 

har ändrats och anpassats för att till bästa förmåga tillgodose de allmänna och 

enskilda intressena inom planområdet. Planförslaget är nu redo att skickas ut på 

granskning. Granskningstiden för planförslaget sträcker sig till 22 juni 2017. 

Yttrande lämnas till kommunstyrelsen. 

 

Syftet med planförslaget är att pröva markens lämplighet för bostadsbebyggelse 

Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya lägenheter av olika typ 

är stort. Knektbacken är strategiskt placerat i direkt anslutning till Hallstaham-

mars järnvägsstation i väster och i nära anslutning till centrum i öster. Detalj-

planens 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 plat-

serna. Detaljplanen ska även möjliggöra ett nytt resecentrum vid järnvägen 

genom att reservera mark till ändamålet. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 10 maj 2017 att nämn-

den har lämnat ett yttrande över samrådshandlingen den 21 februari 2017. De 

synpunkter som lämnades i samrådsskedet vidhålls av förvaltningen. I övrigt 

inga ytterligare synpunkter på förslaget.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 maj 2017 § 30. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att som sitt yttrande över detaljplan för Knektbacken II vidhålla sitt beslut den 

21 februari 2017 § 6. 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  
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BUN § 33 

 

Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden   Dnr 274/17 

 

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. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att med upphävande av sitt beslut den 23 augusti 2016 § 61 och med verkan  

fr om 29 maj 2017 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 upptagna i förteckningen 
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BUN § 34 

 

Fyllnadsval aversättare i arbetsutskottet t o m den 31 december 2018     

Dnr 293/17 

 

Håkan Johansson (M) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot i 

barn- och utbildningsnämnden vilket samtidigt innebär att hans uppdrag som 

ersättare i arbetsutskottet upphör. 

 

Sigge Synnergård (L) yrkar att Elinor Blomqvist (M) ska utses som ersättare i 

arbetsutskottet. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Sigge 

Synnergårds (L) förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 

att som ersättare i arbetsutskottet t o m den 31 december 2018 efter Håkan 

Johansson (M) utse Elinor Blomqvist (M). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Elinor Blomqvist 

              Nämndkansliet (2 ex) 

              Löneenheten 
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BUN § 35 

 

Införande av måltidsvärdar i förskolan                     Dnr 300/17 

 

Vid sittande sammanträde väcker Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård (L), 

Meriem Dürek (C) och Tommy Engström (KD) ärende gällande införande av 

måltidsvärdar i förskolan. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet.  

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 

yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 

 

att ärendet gällande införande av måltidsvärdar i förskolan ska behandlas vid ett 

senare tillfälle. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Områdeschef förskolan 
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BUN § 36 
 

Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

 meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-05-23 

 

 delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-05-23 

 

 arbetsutskottets protokoll daterad 2017-05-16 

  

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 


