
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-21 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.45 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Lamiaa Yousef Hassi (S)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Elinor Blomqvist (M)  
 Jenny Landernäs (M)  
   
Övriga deltagande Nämndsekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, Elisabeth Erngren 

(V) §§ 74-75, David Lindberg (L). 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Lamiaa Yousef Hassi (S)     
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 november 2017 klockan 08.00. 

 

Underskrifter  Paragrafer 74 - 83 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Lamiaa Yousef Hassi (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 74 - 83 
  
Sammanträdesdatum 2017-11-21 

   
Anslaget uppsättes 2017-11-27 Anslaget nedtages 2017-12-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 
 Utdragsbestyrkande 
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2 () 
 

  
 
 
BUN § 74 
 
Information från förvaltningen/skolchefen      Dnr 22/17 
 
Följande informationer ges: 
  
 

• Skolchefen informerar om avstämning gällande mål och budget samt 
vaktmästarorganisationen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 75 
 
Information från samverkansgrupperna 
 
En samverkansgrupp informerar som sitt besök på gymnasieskolan och 
förskolan Trollbacken. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 76 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§§ 76, 78- 80 – skolchef Lena Millberg 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 77 
 
Revisionsrapport ”Granskning av arbetet med kränkande behandling och 
diskriminering” Dnr 419/17 
 
De förtroendevalda revisorerna har, med anlitande av PwC, utarbetat rapporten 
”Granskning av arbetet med kränkande behandling och diskriminering”, vilken 
har behandlats och godkänts vid revisorernas sammanträde den 11 september 
2017. Rapporten har den 18 september 2017 inkommit till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande senast den 5 december 2017.  
 
Av revisorernas skrivelse den 11 september 2017 framgår bl a att 
”Granskningen har besvarat följande revisionsfråga; Säkerställer barn- och 
utbildningsnämnden att det bedrivs ett ändamålsenligt arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering?” 
 
Sammanfattningsvis ser revisorerna att verksamheten tar frågorna om barns och 
elevers trygghet på allvar och avsätter tid och personella resurser för arbetet mot 
kränkande behandling och diskriminering. Enkätsvar visar vikten av att arbeta 
för att öka barns och elevers trygghet. Enligt enkätresultat känner sig elever 
mindre trygga jämfört med tidigare år. 
 
Vidare rekommenderar man barn- och utbildningsnämnden att: 
 

• ”Utöka kommunövergripande standardisering av arbetet med skolornas 
planer mot kränkande behandling och diskriminering där samtliga delar 
finns med i enlighet med lagstiftningens krav (notera ändringen i 
diskrimineringslagen). Fastställ lämplig struktur och omfattning på 
planen för att underlätta uppföljning. Mallen för uppföljning av 
skolornas systematiska kvalitetsarbete kan fungera som ett gott exempel. 

 
• Se till att planerna beskriver hur skolan/skolorna arbetar förebyggande 

mot kränkningar på internet. 
 

• Säkerställ att anmälan från en skola om kränkande behandling når 
nämnden så fort som möjligt (närmaste möte). Terminsvis är inte 
tillräckligt för att klara kravet på anmälningarna enligt Skollagens 6 kap. 
10 §. Den terminsvisa sammanställningen är däremot viktig för att visa 
på mönster och trender samt göra en övergripande analys. 

 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 77 
 
• Tydliggör kommunens terminsvisa sammanställning och analys av 

grundskolans arbete mot kränkande behandling och diskriminering. 
Exempelvis analys utifrån givna parametrar/frågeställningar likt 
uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. Detta för att bli ett 
bättre och tydligare verktyg för underlag till framtida arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering.” 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 1 november 2017 bemött 
revisorernas synpunkter.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2017 § 65. 
 
Jenny Landernäs (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att arbetet 
med kränkningar via internet tydliggörs och stärks i förvaltningens skrivelse. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och 
utbildningsnämnden med bifall till arbetsutskottets förslag samt med avslag 
till Jenny Landernäs (M) tilläggsyrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att som sitt yttrande över revisionsrapporten överlämna barn- och 
utbildningsförvaltningens skrivelse den 1 november 2017. 
 
Jenny Landernäs (M) och Elinor Blomqvist (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
Exp till: Revisorer 
               Skolchef 
               Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 78 
 
Ändring av detaljplan för fastigheten Strömsholm 8:66 i Sofielund – för 
yttrande    Dnr 447/17 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ändring av detaljplan för fastigheten 
Strömsholm 8:66 i Sofielund till bland annat barn- och utbildningsnämnden för 
samråd.  
 
Området är idag i huvudsak planlagt för bostadsbebyggelse men den del i 
planen som ska ändras är belagd med prickmark och område för underjordiska 
ledningar, så kallat u-område. Syftet med ändringen är att ta bort delar av u-
områdena för att möjliggöra ny bebyggelse i planområdets nordvästra del. 
Övriga delar av detaljplanden ska inte ändras. Ändringen av detaljplanen 
innebär att: 
 

• Prickmark och område för underjordiska ledningar i planområdets 
nordvästra del tas bort till förmån för bostadsbebyggelse 

• Ledningsrätt för den borttagna fjärrvärmeledningen ska tas bort 
• Förutsättningarna för en säker skolväg till och från Strömsholms skola 

ses över 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 27 oktober 2017 lämnat förslag på 
yttrande över detaljplanen. Förvaltningen anför bland annat att ny 
bostadsbebyggelse med anledning av ändring av detaljplanen inte kommer att 
påverka barnantalet i förskola och grundskola något nämnvärt. De ser positivt 
på en eventuell ökning av elevantalet i grundskolan då en minskning av antalet 
barn har observerats de senaste läsåren. Vidare anförs det att en eventuell 
ökning av biltrafiken till följd av detaljplaneändring och ny bostadsbebyggelse 
är något oroande med tanke på ökning av ordinarie fordonsmängd men också en 
ökning av byggtrafik i samband med byggnation. Säkerheten och 
tillgängligheten måste beaktas, både långsiktigt och kortsiktigt. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2017 § 67. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över ändring av detaljplan 199 för fastigheten Strömsholm 8:66 
i Sofielund överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 27 oktober 2017. 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
                

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 79 
 
Organisation av förskolor och grundskolor i Kolbäck och Strömsholm - 
finansiering härför mm           Dnr 466/17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 mars 2016 § 11 att bland annat 
ytterligare utreda om Tunboskolans lokaler behöver kompletteras för att fungera 
som en 4-9 skola med elever åk 4-5 från Vallbyskolan och eventuellt 
Strömsholms skola. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har nu skrivit fram ett ärende gällande 
organisation av förskolor och grundskolor i Kolbäck och Strömsholm. I 
skrivelse den 31 oktober 2017 anför förvaltningen bland annat att ” Idag finns 
två förskolor och tre grundskolor i södra kommundelen. Förskolan Lärkan, 
Strömsholms förskola, Strömsholms skola F-5, Vallbyskolan F-5 och 
Tunboskolan 6-9. Sen 17 juni 2013 finns ett inriktningsbeslut från 
komunfullmäktige att flytta tillbaka årskurs 6 till mellanstadiet när det är 
möjligt lokalmässigt. Elevantalet ökar i Kolbäck. Vallbyskolan saknar från 
lå18/19 klassrum för att rymma alla elever. I området planeras 
bostadsbebyggelse. Förskolans och grundskolans lokaler måste räcka till för att 
ta emot fler barn/elever i takt med att nya bostäder blir inflyttningsklara. När i 
tid bostäder blir klara och inflyttningen ökar är i dagsläget svårt att bedöma.” 
 
I skrivelsen redovisas kortsiktiga och långsiktiga lösningar. Tekniska 
förvaltningen har gjort en förstudie över utbyggnad vid Tunboskolan för 
mellanstadiets behov. Utbyggnaden beräknas kosta 24,5 Mkr vilket ger ökade 
driftkostnader med 2,1 Mkr. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2017 § 68. 
 
Jenny Landernäs (M), Elinor Blomqvist (M) och Sigge Synnergår (L) yrkar 
bifall till de sju första att-satserna och avslag på den åttonde att-satsen. 
 
Vidare yrkar Jenny Landernäs (M), Elinor Blomqvist (M) och Sigge 
Synnergård (L) som tillägg ; att ge förvaltningen i uppdrag att hitta en lämplig 
plats för ny förskola exempelvis i området kring vårdcentralen i Herrevad. 
Gärna med extern entreprenör. Att bygga ut Tunbohallen, samt att satsa på 
attraktiviteten för Tunboskolan genom att göra den till profilskola för 
exempelvis idrott och matematik. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Jenny Landernäs (M), 
Elinor Blomkvist (M) och Sigge Synnergårds (L) avslagsyrkande. Därefter 
beslutar barn- och utbildningsnämnden med avslag till Jenny Landernäs (M), 
Elinor Blomkvist (M) och Sigge Synnergårds (L) tilläggsyrkande. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 79 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att årskurs 5 på Vallbyskolan flyttar till Tunboskolan hösten 2018 (lå 18/19), 

att Vallbyskolan organiseras för årskurs F-3 från hösten 2019 (lå 19/20), 

att Strömholms skola organiseras för årskurserna F-6 från hösten 2019 (lå 
19/20), 

att Tunboskolan organiseras för årskurs 4-9 från hösten 2019 (lå 19/20), 

att Tunboskolan och skolgården byggs om inför hösten 2019 med höjd tagen för 
elever till följd av nybyggnation och inflytning och att kostnaden härför 
hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021, 

att barn- och bildningsnämnden tilldelas medel (engångsbelopp) för de 
inventarier och omställningskostnader som flyttarna kan innebära, 

att investeringsmedel, ökade driftskostnader samt framtida 
omställningskostnader hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021, 
samt 

att om behov uppstår till flöjd av nybyggnation av bostäder, bygga till 
Tunboskolan med lokaler för 2 avdelningar förskola till 2020 och att kostnaden 
härför hanteras i kommande mål och budgetprocess 2019-2021. 

Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden 

att viss anpassning om högst 200 000 kronor för åk 5 genomförs på 
Tunboskolan i samband med kortsiktig lösning för lå 18/19. 
 
Sigge Synnergård (L), Ellinor Blomqvist (M) och Jenny Landernäs (M) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
 
 
__________ 
Exp till:  Skolchef 
               Controller 
               Områdeschef grundskolan 
               Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 80 
 
Åtgärder vid brandlarm på Parkskolan                  Dnr 431/17 
 
Elinor Blomqvist (M) väcker vid sittande sammanträde den 26 september 2017 
§ 66 ärendet gällande åtgärder vid brandlarm på Parkskolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 17 oktober sammanställt 
en redogörelse gällande åtgärder vid brandlarm på Parkskolan. Förvaltningen 
anför bland annat att polisanmälan görs vid skadegörelse och sabotage och 
omständigheterna avgör i vilken omfattning eleven som ertappas debiteras 
kostnaderna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2017 § 69. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 17 oktober 2017 ska 
utgöra svar på Elinor Blomqvists (M) skrivelse. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Elinor Blomqvist (M)          
            Skolchef       

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 81 
 
Motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg 
Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius, samtliga (M) angående extra 
förstärkning av sommarlovsaktiviteter – för yttrande   Dnr 339/17 
 
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan 
Freijd, Anders Randelius, samtliga (M) anför i motion den 12 april 2017 
”Helger och lov är inte bara förknippat med sol, bad och första jobbet. Det är 
också förknippade med ökad risk för våldsbrott och stök. Slutet på förra som-
maren var det oroligt i Hallstahammar. De senaste veckornas händelser med 
stenkastning mot polis, skadegörelse och ungdomsbråk skapar oro för framti-
den. Vi vet att ledighet och sysslolöshet, självvald eller påtvingad, leder till oro 
och rastlöshet som många gånger tar sig utåtagerande uttryck. Låt oss dock vara 
tydliga. Det är aldrig samhällets fel, det är aldrig skolans fel, det är helt enkelt 
aldrig någon annans fel. Vi är alltid ansvariga för våra egna handlingar, det är vi 
själva som väljer om vi vill följa lagar och bestämmelser eller bryta mot dem. 
Men det finns delar som samhället, som 'någon annan' kan göra för att försöka 
skapa så bra förutsättningar som möjligt. Det kan handla om sommarjobb, prak-
tikplatser, aktiviteter, lovskolor och annat. Här vill vi att kommunen tar ett 
större ansvar. Vi vet att lov och ledigheter ofta ger mer bus och stök när de 
vanliga rutinerna bryts och man inte längre har skolan att gå till. Med tanke på 
vårvinterns oroande utveckling är det viktigt att vi höjer beredskapen inför 
sommarlovet. 
Vi vill att man tar ett större grepp över sommarlovet från kommunens sida. Vi 
vill att man tittar på att utöka lovskolan, exempelvis genom att göra den längre 
eller i fler perioder, slutet av sommarlovet är också viktigt att täcka in, den 
kanske också ska vara obligatorisk för de som inte når målen. Vi vill att man 
tittar på att utöka erbjudandet av ferie-/sommarjobb till fler årskullar exempel-
vis till 15-17 åringar, med fler platser, vi vill också att en bättre samordning i 
kommunen sker. Vi vill att sociala aktiviteter förstärks, där kulturhuset, ung-
domscoacher och föreningslivet är centrala delar. De extra satsningarna ska 
finansieras med pengar som finns till kommunstyrelsens förfogande. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på  
Att extra förstärkning på sommarlovet görs brett över hela det kommunala 
ansvaret, skola, tekniska, soc, fritidsverksamhet osv i enlighet med vad som 
anförts ovan. 
Att finansiering tas från medel till kommunstyrelsens förfogande” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 19 oktober 2017 bl a 
att fritidshemmen håller öppet för de barn som är berättigade och inskrivna på 
fritidshemmen. Under de veckor då de flesta har semester samordnas 
verksamheten till visa fritidshem som håller öppet hela sommaren. En utökad 
tjänstgöring på fritidshemmen med ordinarie personal, som känner barnen, blir 
svårt att klara under semestertider.   

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 81 
 
Lovskola anordnas av alla skolor vissa dagar/veckor. För elever som inte 
uppnår kunskapsmålen kan man rekommendera och komma överens med 
föräldrar att eleven ska delta. Däremot kan skolan inte göra lovskolan 
obligatorisk. Skolplikten omfattar skoldagar under läsåret. Skolan har ett 
förebyggande värdegrundsarbete med eleverna för ökad förståelse för 
rättigheter och skyldigheter för att fungera i ett samhälle i gemenskap och 
hemmen behöver involveras mer och se efter sina barn och ungdomar. 
 
Slutligen anförs det att ”För att göra fler samordnade insatser under 
semestertider/sommarlov behövs lämplig/engagerad personal och finansiering.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2017 § 70. 
 
Jenny Landernäs (M) och Elinor Blomqvist (M) yrkar bifall till motionen. 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Jenny Landernäs (M) och 
Elinor Blomqvist (M) yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att motionen ska anses vara besvarad för barn- och utbildningsnämndens del 
med hänvisning till vad som anförs i barn- och utbildningsförvaltningens 
skrivelse den 19 oktober 2017. 
 
Jenny Landernäs (M) och Elinor Blomqvist (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen       

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 82 
 
Sammanträdesdagar 2018 för barn- och utbildningsnämnden   Dnr 465/17 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2017 § 71. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden år 
2018: 
 
23/1, 20/2, 6/3, 27/3, 24/4, 22/5, 12/6, 28/8, 25/9, 23/10, 20/11 och 11/12 i 
huvudsak med början klockan 14.00. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 83 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-11-21 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-11-21 
 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2017-11-07 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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