
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-26 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.15 
Vissa personuppgifter kan vara radera p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margaretha Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Inger Hillius (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
 Inga Lena Strömberg (V)   
 Anna Lundberg (FP)  
 Håkan Johansson (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 Per-Olof Larsson (SD)  
   
   
Övriga deltagande Ersättarna: Roger Pistol (S), Lisbeth Wallman (S), sekreterare Carina Iwemyr, 

skolchef Lena Millberg, nämndsekreterare Julia Wilén. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Per-Olof Larsson (SD)    
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 1 februari 2016 klockan 13.00. 
 

Underskrifter  Paragrafer 1-7 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Per-Olof Larsson (SD) 
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 1-7 
  
Sammanträdesdatum 2016-01-26 
  
Anslaget uppsättes 2016-02-01 Anslaget nedtages 2016-02-23 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  
 Utdragsbestyrkande 
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2 (8) 
 

  
 
 
BUN § 1 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§ 2 - Kvalitetskontroller Ellinor Mazzarello, bitr rektor Christer Andersson, 1:e 
lärarna Richard Andersson och Stefan Linberg, Lindboskolan 
§ 3-4  - Områdeschef Sirkka Nilsson 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 2 
 
Information från förvaltningen    Dnr 33/16 
 

• Information om betygsutfall     Dnr 32/16 
Kvalitetskontroller Ellinor Mazzarello presenterar betygsutfallet för 
grundskolan höstterminen 2015.  
 
Bitr rektor Christer Andersson, 1:e lärarna Richard Andersson och 
Stefan Linberg, Lindboskolan, och områdeschefen Sirkka Nilsson 
informerar om kunskapsuppföljning och åtgärder som görs för att 
förbättra betygsresultaten. 

 
Skolchefen informerar om  
 

• Statistik över nyanlända, förskolebarn samt elever från förskoleklass  
t o m gymnasiet  

• Grundskolans lokalbehov 
• Chefsrekryteringar inom förvaltningen 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 3 
 
Kartläggning av lärares administrativa arbete    Dnr 15/15 
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 mars 2013 § 22 väckte Sigge 
Synnergård (L) och Anna Lundberg (L) en motion om lärarnas administrativa 
arbete. 
 
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över motionen i beslut den 25 mars 
2014 § 24. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2014 § 70 att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att genomföra en fördjupad kartläggning där elevrelaterad 
administration och lärares övriga administrativa uppgifter inventerades och som 
kan ligga till grund för kommande beslut. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort en kartläggning över lärares admi-
nistrativa arbete vilken presenteras i skrivelse den 12 januari 2015. Varefter 
barn- och utbildningsnämnden den 20 januari 2015 § 3 beslutade att återremit-
tera ärendet för vidare beredning för en tydligare kartläggning av lärarnas admi-
nistrativa arbetsuppgifter/tidsåtgång samt även en uppskattning av vilka delar 
som skulle kunna genomföras av någon annan. 
 
Barn och utbildningsförvaltningen har gjort en kartläggning över lärares admi-
nistrativa arbete vilken presenteras i skrivelse den 18 december 2015. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2016 § 1. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överlämna kartläggningen till kommunfullmäktige. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 4 
 
Detaljplan för del av Hallstahammar XXX – för yttrande    Dnr 263/15 
 
Tekniska nämnden har den 14 december 2015 översänt förslag till detaljplan för 
del av Hallstahammar, XXX till bl a barn- och utbildningsnämnden för ytt-
rande. Syftet är att pröva fastighetens lämplighet för kontor- och bostadsända-
mål med tillhörande parkeringsgarage. På fastigheten XXX ligger en större 
byggnad som är planlagd för industri- och kontorsverksamhet.  
 
Barn- och utbildningsnämnde ges möjlighet under samrådstiden att senast den 1 
februari 2016 lämna synpunkter på planförslaget.  
 
Skolchefen anför i skrivelse den 14 december 2015 ”Det aktuella planområdet 
har närhet till Nibbleskolan. Planförslaget innebär att den totala industrifastig-
hetsytan, med tillhörande störningsrisker, minskar kring befintliga bostäder och 
skola. Bullerdämpande åtgärder föreslås vid Häradsvägen enligt förslaget. Om-
rådet ingår i Nibbleskolans upptagningsområde och en säker trafikmiljö behö-
ver beaktas för trygg skolväg och för barnens fritid. Bostadsbebyggelse i områ-
det medför sannolikt fler barn och elever. Flera förskolor finns i området. 
Nibbleskolans (årskurs F-5) elevantal ökar. Fler skollokaler behövs, dels att 
återföra årskurs 6 till mellanstadiet (möjligt om något år), dels för att bereda 
plats för inflyttade elever. Skolan behöver också utrymme för olika gruppe-
ringar då många nyanlända elever bor i området. Kontorsrummen som förvalt-
ningen disponerar behöver frigöras för skolans ökade lokalbehov. Nibblesko-
lans och Lindboskolans (årskurs 6-9) lokalbehov ses över i pågående lokalut-
redning. Det är en fördel med fler bostäder nära Nibbleskolan för att göra områ-
det mer levande med mer liv och rörelse också kvällar och nätter och helger. 
För Hallstahammar är det bra att tillgången på bostäder ökar med möjlighet för 
familjer med och utan barn att flytta in.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2016 § 3. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att som sitt yttrande över detaljplan för del av Hallstahammar XXX överlämna 
skolchefens skrivelse den 14 december 2015.  
 
 
 
_______ 
Exp till: Tekniska nämnden 
 Skolchefen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 5 
 
Promemorian - Vissa timplanefrågor om utökning av undervisningstid för 
matematik – för yttrande    Dnr 270/15 
 
Utbildningsdepartementet har översänt Promemorian ”Vissa timplanefrågor om 
utökning av undervisningstid för matematik” till bland annat Hallstahammars 
kommun för yttrande senast den 1 februari 2016. 
 
Av promemorian framgår att undervisningstiden i matematik utökas med ytter-
ligare 105 timmar i de obligatoriska skolformerna inom skolväsendet. Detta 
motsvarar en timme per vecka i tre årskurser i grundskolan, specialskolan och 
sameskolan. Det föreslås också att undervisningstiden i matematik utökas med 
105 timmar för elever som läser i grundsärskolan. Ändringen föreslås träda i 
kraft den 1 juli 2016.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 8 januari 2016 bl a att 
man upplever att förslaget är vagt kring fördelningen av den utökade undervis-
ningstiden i matematik. Vidare anses att, i de fall regeringen ämnar ersätta skol-
huvudmännen bör detta ske genom riktade bidrag. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 januari 2016 § 2. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över promemorian - Vissa timplanefrågor om utökning av 
undervisningstid för matematik överlämna förvaltningens skrivelse den 8 
januari 2016. 
 
 
_______ 
Exp till: Utbildningsdepartementet,  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 6 
 
Överföring av projektstöd från 2015 till 2016 samt redovisning av avslu-
tade projekt i bokslut 2015    Dnr 23/16 
 
Controllern har sammanställt en förteckning över dels projektstöd 2015, på 
totalt 353 795,47 kronor som föreslås få överföras till år 2016, dels projekt som 
avslutas i bokslut 2015. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att projektstöd från år 2015 på totalt 353 795,47 kronor 
får föras över till 2016 och att projekt avslutas i bokslut 2015 enligt upprättad 
förteckning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att projektstöd från år 2015 på totalt 353 795,47 kronor överförs till 2016 års 
projektbudget, samt 
 
att projekt avslutas i bokslut 2015 i enlighet med en till ärendet tillhörande bi-
laga. 
 
 
 
_______ 
Exp till: Controller 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 7 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-01-26 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-01-26 
 
− arbetsutskottets protokoll 2016-01-12   
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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