
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 1 (9) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.10 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Madelen Mikkelsen (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
 Inga Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Håkan Johansson (M)  
 Inger Hillius (S)  
 Gary Slater (SD)  
   
   
Övriga deltagande Ersättarna Stina Wessman (MP) och Elisabeth Erngren (V), samt skolchef Lena 

Millberg, nämndsekreterare Julia Wilén, sekreterare Carina Iwemyr och 
controller Åsa Höjer § 31. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Madelen Mikkelsen (S)    
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 maj 2016 klockan 15.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 31-38 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Madelen Mikkelsen (S) 
  

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

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 31-38 
  
Sammanträdesdatum 2016-04-26 
  
Anslaget uppsättes 2016-05-02 Anslaget nedtages 2016-05-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén 
  
 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 31 
 
Information från förvaltningen    Dnr 33/16 
 

• Controller Åsa Höjer informerar om ekonomiskt resultat för barn- och 
utbildningsförvaltningen efter februari 2016 
 

• Skolchefen informerar om  
 

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

- Rekryteringar inom förvaltningen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 32 
 
Riktlinjer för skolskjuts i Hallstahammars kommun    Dnr 95/16 
 
Nu gällande riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för 
elever i gymnasiesärskola fastställdes av barn- och bildningsnämnden den 7 
mars 2012 § 9. Enligt dessa riktlinjer måste man uppbära studiemedel för att få 
resor till och från sin utbildning, vilket innebär att ungdomar inom ramen för 
det kommunala aktivitetsansvaret inte är berättigad ersättning för resor till och 
från praktikplats. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 5 april 2016 bland 
annat att det är av största vikt att ungdomar som varken studerar eller arbetar får 
möjlighet att praktisera och vara sysselsatta. Ett hinder för detta är att 
ungdomarna inte har råd att bekosta sina resor till och från praktikplatsen.  
 
Avslutningsvis gör förvaltningen bedömning att kommunens nuvarande regler 
vad gäller resor till och från praktikplats för ungdomar som inte är inskrivna vid 
en gymnasieskola och som inte fyllt 20 år ändras så att kommunen beskostar 
resor för dessa unga. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 april 2016 § 29. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att med upphävande av sitt beslut den 7 mars 2012 § 9 i tillämpliga delar 
fastställa nya riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för 
elever i gymnasiesärskola enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
_______ 
Exp till: Rektor för gymnasieskolan 
 Controller 
 Reglementspärmen 
 Skolchef  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 33 
 
Barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2019    Dnr 72/16 
 
Utifrån den av fullmäktige antagna vision 2025 har förslag till mål för kommun-
fullmäktige arbetats fram för perioden 2016-2019. Nästa etapp av arbetet är att 
styrelsen och nämnder ska formulera sina övergripande mål utifrån fullmäktiges 
mål. I den avslutande etappen ska de olika förvaltningarna formulera hur målen 
omsätts i verksamheten. 
  
Fullmäktiges målområden är; enkelt och nära; nytänkande och kreativitet; 
ansvar och engagemang. Under varje målområde finns uppsatta mål med 
indikatorer. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 12 april 2016 § 30 att överlämna ärendet till barn- 
och utbildningsnämnde utan eget förslag. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att upprättat förslag om mål för 2016-2019 ska antas. 
 
Håkan Johansson (M) yrkar att moderaternas förslag till mål ska antas. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att liberalernas, kristdemokraternas och 
centerpartiets gemensamma förslag till mål ska antas. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Kjell 
Ivemyrs (S) yrkande samt med avslag till dels Håkan Janssons (M) yrkande, 
dels Sigge Synnergårds (L) yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att anta mål för barn- och utbildningsnämnden 2016-2019 enligt en till ärendet 
tillhörande bilaga. 
 
Håkan Johansson (M), Sigge Synnergård (L) och Gary Slater (SD) reserverar 
sig mot beslutet. 
 
_______ 
Exp till: Skolchef  
 Reglementspärmen 
 Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26 
 
 

5 (9) 
 

  
 
 
BUN § 34 
 
Detaljplan för del av Hallstahammar Kolbäcks centrum – för yttrande    
Dnr 25/16 
 
Kommunstyrelsen har den 11 april 2016 översänt ett reviderat förslag till ny 
detaljplan för del av Kolbäcks centrum, före detta förskolan Myran. 
Planförslaget innebär bland annat att ny bostadsbebyggelse i flera våningar kan 
byggas på den del av fastigheten där förskolebyggnaden ligger i dag. En stor del 
av den gamla förskolegården sparas samtidigt som park- och naturmark och blir 
därmed tillgänglig för alla. Förslaget har tidigare varit ute på samråd, där 
nämnden har yttrat sig. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet under granskningstiden att senast 
den 2 maj 2016 lämna synpunkter på planförslaget. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 12 april 2016 meddelat att man inte 
har något att erinra mot planförslaget.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 12 april 2016 § 31. 
 
Håkan Johansson (M) yrkar att man som sitt yttrande ska uttala att byggnaderna 
inte får överskrida mer än tre våningar. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och med avslag till Håkan Johanssons 
(M) yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att uttala att man inte har något ytterligare att tillägga om planförslag som avser 
ny detaljplan för Kolbäcks centrum. 
 
 
_______ 
Exp till: Förvaltningschef  
 Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 35 
 
Val till uppdrag i Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) Produktion 
och Service ekonomisk förening   Dnr 71/16 
 
Barn- och utbildningsnämnden är medlem i ”Naturvetenskap och teknik för alla 
Produktion och Service ekonomisk förening”, förkortat kallat NTA. Föreningen 
har inget nämnvärt politiskt innehåll varför en tjänsteman inom kommunen kan 
representera Hallstahammars kommun vid föreningens årsstämmor.  
 
Områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson har avslutat sin anställning i 
Hallstahammars kommun varför en ny företrädare för Hallstahammars kommun 
bör utses. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att med upphävande av beslut 25 september 2012 § 105 bemyndiga Anna 
Landehag att företräda Hallstahammars kommun vid föreningen NTA, 
Naturvetenskap och teknik för alla Produktion och Service ekonomisk 
förenings, årsstämmor varvid instruktion inför årsstämma skall inhämtas. 
 
 
______ 
Exp till: Anna Landehag 
 Reglementspärmen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 36 
 
Fyllnadsval av ledamot tillika 1:a vice ordförande, samt ersättare i 
arbetsutskottet t o m 31 december 2018     
Dnr 71/16 
 
Charlotta Örtstam (V) har av fullmäktige blivit entledigad från sina uppdrag i 
barn- och utbildningsnämnden. Med anledning härav påkallas val till 
arbetsutskottet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att som ledamot tillika 1:a vice ordförande i arbetsutskottet efter Charlotta 
Örtstam (V) t o m den 31 december 2018 utse Inga-Lena Strömberg (V), samt 
 
att som ersättare efter Inga-Lena Strömberg (V) utse Elisabeth Erngren (V). 
 
 
_______ 
Exp till: Inga-Lena Strömberg 
 Elisabeth Erngren 
 Lön 
 Nämndkansliet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 37 
 
Våld och hot mot lärare       Dnr 105/16 
 
Håkan Johansson (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande våld 
och hot mot lärare enligt följande:  
 
”Vi nås av oroande signaler om att hot och våld mot lärare ökar i våra skolor. 
Antalet allvarliga fall av hot såväl som antalet fall av allvarligt våld i svenska 
skolor har ökat markant de senaste åren. Enligt Lärarnas Riksförbund uppger 
var fjärde lärare att hen har utsatts för hot, våld eller trakasserier i sitt yrke. På 
en skola i Surahammar sköt nyligen en elev sin lärare i ansiktet med en soft 
airgun. 
 
Detta är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och en bidragande orsak till att många 
lärare överväger att byta yrke, och vi undrar nu vilken omfattning våld och hot 
förekommer i Hallstahammars skolor. 
 
Därför yrkar vi 
Att barn- och utbildningsnämnden snarast får en redovisning om förekomsten 
av våld och hot mot lärare i Hallstahammars kommun. 
Att nämnden också får redovisat hur arbetet för att minska hot och våld 
bedrivs.” 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 38 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-04-26 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-04-26 
 
− arbetsutskottets protokoll 2016-04-12   
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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