
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 (13) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.30-16.40 
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) § 53  
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Håkan Johansson (M)  
 Tommy Engström (KD)  
 Meriem Dürek (C)  
 Stina Wessman (MP) § 54  
 Elisabeth Erngren (V) §§ 55-61  
   
Övriga deltagande Ersättarna Roger Pistol (S), Lisbeth Wallman (S), Inger Hillius (S), Stina Wessman (S) § 53 och 

Elisabeth Erngren (V) §§ 53-54, samt skolchef Lena Millberg, nämndsekreterare Julia Wilén, 
områdeschef Anna Landehag §§ 53-57, rektor Kristina Hallqvist, kvalitetscontroller Ellinor 
Mazzarello, rektor Helene Hodges, områdeschef Lena Åhlén, controller Marianne Ekman och 
controller Åsa Höjer § 53, biträdande rektor Christer Andersson § 54, övriga deltagare se § 55. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L)    
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 25 augusti 2016 klockan 07.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 53-62 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigge Synnergård (L) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 53-62 
  
Sammanträdesdatum 2016-08-23 
  
Anslaget uppsättes 2016-08-25 Anslaget nedtages 2016-09-16 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén 
 
 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 53 
 
Information från förvaltningen       Dnr 33/16 
 

• Betygsresultat      
Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, rektor Kristina Hallqvist, rektor 
Helene Hodges och områdeschef Anna Landehag informerar om 
betygsutfallen på högstadieskolorna. 

 
• Föräldraenkät      

Områdeschef Lena Åhlén informerar om resultatet från den 
föräldraenkät som gått ut till alla föräldrar som har barn placerade i den 
kommunala förskolan. 

 
• Ekonomiskt resultat efter juli 

Controller Åsa Höjer och controller Marianne Ekman redovisar 
ekonomiskt resultat efter juli månad. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 54 
 
SKL Matematik PISA 2015 – information slutrapport    Dnr 47/12 
 
Biträdande rektor Christer Andersson informerar om kommunens arbete och 
deltagande i matematiksatsningen SKL Matematik PISA 2015. Barn- och 
utbildningsnämnden ansökte 2012 om deltagande i projektet, vars slutrapport nu 
är färdigställd och delgavs nämnden.  
 
 
______ 
Exp till:  SKL (info@skl.se) 
  Christer Andersson 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

mailto:info@skl.se
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BUN § 55 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§§ 56-58 – Områdeschef Anna Landehag 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 56 
 
Timplan för grundskolan   Dnr 148/16 
 
Riksdagen har betslutat att matematikundervisningen i grundskolan ska utökas 
med 105 timmar. Förändringen gäller i grundskolan, grundsärskolan (utom 
träningsskolan), specialskolan samt sameskolan och träder i kraft den 1 juli 
2016. Den utökade undervisningstiden gäller för elever som börjar årskurs 4 
hösten 2016. Den totala undervisningstiden i matematik för de eleverna blir 
därmed minst 1 125 timmar. 
 
För elever som börjar i grundskolans årskurs 5 höstterminen 2016 gäller 
följande: 

- den totala undervisningstiden ska vara minst 6 855 timmar. 
- undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 090 timmar. 

 
För elever som börjar i grundskolans årskurs 6 höstterminen 2016 gäller 
följande: 

- den totala undervisningstiden ska vara minst 6 820 timmar. 
- undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 055 timmar. 

 
Med anledning av riksdagens beslut har timplanen för grundskolan i 
Hallstahammars kommun uppdaterats.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 41. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa timplan för grundskolan i Hallstahammars kommun i enlighet med 
en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till:   Samtliga rektorer 
  Områdeschefen för grundskolan 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 57 
 
Timplan för grundsärskolan   Dnr 153/16 
 
Riksdagen har betslutat att matematikundervisningen i grundskolan ska utökas 
med 105 timmar. Förändringen gäller i grundskolan, grundsärskolan (utom 
träningsskolan), specialskolan samt sameskolan och träder i kraft den 1 juli 
2016. Den utökade undervisningstiden gäller för elever som börjar årskurs 4 
hösten 2016. Den totala undervisningstiden i matematik för de eleverna blir 
därmed minst 1 110 timmar i grundsärskolan. 
 
För elever som börjar i grundsärskolans årskurs 5 höstterminen 2016 gäller 
följande: 

- den totala undervisningstiden ska vara minst 6 855 timmar. Detta gäller 
inte elever i träningsskolan 

- undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 075 timmar. 
Detta gäller inte elever i träningsskolan 

 
För elever som börjar i grundskolans årskurs 6 höstterminen 2016 gäller 
följande: 

- den totala undervisningstiden ska vara minst 6 820 timmar. Detta gäller 
inte elever i träningsskolan 

- undervisningstiden i ämnet matematik ska vara minst 1 040 timmar. 
Detta gäller inte elever i träningsskolan 
 

Med anledning av riksdagens beslut har timplanen för grundsärskolan i 
Hallstahammars kommun uppdaterats.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 42. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fr o m 1 juli 2016 fastställa timplan för grundsärskolan i Hallstahammars 
kommun i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. 
 
 
_______ 
Exp till:   Rektor för grundsärskolan 
  Områdeschef för grundskolan 
  Skolintendent 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 58 
 
Redovisning av förekomsten av våld och hot mot lärare       Dnr 105/16 
 
Håkan Johansson (M) anför i skrivelse den 26 juni 2015 ”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.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i skrivelse den 8 augusti 2016 om 
förekomsten av våld och hot mot lärare i Hallstahammars kommun samt hur 
man arbetar med att minska hot och våld. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 43. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera redovisningen som en anmälan. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 59 
 
Motion av Sigge Synnergård, Anna Lundberg, Per Hagström och Barbara 
Hallström samtliga (L) om avlastning för lärare med rättning av nationella 
prov – för yttrande   Dnr 94/14 
 
Sigge Synnergård (L), Anna Lundberg (L), Per Hagström (L) och Barbara 
Hallström (L) anför i motion: ”Folkpartiet har flera gånger föreslagit åtgärder 
för att minska administrationen för lärare. En konkret åtgärd som skulle 
underlätta för lärare är att avlasta dem med att rätta nationella prov. I ett 
internationellt perspektiv är det ovanligt att undervisande lärare rätta sina 
elevers nationella prov. Det vanliga i flertalet länder är att proven rättas centralt 
av särskilt engagerade rättare. Hallstahammars kommun får ersättning från 
staten för att kompensera kostnader för bla vikariekostnader vid rättning av 
nationella prov. Folkpartiet föreslår att dessa medel används för att engagera 
speciella rättare och därmed avlasta våra lärare i denna uppgift. 
 
Folkpartiet föreslår i denna motion 

- Att Hallstahammar avlastar lärare med rättning av nationella prov och i 
stället engagerar särskilt engagerade rättare.” 

 
Kommunstyrelsen har remitterat motion till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 februari 2016 
”Grundskolan i Hallstahammars kommun har rutiner för rättning av nationella 
prov. Planering inför vårterminens förberedelser, genomförande och efterarbete 
av nationella prov i åk 3, 6 och 9 sker i samarbete med rektorsgruppen. Efter att 
proven genomförts utvärderar rektorsgruppen hur arbetet fortlöpt. Respektive 
rektor är ansvarig för organisering av genomförande och rättning av nationella 
prov i sin egen enhet. För säkerställan av likvärdig bedömning genomförs även 
gemensamma rättningar. 
 
Vid rättning av nationella prov får läraren en samlad bild över elevens 
kunskapsutveckling och kan därmed använda processen dels som en del för att 
få syn på olika steg i elevernas förståelse och utveckling och dels som en 
utvärdering av den egna undervisningen. Genom delade analyser och 
reflektioner från genomförande och rättning mellan lärare skapas ett kollegialt 
lärande i bedömningen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att det med dagens provsystem skulle 
krävas stora resurser för att införa central rättning. Lärarna skulle ändå behöva 
göra stora insatser. Vi bedömer att central rättning har fler nackdelar än 
fördelar. Vidare ser vi svårigheter med att rekrytera personer för rättning, då det 
är av stor vikt att den som rättar är väl insatt i kursplanerna och har behörighet  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 59 
 
och erfarenhet i ämnena inom rätt stadium.  
 
En nationell utredning om central rättning av nationella prov pågår. Den 
innehåller också att se över möjligheten till digitalisering av nationella prov. 
Den nationella utredningen bör inväntas innan lokala beslut fattas.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 44. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen om avlastning för lärare med rättning av nationella prov uttala att 
motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till vad som anförs i barn- 
och utbildningsförvaltningens skrivelse den 22 februari 2016. 
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 60 
 
Motion av Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg 
Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius samtliga (M) angående ökat 
samarbete mellan skola/näringsliv – för yttrande   Dnr 94/16 
 
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan 
Freijd, Anders Randelius samtliga (M) anför i en motion den 30 mars 2016 
”Två av de viktigaste målen för Hallstahammar är att vi har skolor i toppklass 
och ett friskt och blomstrande näringsliv. Många är kopplingarna mellan dessa 
båda områden. Men det finns också oerhörd utvecklingspotential. Företagen 
behöver ha anställningsbara medarbetare att rekrytera, skolorna behöver bättre 
kopplingar mellan teori och verklighet. Dessutom behöver skolresultaten för-
bättras avsevärt. Därför föreslår Nya Moderaterna i Hallstahammar att en koor-
dinator mellan skola och näringsliv inrättas. 
 
Prao, praktikplatser, studiebesök, studie- och yrkesvägledning, redan i dag är 
beröringspunkterna många och oerhört centrala. Men de är också många gånger 
resurskrävande och görs idag på ett icke samordnat sätt. Det finns flera fördelar 
med att lägga samordningsresurser.  
 
Vi vill se ett mycket större entreprenöriellt tänkande i skolan, vi vill att fler ele-
ver under hela sin grundskolegång, och gärna ända redan från förskoleåldern, 
får tydliga och positiva bilder av arbetslivet och blir bättre rustade för att möta 
den framtida arbetsmarknaden.  
Vi vill och se att fler företag lättare ska hitta bra medarbetare med rätt kompe-
tens. Vi vet också att många företagare idag tycker att det är en del administ-
ration som gör att man ibland måste avstå samarbete. Det vill vi motverka.  
 
Hallstahammars kommun har många goda kontaktytor med näringslivet idag 
och skolan måste få en mer naturlig plats i dessa.  
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på: 
Att en koordinatorfunktion mellan skola och näringsliv inrättas 
Att syftet ska vara att dels minska administration för skolpersonal såväl som för 
företagare, samt att överbrygga klyftor som finns idag” 
 
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i skrivelse den 12 juli 
2016. Avslutningsvis anförs att ”SYV organiserar PRAO och arbetslivsveckan 
för årskurs 8 genomförs i samverkan med ”arbetslivskunskap” och represen-
tanter för olika yrken. Samordning med Jobbcentrum kring praktikplatser pågår. 
Rutiner för samverkan med Jobbcentrum och AF tas fram för gruppen unga  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 60 
 
utan gymnasieutbildning genom ett pågående EFS projekt. Flera aktiviteter har 
genomförts och pågår under temat entreprenöriellt lärande och skolans personal 
har utbildats i entreprenöriellt förhållningssätt genom Ung Företagsamhet och 
genom MDH. 
 
Hallstahammars kommun har många goda kontaktytor med näringslivet och 
mellan förvaltningar idag och skolan behöver få mer naturlig plats i dessa. Det 
kan utvecklas inom de arenor som finns etablerade bl.a. genom kommunens 
näringslivsenhet och för PRAO genom fortsatt samordning med Jobbcentrum. 
Bedömningen är inte inrätta någon koordinatorsfunktion mellan skola och 
näringsliv. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 45. 
 
Håkan Johansson (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag till Håkan Johanssons (M) 
yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen angående ökat samarbete mellan skola/näringsliv ska avslås med 
hänvisning till vad som anförs i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse 
den 12 juli 2016. 
 
Mot beslutet reserverar sig Håkan Johansson (M). 
 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 61 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden   Dnr 107/16 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under 
dokument 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. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 augusti 2016 § 46.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 17 maj 2016 § 35 och med verkan  
fr om 29 augusti 2016 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och 
utbildningsnämnden 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 
delegation i fattade beslut.  
 
 
______ 
Exp till:  Reglementspärmen 
  Samtliga upptagna i förteckningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 62 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-08-23 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-08-23 
 
− arbetsutskottets protokoll 2016-08-16 

 
  

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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