
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-25 1 (13) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.55 
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)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Elinor Blomqvist (M)  
 Tommy Engström (KD)  
 Gary Johnsén (SD)  
   
   
Övriga deltagande Ersättarna Mattias Bark (S), Inger Hillius (S), Elisabeth Erngren (V) §§ 71-72, och 

David Lindberg (L), samt skolchef Lena Millberg, nämndsekreterare Julia Wilén, 
rektor Susanna Hodin § 71 och kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello § 71, övriga 
deltagare se § 72. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Tommy Engström (KD)    
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 26 oktober 2016 klockan 17.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 71-81 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Tommy Engström (KD) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 71-81 
  
Sammanträdesdatum 2016-10-25 
  
Anslaget uppsättes 2016-10-27 Anslaget nedtages 2016-11-18 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén 
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BUN § 71 
 
Information från förvaltningen       Dnr 33/16 
 

- Rektor Susanna Hodin och kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 
informerar om betygsutfall från gymnasiet. 

 
- Förvaltningschef informerar om den kommande invigningen av 

Parkskolan och utdelning av statsbidrag. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 72 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§ 74 – Rektor Susanna Hodin 
§ 75 – Områdeschef Anna Landehag 
§ 76 – Controller Åsa Höjer 
§ 77 – Områdeschef Lena Åhlén 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 73 
 
Utvecklingsprojekt för tillgänglighet och tydlighet på Nibbleskolan        
Dnr 224/16 
 
Skolhuvudmän kan ansöka om medel för regionala utbildningsinsatser, särskild 
undervisning på sjukhus och utvecklingsprojekt, så kallade SIS–medel. 
Insatserna ska vara riktade till barn och elever med funktionsnedsättning.  
 
Rektor för särskolan anför i skrivelse: ”Syftet är att göra Nibbleskolan till en 
tydlig, bra kommunicerad arbetsplats för barn och vuxna. Det ska vara lätt att 
förstå vad som förväntas och gäller i olika situationer och platser. Genom 
kompetensutveckling och stöd vill vi få till mer kommunikation mellan olika 
elever och pedagoger samt förbygga och göra världen begriplig för barn med 
NEP funktionsnedsättningar och utvecklingsstörning. -//- Genom att ta 
beprövade sätt och metoder från grundsärskolan och dess pedagoger till att 
möta alla 150 elever i förskoleklassen till år 1 gynnas helheten av tydlighet, 
rutiner och kommunikation. Bilder och kunskap om kommunikation och 
hjälpmedel som stöd blir den rörda tråden i projektet.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 53. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna ansökan om statsbidrag, samt 
 
att ett projektkonto läggs upp för projektet varvid områdeschef för grundskolan 
bär ansvar för sin verksamhets kostnader vid ett eventuellt underskott. 
 
 
______ 
Exp till:  Rektor för särskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 74 
 
Ersättning för ett extra läsår gällande elev vid Ösby, Västmanlands 
Naturbruksgymnasium   Dnr 206/16  
 
Enligt gymnasieförordning (2012:402) kap 9 § 7 får huvudmannen besluta att 
undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får 
fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller 
om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för 
det.  
 
Skolförvaltningen i Sala kommun har till Hallstahammars kommun ansökt om 
ersättning för en elev som är i behov av att gå ett fjärde läsår på 
gymnasieskolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 5 oktober 2016 att man 
anser att eleven bör beviljas ett extra läsår. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 54. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja Sala kommun ersättning för *** för ett fjärde läsår i gymnasiet i 
enlighet med det bidragsbelopp som fastställts. 
 
 
______ 
Exp till:  Sala kommun 
  Rektor för gymnasieskolan 
  Controller Marianne Ekman 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 75 
 
Tobaksfri skola       Dnr 92/16 
 
Håkan Johansson (M) väckte vid sittande sammanträde den 29 oktober 2016 
ärende gällande tobaksfri skola. Yrkande löd: ”Att skolan tar ett större grepp 
kring problematiken, med en kartläggning och handlingsplan utifrån 
verkligheten för att minska tobaksanvändningen hos eleverna”, samt ”att öka 
samarbetet med SN för att förebygga och minska tobaksanvändningen i 
skolan.” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i skrivelse den 6 oktober 2016 om 
förekomsten av tobak i skolan och åtgärder kring detta. Sammanfattningsvis 
anförs: ”Kartläggningen visar att tobaksanvändandet inte är lika alarmerande i 
Hallstahammars kommun som i övriga landet. Skolornas förebyggande arbete 
har varit framgångsrikt och är mycket betydelsefullt för att minska 
tobaksanvändandet. 
 
Samarbetet med socialtjänsten har utökats tack vare nära samverkan med barn- 
och ungdomscoacherna. Vi undersöker nu tillsammans möjligheten att starta 
tobaksförebyggande projekt i samarbete med landstinget på våra 6-9 skolor. Vi 
planerar också att starta en utbildning för elever i åk 6-9 som ska bli 
”drogförebyggande ambassadörer” på våra skolor”. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 55. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förklara nämndinitiativet besvarat med hänvisning till förvaltningens 
skrivelse. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 76 
 
Mål och budget 2017-2019 för barn- och utbildningsnämnden Dnr 109/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2016 § 121 bland annat att fastställa 
kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för perioden 2017-2019. Vidare 
beslutade kommunfullmäktige den 20 juni 2016 § 77 bland annat att styrelsen, 
nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar 
återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten 
för åren 2017 till 2019 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges 
gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid 
återrapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 24 oktober 
2016.  
 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 2017-
2019. Av sammanfattningen framgår följande: ”Barn och utbildningsnämndens 
ram för år 2017 fastställdes till 363 461 tkr, vilket innebär en utökning med 22 
080 tkr jämfört med budget 2016. Från januari 2017 övergår budget till KS 
förvaltningen (1 mkr) för gymnasieskolans specialtransporter, där övrig 
trafikbudget finns samlad sedan 2015. Det innebär en ram på 362 461 tkr för 
2017. Nämnden får lönekompensation med 4,9 mkr samt lönekompensation för 
köpta städtjänster och politiska arvoden med totalt 450 tkr. För extra 
lönesatsning på lärare och förskollärare som gjordes 2016 samt extra satsning 
för 2017 kompenseras med 2,0 mkr i ram 2017. För lönesatsning på rektorer 
och förskolechefer tilldelas 330 tkr, vilket motsvarar ca 50 % av kostnaden, 
resterande måste omfördelas inom befintlig budget.  För elevökning 
kompenserats ramen med 3,0 mkr. Tillskottet ska täcka elevökning i flera 
verksamheter. Del av medel för elevökning måste i möjligaste mån budgeteras 
även för köpta platser. Gymnasiet kompenseras med 4,0 mkr för indexering av 
köpta platser samt elevresor. Det kommer inte att täcka de ökade 
platskostnaderna 2017, efter stor utökning av målgruppen gymnasieelever. Från 
2017 finansieras 40 nya platser som skapats i förskolan under 2016 genom 
permanent ramtillskott (4,0 mkr). Budgetramen förstärks med 1,3 mkr för 
utökade driftkostnader på nya Parkskolan där åk 6-9 flyttat in från hösten 2016, 
samt 800 tkr för ökade kapitalkostnader utifrån uppskattad investeringskostnad. 
Nämnden tilldelas 1 mkr för barn i behov av särskilt stöd. Medlen kommer att 
användas till personalförstärkning”. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 56. 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 76 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa barn- och utbildningsnämndens mål och budget 2017-2019 utifrån 
kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2016 § 121 samt överlämna den till 
kommunstyrelsen.  
 
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), Elinor Blomqvist (M), Tommy 
Engström (KD) och Gary Johnsén (SD). 
 
______ 
Exp till:   Kommunstyrelsen 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-25 
 
 

9 (13) 
 

  
 
 
BUN § 77 
 
Ändring i tillämpningsföreskrifter gällande maxtaxa fr o m den 1 januari 
2017    Dnr 223/16 
 
Nu gällande tillämpningsföreskrifter maxtaxa antogs av fullmäktige den 15 juni 
2015 § 78. Samtidigt beslutade fullmäktige att taxan årligen ska justeras utifrån 
statens inkomstindex i förordning om statsbidrag till kommuner som tillämpar 
maxtaxa och att barn- och utbildningsnämnden bemyndigades att besluta om 
sådan ändringar som direkt följer av lag. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 12 oktober 2016 att 
maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög föräldraavgiften får vara per må-
nad för en familj. Om kommuner tillämpar maxtaxa har de rätt att söka statsbi-
drag som kompensation för förlorade föräldraintäkter. Förordning (2001:160) 
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fri-
tidshemmet. 
 
2016 är högsta avgift som får tas ut för ett barn i förskolan 1 313 kronor per 
månad. Statens skolverk ska senast den 1 oktober året före bidragsåret lämna 
uppgift till varje kommun om högsta avgiftsgrundande inkomst per månad. Den 
högsta avgift som får tas ut för ett barn i förskolan blir från 1 januari 2017, 1 
362 kronor som då grundar sig på en bruttoinkomst för hushållet med 45 390 
kronor i stället för som nuvarande tak på 43 760 kronor. 
 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att öka 
och därför har statsbidraget minskat. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 57. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att, utifrån statens inkomstindex paragraf, 5 a § i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa, justera maxtaxan fr om den 1 
januari 2017, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
_______ 
Exp till:   Områdechef Lena Åhlén 
  Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 78 
 
Omfördelning av budgeterade medel från förskola till gymnasieutbildning 
samt avveckling av pedagogisk omsorg     Dnr 225/16 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan augusti 2016 inte bedrivit någon 
pedagogisk omsorg. Anledningen till detta är att den dagbarnvårdare som 
funnits har gått i pension samt att det i dagsläget inte finns någon efterfrågan av 
denna form av barnomsorg. 
 
Förskoleverksamheten i Hallstahammars kommun klarar idag av att erbjuda de 
familjer som har behov av förskola plats för sina barn, då platsantalet i 
förskolan utökats med 140 platser sedan 2014. Enskilda förkolan Ålle-Bålle har 
utökat sin verksamhet med pedagogisk omsorg. 
 
Det ekonomiska läget är ansträngt i gymnasieskolan som tagit emot många fler 
elever än budgeterat på grund av inflytt och mottagande av många asylsökande. 
Därför föreslås att medel för fem platser i pedagogisk omsorg överlåts till 
gymnasieskolan från 2017 för finansiering av fler köpta gymnasieplatser. 
 
Skolchefen har i sin delegation rätt att omfördela medel, men då detta medför 
att den pedagogiska omsorgen i egen regi avvecklas, väljer förvaltningen att 
lyfta ärendet till nämnden. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 58. 
 
Barn- och utbildningsnämnden förslås besluta 
 
att i budget omfördela 425 000 kr som finns budgeterat för pedagogisk omsorg 
till gymnasieskolan från och med 2017-01-01, samt 
 
att avveckla den pedagogiska omsorgen i egen regi omfattande 5 platser från 
och med 2017-01-01. 
 
Mot beslutet reserverar sig Gary Johnsén (SD). 
 
_______ 
Exp till:   Områdechef Lena Åhlén 
  Reglementspärmen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 79 
 
Promemorian ”En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande 
frågor”   Dnr 134/16 
 
En promemoria med förslag på en stadieindelad timplan för grundskolan och 
där tillhörande frågor har utarbetats inom Regeringskansliet. Remissinstanserna 
bereds nu tillfälle att yttra sig över promemorian. Hallstahammars kommun är 
som myndighet inbjuden att inkomma med yttrande, men har ingen skyldighet 
att göra detta. 
 
Promemorian anför sammanfattningsvis bland annat: ”För de obligatoriska 
skolformerna finns s.k. timplaner enligt vilka eleverna är garanterade en minsta 
undervisningstid i varje ämne. I timplanerna anges den totala undervisningstid 
som eleven ska få i ett visst ämne under hela sin tid i skolan. Fördelningen av 
undervisningstiden är däremot inte närmare reglerad exempelvis över olika 
stadier eller årskurser. I promemorian lämnas ett förslag som innebär att 
grundskolans timplan ska stadieindelas. En sådan förändring bedöms bl.a. 
kunna underlätta för huvudmännen att garantera att eleverna får den 
undervisningstid de har rätt till. Den stadieindelade timplanen bedöms även leda 
till en mer likvärdig skola och underlättar för enskilda elever om de vill byta 
skola”. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 18 oktober 2016 § 59. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar   
 
att avstå från att yttra sig över promemorian ”En stadieindelad timplan i 
grundskolan och närliggande frågor”. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 80 
 
Sänkning av den arbetsplatsförlagda tiden för lärare     Dnr 234/16 
 
Sigge Synnergård (L) väcker vid sittande sammanträde ärende kring sänkning 
av den arbetsplatsförlagda tiden för lärare. Yrkandet är att den 
arbetsplatsförlagda tiden för lärare sänks från 35 timmar till 32 timmar. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att behandla ärendet vid ett senare tillfälle. 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 81 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-10-25 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-10-25 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2016-10-18 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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