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Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-11 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)  
 Roger Pistol (S)  
 Niko Ljevar (S)  
 Ellinor Zeidlitz (MP)  
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Philip Jandovsky (M)  
 David Lindberg (L)  
 Lennart Andersson (S)  
   
Övriga deltagande Ersättaren Elisabeth Erngren (V), sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena 

Millberg, XX, Handelskammaren § 80, områdeschef Anna Landehag § 80, 
kvalitetscontroller Sebnem Gumuscu 80 §, övriga deltagare se § 81. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 11 december 2018 klockan 15.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 80 - 86 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson  
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Roland Svangren (S) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 80 - 86 
  
Sammanträdesdatum 2018-12-11 

   
Anslaget uppsättes 2018-12-13 Anslaget nedtages 2019-01-04 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 80 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen      Dnr 26/18 
 
 

- XX från Handelskammaren berättar om projektet Röda tråden – ett 
projekt om entreprenörskap i skolan. 

 
 

- Skolchefen informerar om ledare i skolan, tex nya biträdande rektorer. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 81 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 82 – områdeschef Lena Åhlén 
 
§ 83-84 – skolchef Lena Millberg  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 82 
 
Tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem - revidering       Dnr 574/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 87 att med upphävande av 
sina beslut den 26 oktober  2017 § 110 och med verkan från och med 1 augusti 
2018 anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem, dels att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden att justera taxan 
årligen utifrån statens inkomstindex enligt paragraf, 5 a § i förordningen 
(2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxan. 
Kommunfullmäktige beslutade även att bemyndiga barn- och 
utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i innehållet 
som direkt följer av lag. Den 28 augusti 2018 § 59 beslutade barn- och 
utbildningsnämnden att revidera tillämpningsföreskrifterna. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat om tillämpningsföreskrifterna 
och i det nya förslaget har man ändrat avgiftsnivåerna för maxtaxa gällande 
förskola och fritidshem från och med den 1 januari 2019. Den högsta avgift som 
får tas ut för ett barn i förskolan blir 1 425 kronor och för ett barn i fritidshem 
950 kronor. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlad ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nämnden ska anta nya tillämpningsföreskrifter och 
avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem enligt en till ärendet hörande bilaga 
från och med den 1 januari 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att anta nya tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem enligt en till ärendet hörande bilaga från och med den 1 januari 2019. 
 
 
 ______ 
Exp till: Reglementspärm 
              Områdeschef  förskolan 
              Områdeschef grundskolan 
              Controller 
           
              

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 83 
 
Detaljplan för Näslundskolan - samråd                Dnr 550/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Näslundskolan till 
bland annat barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 december 2018.  
 
Planförslaget omfattar fastigheterna Hallstahammar Näs 1:21, 1:32, 1:43, 1:78, 
1:100 och Frössvi 4:1 Idag är marken i huvudsak planlagd för skola med en ut-
byggnad som syfte. Planförslaget innebär att en ny skola kan byggas med till-
hörande skolgård. Trafiksituationen har setts över i området där två parkerings-
ytor föreslås i planområdets västra del. Där kan föräldrarna hämta och lämna 
sina barn samt personal till skolan parkera sina bilar. Resultatet blir en minskad 
trafikmängd på den redan ansträngda Näslundsvägen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 november 2018 
bland annat att ”Planändringen är angelägen för att möjliggöra en nybyggnation 
av Näslundskolan. Skolan ska rymma eleverna från förskoleklass till årskurs 6 
med utrymme för inflyttning i upptagningsområdet. För att rymma alla elever 
planerades en utbyggnad inom nuvarande detaljplan. Utredning av befintlig 
skolbyggnad visar att byggnaden har för stora åtgärdsbehov för renovering. 
Istället planeras för en nybyggnad där utbyggnadsbehovet inkluderas. Detalj-
planen behöver ändras i vissa delar för att möjliggöra en nybyggnation av skol-
byggnad med tillhörande skolgård och säker trafiklösning. 
 
Den pågående utredningen pekar på en nybyggnation snarare än ombyggnation. 
Tillgången till byggbar mark är begränsad varför en flervånings skolbyggnad 
föreslås. Planförslaget begränsar till tre våningar i del av byggnaden mot åsen. 
Det förutsätter att det går att planera in skolbyggnaden mellan åsen och gatan. 
Vattenavrinningen måste säkras om byggnaden placeras nära åsen. Marken nära 
åsen fungerar bra som skolgård. Tillgänglighet till åsen är viktig som komple-
ment till skolgården. Planen öppnar för en bättre sammanlänkning mot åsen.  
 
Dagvattenproblematik beskrivs återkommande i planförslaget. Där föreslås att 
minska hårdgjorda ytor på skolgården till förmån för gräs och grus. Eleverna 
behöver en utemiljö för lek och rörelse, varför eleverna ska vara delaktiga i 
skolgårdens utformning. Gräsytor blir lätt leriga ytor och grusplanen fungerar 
för fotboll men inte för andra lekar och inte alls för många ledredskap. Skolgår-
darna nyttjas av fritidshem från tidiga morgonen till sena eftermiddagen där-
emellan under skoltid för undervisning och rastverksamhet. Nuvarande grusplan 
har varit viktig för skolan och för bostadsområdet under sommar som vinter. 
Motsvarande yta behövs för idrott, lek och rörelse varför det inte måste vara 
grusplan. En riktigt bra skolgård är till för eleverna.” 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 83 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 27 november 2018 § 69.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uttala att planen är allt för styrande på detaljnivå inom skolan ansvarsområde 
och i övrig överlämna förvaltningens skrivelse den 22 november 2018 som sitt 
yttrande till kommunstyrelsen. 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
 
           

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 84 
 
Om- och tillbyggnad av Tunboskolan   Dnr 576/18 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 85 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 
januari 2019     Dnr 575/18 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment 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 inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att nämnden ska upphäva sitt beslut den 6 mars 2018 § 
22 och med verkan fr om 1 januari 2019 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 
kommunens firma om skyldigheten att till barn- och utbildningsnämnden 
anmäla delegation i fattade beslut.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 6 mars 2018 § 22 och med verkan  
fr om 1 januari 2019 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbild-
ningsnämnden 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 dele-
gation i fattade beslut.  
 
 
______ 
Exp till: Reglementspärm 
               Alla upptagna i förteckningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 86 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-12-11 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-12-11 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-11-27, 2018-12-05 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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