
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-23 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.25 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Inger Hillius (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 David Lindberg (L)  
 Tommy Engström (KD)  
 Gary Johnsén (SD)  
   
Övriga deltagande Ersättaren Lisbeth Wallman (S), nämndsekreterare Kristin Karlsson, skolchef 

Lena Millberg, områdeschef grundskolan Anna Landehag § 1, 
kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello § 1, skolintendent Louise Larsson § 1, 
övriga deltagare se § 2. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 29 januari 2018 klockan 16.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 1-8 
 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 §§ 1-8 
  
Sammanträdesdatum 2018-01-23 

   
Anslaget uppsättes 2018-01-30 Anslaget nedtages 2018-02-21 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 1 
 
Information från förvaltningen       Dnr /18 
 
 
 

• Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello redovisar betygsutfall för  
höstterminen 2017. 

 
• Områdeschefen för grundskolan informerar om omorganisation 

av rektorer inom grundskolan. 
 

• Skolchefen informerar om följande: 
 

- statistik nyanlända 
- nyanställning inom förskolan 
- verksamhetsplan 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 2 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 4 – Skolchef Lena Millberg 
§7 – områdeschef grundskolan Anna Landehag 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 3 
 
Överföring av projektstöd från 2017 till 2018 samt redovisning av 
avslutade projekt 2017           Dnr 21/18 
 
Controllern har sammanstället en förteckning över dels projektstöd 2017, på 
totalt 402 433,35 kronor som föreslås få överföras till år 2018, dels projekt som 
avslutas i bokslut 2017. 
 
I ytterligare förteckning redovisas projektstöd för gymnasieskolan 2017, på 
totalt 301 576 kronor som föreslås överföras till år 2018. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2018 § 1. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att projektstöd från år 2017 på för- och grundskola på totalt 402 433,35  kronor 
överförs till 2018 års projektbudget, 
 
att projektstöd från år 2017 på gymnasieskolan på totalt 301 576 kronor 
överförs till 2018 års projektbudget, samt 
 
att projekt avslutas i bokslut 2017 i enlighet med en till ärende hörande bilaga. 
 
 
______ 
Exp till: Controllers 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 4 
 
Samverkansavtal med Västerås stad avseende gymnasieutbildning och 
gymnasiesärskoleutbildning                   Dnr 510/17 
 
Barn – och utbildningsnämnden har sedan januari 2012 ingått i samverkansavtal 
med Västerås stad gällande gymnasieutbildningar. Avtalet har genom åren 
förnyats. 
 
Förvaltningen har nu tillsammans med Västerås stad arbetat fram ett nytt 
samverkansavtal. Det nya avtalet avser utbildningar och tillhörande 
administration och ska gälla från och med den 1 januari 2018 till och med den 
31 december 2020. 
 
Avtalet syftar till att  

• erbjuda elever från Hallstahammars kommun möjlighet att söka till 
Västerås nationella program och introduktionsprogram på samma 
villkor som elever bostatta i Västerås 

• erbjuda utbildningar av hög kvalitet med brett urval av inriktningar 
• skapa goda planeringsförutsättningar för dimensionering av 

utbildningskapaciteten 
• ange former för en långsiktig och fördjupad planering och samverkan 

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2018 § 2. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna att man ingår i samverkansavtal med Västerås stad gällande 
gymnasieutbildning och gymnasiesärskoleutbildning, samt 
 
att uppdra till skolchefen att underteckna samverkansavtalet. 
 
 
 
______ 
Exp till: Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 5 
 
Detaljplan för Södra Näs - för yttrande    Dnr 491/17 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Södra Näs till bland 
annat barn- och utbildningsnämnden för samråd.  
 
Planområdet Södra Näs håller på att exploateras och planändringen tas fram för 
att anpassa planen efter dagens behov.  Planändringen innebär att den yta som 
ursprungligen planerats som lekplats blir en bostadstomt. Syftet är också att ta 
bort delar av det utfartsförbud som lagts längs med Bergslagsvägen och istället 
anpassa planen efter befintliga förhållanden. Gränsen mellan bostadsmark och 
parkmark i söder justeras också något för att ge plats åt ett dagvattenmagasin.  
Övriga delar av detaljplanen ändras inte. 
 
Planen är ute på samråd under tiden 4 december 2017 till 29 januari 2018. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 19 december 2017 lämnat förslag på 
yttrande över detaljplanen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2018 § 3. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över detaljplan för Södra Näs överlämna förvaltningens 
skrivelse daterad den 19 december 2017. 
 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 6 
 
Detaljplan för Östra Nibble 6 - för yttrande    Dnr 492/17 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Östra Nibble 6 till 
bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd. Planförslaget omfattar 
del av fastigheten Hallstahammars- Nibble 1:131. 
 
Det råder bostadsbrist i kommunen. Behovet av nya lägenheter är stort och 
tillgången på småhustomter är mycket begränsad. Detaljplanens syfte är att 
pröva områdets lämplighet för bostadsbebyggelse med tillhörande gator och 
gång- och cykelvägar. Med en exploatering av planområdet sammanlänkas de 
södra och norra delarna av Östra Nibble och områdets helhet får ytterligare ett 
lyft. Detaljplanen ska även reglera med bestämmelser för naturmark och 
parkmark. Området är utpekat som exploateringsområde i kommunens gällande 
översiktsplan från 2011.  
 
Planen är ute på samråd under tiden 4 december 2017 till 29 januari 2018. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 6 december 2017 lämnat förslag på 
yttrande över detaljplanen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 januari 2018 § 4. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över detaljplan för Östra Nibble 6 överlämna förvaltningens 
skrivelse daterad den 6 december 2017. 
 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 7 
 
Handlingsplan för att förebygga sexualbrott på nätet bland unga             
Dnr 66/17 
 
Elinor Blomqvist (M) väcker vid sittande sammanträde den 21 februari 2017 § 
8 ärendet om handlingsplan för att förebygga sexualbrott på nätet bland unga. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 1 november 2017 
bland annat att ”Alla skolor i Hallstahammars kommun bedriver ett aktivt 
arbete för att alla elever ska vara trygga i sin skola. Handlingsplaner mot 
diskriminering och kränkande behandling finns på alla skolor och är vägledande 
i arbetet. Detta omfattar även kränkande behandling på nätet. Vid misstanke om 
att barn far illa eller utsätts för brott görs genast orosanmälningar till IFO. 
Lagen om registerkontroll efterlevs också och syftar till att stärka barns och 
ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 november 2017 § 79. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förvaltningens skrivelse den 1 november 2017 utgör svar på Elinor 
Blomqvists (M) skrivelse gällande handlingsplan för att förebygga sexualbrott 
på nätet bland unga. 
 
 
 
______ 
Exp till: Elinor Blomqvist (M) 
              Områdeschef grundskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 8 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-01-23 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-01-23 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-01-16 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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