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Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-24 1  

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-16.00 
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)  
 Stina Wessman(MP)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Philip Jandovsky (M)  
 Tommy Engström (KD)  
 Niko Ljevar (S)  
   
Övriga deltagande Ersättaren Lisbeth Wallman (S), Lammia Yousef Hassi (S), Elisabeth Erngren 

(V), David Lindberg (L), Jenny Landernäs (M) ej §§ 31-38, sekreterare Kristin 
Karlsson, nämndsekreterare Julia Lundin, XX, Archus Partner § 30, 
kommunjurist Armine Kanakanian § 30, övriga se § 31.  

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Inga-Lena Strömberg (V)   
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 april 2018 klockan 14.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 30-38 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Inga-Lena Strömberg (V) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 30-38 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-24 

   
Anslaget uppsättes 2018-04-27 Anslaget nedtages 2018-05-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 30 
 
Information från förvaltningen/förvaltningschefen    Dnr 26/18 
 
 

• XX från Archus Partner informerar om inriktningsbeslut för 
Näslundskolan.  
 

• Kommunjurist Armine Kanakanian informerar om nya 
dataskyddsförordningen GDPR. 
 

• Skolchefen informerar bland annat om avstämningsmöte med Västerås 
stad gällande samverkansavtal samt förvaltningen ska ansöka om medel 
för projekt att öka skolnärvaron.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 31 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 34 – områdeschef Anna Landehag 
 
§§ 32, 33, 35 – skolchef Lena Millberg 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 32 
 
Klimatanpassningsplan 2018-2025 – för yttrande    Dnr 166/18 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till Klimatanpassningsplan 2018-2025 till 
bland annat barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Remisstiden pågår till 
den 30 april 2018. 
 
Enligt planens sammanfattning framgår det att: Förenade nationernas klimat-
panel, IPCC, har det senaste decenniet fastställt en konsensus om att människan 
har en negativ påverkan på klimatet genom användning av fossil energi och ut-
släpp av fossila växthusgaser. Klimatförändringarna påverkar i sin tur männis-
kan genom kraftigare väder såsom skyfall och värmeböljor. Sverige fick en ny 
klimatlag 2018 med kraftiga mål om nollutsläpp av växthusgaser till 2045. 
Hallstahammars kommun har tagit fram en klimatanpassningsplan för att arbeta 
mer strukturerat med klimatanpassningsåtgärder. 
 
Klimatanpassningsplanen innehåller både förstudie och handlingsplan. Planen 
behandlar både den geografiska avgränsningen och kommunala verksamheter. I 
förstudien har en matris tagits fram och ger en prioritering över vilka åtgärder 
som är viktigast att börja med. Åtgärder riktas främst till kommunala verksam-
heter. Planen kommer att fokusera på värme- och vattenfrågan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 22 mars 2018 upprättat förslag på 
yttrande över klimatanpassningsplanen.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018 § 30. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som yttrande över Klimatanpassningsplan 2018-2025 överlämna förvalt-
ningens skrivelse daterad den 22 mars 2018. 
 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 33 
 
Motion från Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg 
Andersson, Håkan Freijd, Anders Randelius samtliga (M) angående rutin 
kring betalningsansvar vid skadegörelse- för yttrande    Dnr 15/18 
 
Jenny Landernäs, Hans Strandlund, Torbjörn Estelli, Stieg Andersson, Håkan 
Freijd, Anders Randelius, samtliga (M) anför i motion den 12 april 2017 ”De 
senaste veckorna har inte varit roliga. Ungdomsbråk och stenkastning mot polis, 
stenkastning mot bussar och bilar, glaskrossning för många hundratusentals 
kronor, skadegörelse av bilar, personrån, inbrott och stölder. Listan kan göras 
hur lång som helst. 
Det räcker nu! Hallstahammar är en trygg plats att bo och leva i och ska så för-
bli. 
Vi upplever det som att det inte ageras tillräckligt mycket, varken från polisens 
sida eller kommunens.  
Men till syvende och sist så är ansvaret inte samhällets, utan de enskilda perso-
nerna som begår brott och gör Hallstahammar till en otrygg plats. 
Det är polisens och rättsväsendets uppgift att utreda och lagföra brottslingar. 
Men ansvaret för brottet vilar på den som faktiskt utför handlingen och på för-
äldrarna. De allra flesta av den senaste tidens oroligheter har orsakats av ung-
domar och unga vuxna. Vi vill att det egna ansvaret synliggörs mer.  
Vi vill att kommunen hittar rutiner för att öka det ekonomiska ansvaret för den 
skadegörelse man orsakat. Är personen över 18 ska räkningen gå till personen 
själv, i annat fall ska räkningen gå till föräldrarna. 
Det ekonomiska ansvaret är en del i att komma tillrätta med stök och bråk. Att 
förstöra för andra måste få större konsekvenser, även ekonomiska. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Moderaterna i Hallstahammar på  
Att kommunen inför en rutin som bygger på att den som orsakar skadegörelse 
också i största möjliga mån ska betala vad det kostar” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 13 mars 2018 bland 
annat att: Utgångspunkten är att om en elev vållar skador på skolans egendom 
får eleven ta ansvar för händelsen. Om händelsen har inträffat avsiktigt eller av 
oaktsamhet så ersätter eleven skadan helt eller till viss del. Dessa regler gäller 
för elever som går i grundskolan och i grundsärskolan i Hallstahammars kom-
mun och gäller vid skada som drabbar skolan ekonomiskt och uppkommer då 
eleven uppsåtligt eller av vårdslöshet vållar en skada på skolans lösa eller fasta 
egendom. Reglerna gäller inte skada som uppkommit genom en ren olyckshän-
delse eller vid skadegörelse av elevernas egendom. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 33 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018 § 31. 
 
Philip Jandovsky (M) yrkar bifall till motionen. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till 
arbetsutskottets förslag och avslag till Philip Jandovskys (M) yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att motionen ska anses vara besvarad för barn- och utbildningsnämndens del 
med hänvisning till vad som anförs i barn- och utbildningsförvaltningens skri-
velse den 13 mars 2018. 
 
Sigge Synnergård (L), Philip Jandovsky (M) och Tommy Engström (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 34 
 
Motion av Jenny Landernäs (M) angående samarbete med näringslivet och 
skolan – för yttrande    Dnr 511/17 
 
Jenny Landernäs (M) anför i en motion den 18 december 2017 ”Matematikkun-
skaperna i Hallstahammar behöver höjas. Idag är det allt för många som inte 
klarar målen för matematik. Det gäller också i allra högsta grad även ämnen 
som kodning och programmering. Många elevers kunskaper kan utvecklas 
väsentligt. 
I Hallstahammar finns också ett varierat och engagerat närings- och förenings-
liv. Möjligheten att rekrytera väl utbildade medarbetare anges ofta vara en svå-
righet idag. 
Samtidigt finns många ideella initiativ inom matematik och programmering. 
Runt om i landet finns räknestugor, läxhjälp och liknande. I Arboga är Saab 
drivande i att erbjuda unga arbogabor bättre utbildning inom teknik och mate-
matik. Företag, föreningar och enskilda personer samverkar tillsammans med 
skolan för att hjälpa elever och höja kunskaperna inom matematik, teknik och 
programmering. 
Det är intressanta initiativ som idag inte finns tillgängligt för barn och unga i 
Hallstahammar. Moderaterna vill möjliggöra fler vägar till kunskap. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar jag på  
Att Hallstahammars kommun tar initiativ till ett samarbete med näringslivet och 
andra intressenter i enlighet med motionens intentioner  
Att kommunen undersöker om det finns andra ämnesområden som kan vara 
aktuella att hitta liknande upplägg kring” 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 9 mars 2018 bland 
annat att ”Mattecentrum kommer att ta fram material som barn- och utbild-
ningsförvaltningen ska sprida i Hallstahammars kommun för att sondera till-
gången på ideella krafter som vill bidra till att höja matematikkunskaperna i 
enlighet med motionens syfte.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018 § 31. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till barn- och utbildnings-
förvaltningens skrivelse den 9 mars 2018. 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 35 
 
Inriktningsbeslut för Näslundskolan    Dnr 197/18 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 28 mars 2018 bland 
annat att våren 2017 flyttades verksamheten vid Näslundskolan successivt till 
andra lokaler efter att en del elever och personal reagerat på luften i skolan. 
Från läsåret 2017/18 har hela Näslundskolans verksamhet flyttats till Fredhems-
skolan. Tekniska förvaltningen har under året genomfört en utredning för att 
klarlägga orsaker och föreslå åtgärder. Barn- och utbildningsnämnden har också 
sen flera år tillbaka planerat för att verkställa kommunfullmäktiges inriktnings-
beslut att flytta årskurs 6 till mellanstadiet, samt att säkra att plats finns i kom-
munens skolor för att möta den inflyttning som följer av att allt fler bostäder 
planeras och byggs runt om i kommunen. I Näslundsområdet planeras för in-
flyttning av elever vid nybyggnation och kommande generationsskifte. Nuva-
rande elevantal inklusive årskurs 6, planerade bostäder, befolknings-prognos 
och bedömning av generationsskifte har använts för långsiktig prognos för elev-
antalet. Kommunen har sedan tidigare köpt in en fastighet i anslutning till sko-
lan för att säkra att kommunal mark finns för behovet av utbyggnad. På fastig-
heten finns en villa som temporärt använts för att klara nuvarande lokalbehovet 
för årskurserna F-5. Villan får inte längre nyttjas för skolans verksamhet. När 
nu temporärt all verksamhet är flyttad till Fredhemsskolan ryms där årskurserna 
F-6.  Vid återflytt till Näslundskolan måste skolan byggas ut för att rymma års-
kurs 6. 
 
Planerad utbyggnad är dimensionerad för att skolan ska klara nuvarande elev-
antal F-5 med 132 elever (lå 21/22), årskurs 6 med plats för 40 elever och plats 
för 100 nya elever i samband med inflyttning i området för framtiden. En ut-
byggnad som tidigare uppskattats kosta ca 25 miljoner. 
 
Utbyggnad ingår i kostandsberäkningen för en del av de alternativ som presen-
teras från tekniska nämnden. För att rymma en F-6 skola inom upptagningsom-
rådet krävs mer lokalyta än nuvarande Näslundskolan kan erbjuda.  
 
Näslundskolans ombyggnad handlar dels om åtgärder på en befintlig byggnad 
som barn- och utbildningsnämnden hyr men som inte är användbar i nuvarande 
skick. Därför har verksamheten temporärt flyttats till ersättningslokaler på 
Fredhemsskolan. Dels finns sen tidigare behov av utbyggnad för att rymma alla 
elever och ha plats för inflyttning. Åtgärder på befintliga lokaler ligger inom 
tekniska nämndens ansvarsområde. Nybeställning av utbyggnad för att ta emot 
årskurs 6 och elevökning ligger inom barn- och utbildningsnämndens ansvars-
område. Skolgård, trafikmiljö och parkering behöver ses över i samband med 
åtgärder/utbyggnad.  
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 35 
 
Barn- och utbildningsnämnden behöver full kompensation för den ökade hyra, 
drift och kapitalkostnad, som årgärder/utbyggnad medför, samt omkostander 
som uppstår i samband med åtgärder/utbyggnad, flytten tillbaka från Fredhems-
skolan och inredning. 
 
Det har tagits fram fyra olika åtgärdsförslag med åtgärder och kostnadsanalyser:  
 
Alternativ 1: Renovering exklusive utbyggnad. Kostnadsberäkning: 25,4 mkr 
 
Alternativ 2: Totalrustning exklusive utbyggnad. Kostandsberäkning: 39,7 mkr 
 
Alternativ 2 B: Totalrustning inklusive utbyggnad. Kostandsberäkning: 61,4 
mkr 
 
Alternativ 3: Rivning och nybyggnation inklusive utbyggnad. Kostnadsberäk-
ning: 76,2 mkr 
 
Tekniska nämnden beslutade den 4 april 2018 § 36 att hos barn- och utbild-
ningsnämnden förorda att det fortsatta arbetet inriktas på alternativ 3 som inne-
bär byggande av en ny skola. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018 § 34. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att gå vidare med spåret att skapa en ny skola och 
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram mer långsiktigt 
elevunderlag för Hallstahammars tätort samt specifikation av förutsättningar 
(pedagogiska och andra) för den nya skolan. I det ingår att beskriva hur denna 
skola ska utformas, att utreda om nuvarande plats är mest optimal samt att titta 
på ytterligare alternativ för nyproduktion. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 
med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synnergårds (L) 
yrkande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att hos tekniska nämnden förorda alternativ 3 som ett inriktningsbeslut. 
 
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), Philip Jandovsky (M) och 
Tommy Engström (KD), bilaga 1 § 35/2018. 
 
______ 
Exp till: Tekniska nämnden 
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 36  
 
Utseende av dataskyddsombud     Dnr 213/18 
 
Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kommu-
ner, landsting och regioner utser ett dataskyddsombud. De nya reglerna börjar 
gälla den 25 maj 2018 och det finns ingen övergångsperiod. Det är däremot til-
låtet att en kommun, landsting eller region utser ett gemensamt ombud för 
samtliga nämnder eller för flera organisationer. 
 
Avsikten är att Hallstahammars kommun ska ha ett gemensamt dataskyddsom-
bud, men varje nämnd/styrelsen måste utse ombudet. Ombudet måste vara utsett 
före den 25 maj 2018. Något ombud är ännu inte utsett. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 april 2018 § 35. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt ordförande att utse dataskyddsombudet. 
 
 
______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Ordförande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 37 
 
Fyllnadsval aversättare i arbetsutskottet t o m den 31 december 2018     
Dnr 214/18 
 
XX (M) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden vilket samtidigt innebär att hennes uppdrag som ersättare i 
arbetsutskottet upphör. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att Philip Jandovsky (M) ska utses som ersättare i 
arbetsutskottet. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Sigge 
Synnergårds (L) förslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således 
 
att som ersättare i arbetsutskottet t o m den 31 december 2018 efter XX (M) 
utse Philip Jandovsky (M). 
 
 
__________ 
Exp till: Philip Jandovsky 
              Nämndkansliet (2 ex) 
              Löneenheten 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 38 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-04-24 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-04-24 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-04-10 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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