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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-28 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.40 

 

 

 

                                      Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Inga-Lena Strömberg (V), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)   
 Lisbeth Wallman (S)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Håkan Johansson (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 Gary Johnsén (SD)   
   
Övriga deltagande Ersättarna Mattias Bark (S), Inger Hillius (S), Lamiaa Yousef Hassi (S), Stina 

Wessman (MP), Elisabeth Erngren (V), David Lindberg (L), Elinor Blomqvist 

(M) samt sekreterare Carina Iwemyr, skolchef Lena Millberg, övriga deltagare 

se § 12. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 mars 2017 klockan 11.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 12 – 20 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr 
   

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Inga-Lena Strömberg (V)  
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Roger Pistol (S) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 12 - 20 
  

Sammanträdesdatum 2017-03-28 

33 
  
Anslaget uppsättes 2017-03-31 Anslaget nedtages 2017-04-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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BUN § 12 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-

ferna: 

 

§ 13 - kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello, skolchef Lena Millberg 

§ 14- områdeschef Anna Landehag  

§ 15 – områdeschef Lena Åhlén 

§ 19 – controller Åsa Höjer  
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BUN § 13 

 

Information från förvaltningen       Dnr 22/17 

 

Skolchefen informerar om följande: 

 

 Åtgärder som vidtagits med anledning av dålig lukt på Näslunds 

skola 

 Framtida lokalbehov för förskol/skola 
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BUN § 14 

 

Återföring av årskurs 6 till låg- och mellanstadieskolorna i Hallsta-

hammars tätort    Dnr 51/17 

 

Kommunfullmäktige har den 17 juni 2013 § 87 bland annat beslutat att uppdra 

till barn- och utbildningsnämnden att långsiktigt planera för att möta ett ökat 

elevunderlag och tillmötesgå önskemål om sammanhållna stadier i hela kom-

munen, F-3, 4-6, 7-9, utifrån lokala förutsättningar, med inriktning att behålla 

nuvarande skolor.  

 

Efter barn- och utbildningsnämndens planering beslutade därefter kommun-

fullmäktige den 4 april 2016 § 72 bland annat att årskurs 6 återförs till respek-

tive mellanstadieskola när utrymme finns i budget, vilket i realitet innebär när 

lokaler finns att tillgå. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 10 januari 2017 att: 

”Under de senaste åren har en rad nya förändringar i skolans styrdokument 

genomförts. Den nya läroplanen för grundskolan, LGR11, innehåller en uppdel-

ning av skolans ämnen med huvudmoment för skolåren 1‐3, 4‐6 och 7‐9. Natio-

nella prov har införts för vissa ämnen i skolår 3, 6 och 9. Kunskapskrav har in-

förts i samma skolår och betyg har införts från skolår 6. Lärarutbildningen har 

också reformerats. Blivande lärare utbildar sig numera till grundskollärare för 

åk 1‐6 (inriktning F‐3 eller 4‐6) eller ämneslärare för åk 7‐9. Även lärarlegiti-

mation med krav på behörighet i undervisningsämnena har införts. Mindre 

skolenheter medför svårigheter och sårbarheter t.ex. när få lärare ska vara behö-

riga i att undervisa i många ämnen. Mot bakgrund av detta beslutade Barn‐ och 

utbildningsnämnden 2016-03-08 att årskurs 6 återförs till respektive låg-och 

mellanstadieskola när utrymme finns i budget. 

 

Barn-och utbildningsförvaltningen ser nu att lokalmässiga, organisatoriska och 

pedagogiska förutsättningar finns att återföra årskurs 6 till höstterminen 2017 i 

Hallstammars tätort. Lokalmässiga förutsättningar finns för närvarande inte i 

Kolbäck/Strömsholm. Vi ser också detta som ett led i arbetet med att eleverna 

ska nå högre kunskapsresultat, #Allaeleverskalyckas. 

 

Årskurs 6 kan återföras till Nibbleskolan och Lindboskolan till höstterminen 

2017. Näslundsskolan har ännu inte utrymme att behålla sina elever i åk 6 och 

där föreslår vi att Näslundsskolans elever tillsammans med sin lärare/personal 

går årskurs 6 på Lindboskolan. Alla blivande årskurs 7 elever flyttar samtidigt 

från Nibbleskolan och Lindboskolan till Parkskolan höstterminen 2018 för att få 

en gemensam start på högstadiet.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 februari 2017 § 7. 
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Forts BUN § 14  

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att i Hallstahammars tätort återförs årskurs 6 till mellanstadiet från och med 

höstterminen 2017, samt 

 

att Näslundsskolans elever i årskurs 6 lokaliseras till Lindboskolan så länge 

Näslundskolan inte har utrymme för att själva rymma årskurs 6.  

 
 

 

______ 
Exp till: Områdeschef Lena Åhlén 

 Skolchef Lena Millberg 
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BUN § 15 

 

Utökning av förskoleplatser samt platser till pedagogisk omsorg – Ålle-

Bålle    Dnr 40/17 

 

Den enskilda förskolan- och pedagogiska omsorgen Ålle-Bålle har den 31 

januari 2017 inkommit med ansökan avseende utökning med två förskoleplatser 

samt två platser inom pedagogisk omsorg. Förskolan startade sin verksamhet 

under 2012 och har nu 18 platser. Den pedagogiska omsorgen startade sin verk-

samhet under oktober 2015 med 10 platser. Av ansökan framgår att fler barn 

kommer att ha en närvaro upp till 15 timmar/vecka varför man anser att det 

finns utrymme, plats och resurser för att ta emot ytterligare barn. Man fram-

håller även att man behöver platserna för att ta emot syskon till barn som går på 

förskolan/pedagogisk omsorg idag. 

 

Av bygg- och miljöförvaltningens inspektionsrapport den 27 oktober 2016 

gällande tillsyn av pedagogisk omsorg på Hallstahammars Nibble 1:164 fram-

går att ventilationen där den pedagogiska omsorgen bedrivs ej är tillräcklig för 

en utökning. 

 

Förvaltningen bedömer att förskolan kan ta emot ytterligare två barn, vilket 

innebär totalt 20 barn. Det totala antalet barntimmar blir inte mycket större än 

tidigare och lokalerna som förskolan har sin verksamhet i rymmer denna utök-

ning. Den pedagogiska omsorgen får avslag på sin del av ansökan då ventila-

tionen i lokalen där den pedagogiska omsorgen bedrivs ej är tillräcklig för en 

utökning av barnantalet i barngruppen. Ett beslut som skett i samråd med Halls-

tahammars kommuns miljö- och hälsoansvariga. Barn- och utbildningsförvalt-

ningen i Hallstahammars kommun har ansvar för att kontinuerliga tillsyner 

genomförs för fristående förskolor/ pedagogisk omsorg kontinuerligt.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2017 § 18. 

 

Sigge Synnergård (L) yrkar att Ålle-Bålle ska beviljas utökning av två platser 

inom den pedagogiska omsorgsverksamheten. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 

med bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på Sigge Synergårds (L) 

yrkande. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 

att bifalla ansökan om en utökning av två förskoleplatser till förskolan, under 

förutsättning att förskolans pedagogiska kvalité bibehålls och utvecklas varvid 

årliga tillsyner av kommunen görs, samt 
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Forts BUN § 15 

 

att, med hänvisning till bygg- och miljönämndens inspektionsrapport gällande 

ventilationen i fastigheten Hallstahammars Nibble 1:164 (Ålle Bålles lokaler för 

pedagogiska omsorg), avslå ansökan om en utökning av två platser inom Ålle 

Bålles pedagogisk omsorgsverksamhet. 

 

Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L) och Håkan Johansson (M). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Ålle Bålle (skrivelse och överklagandehänvisning) 

 Områdeschef Lena Åhlén 
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BUN § 16 

 

Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 - för yttrande till 

kommunstyrelsen   Dnr 71/17 

 

Västerås stad har översänt förslag till revidering av Västerås översiktsplan 2026 

med utblick mot 2050 till bl a Hallstahammars kommun för samråd. Kommun-

styrelsen har remitterat planen till bl a barn- och utbildningsnämnden för 

yttrande. 

 

Västerås antog i december 2012 ”Västerås översiktsplan 2026.” Den beskriver 

strategier och riktlinjer för hur man tillsammans ska nå visionen Västerås 2026 

– staden utan gränser. Under processen har barn- och utbildningsnämnden yttrat 

sig över planen  

 

Förvaltningen anför i skrivelse den 2 mars 2017 ”Västerås med angränsande 

kommuner som Hallstahammar spår en framtid av expansion i såväl attraktion 

som bostadsort men även av intresse för bland annat näringsliv, där långsiktigt 

hållbar utveckling på alla plan är av vikt. Ur Hallstahammars perspektiv är det 

fler faktorer i översiktsplanen som är viktiga och som kommer att påverka de 

som bor och verkar i kommunen redan idag men även de som kommer att välja 

Hallstahammar av olika anledningar framöver. Västerås är en viktig arbetsplats 

och studieort för många av Hallstahammars kommuninnevånare. Pendlingens 

förutsättningar en viktig pusselbit för att får vardagen att fungera. Redan i dag 

ser Hallstahammar en positiv utveckling i kollektivtrafiken med tätare bussför-

bindelser mellan Hallstahammar-Västerås. Att se en utbyggnad av regionaltåg 

ses positivt. Både med den förstärkta järnvägskapaciteten mellan Stockholm- 

Oslo men även mellan pendlingsmöjligheterna mellan Eskilstuna och Västerås. 

Konsekvensen för Bergslagspendelns gods- och persontransporter är viktig att 

ha i beaktning då tågtrafiken i Hallstahammar är en viktig faktor. Att väg 56 ska 

bli mötesfri ses också som positiv utveckling för kommunmedborgare som 

pendlar till sina arbeten/studier men även för näringslivet med transport av gods 

som kan få större trafiksäkerhet. Att E 18 behöver få en större säkerhet och 

framkomlighet mellan Köping-Västjädra är bara att konstatera. Mycket trafik 

och tyvärr många olyckor under denna vägsträcka. Det vill säga att en motor-

vägsstandard denna sträcka är av stor vikt. Ökad befolkning kan medföra ökade 

transportbehov som sin tur medför ökade utsläpp av luftföroreningar. Luftföro-

reningar som behöver minskas i sitt omfång för både Västeråsarna men även de 

som bor i kringliggande kommuner. Alternativa lösningar förespråkas. Närheten 

för Hallstahammars boende till Västerås gör att utbudet av rekreation, kultur, 

nöjen, handel och andra funktioner som skapar mervärde. Det är av intresse att 

utbudet finns kvar och även utvecklas. Såväl Erikslund som Västerås centrum är 

attraktivt för de som bor och verkar i Hallstahammar. Även ur detta perspektiv 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-28 

 

 

9 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Forts BUN § 16 

 

är kollektivtrafiken en viktig del. Mälardalens Högskola, MDH, är en viktig 

resurs för bildning och forskning för att ge möjlighet för våra kommuninne-

vånare att skaffa en utbildning som i sin tur ger välutbildad arbetskraft. Samar-

betet med MDH för kommande framtida behov är viktigt för Hallstahammar. 

Att högskolan ges förutsättningar för att utvecklas vidare är en förutsättning. Då 

Västerås och Hallstahammar är grannkommuner och ’delar’ till viss del på 

naturresurser som t ex angränsande skog, mark, vattendrag, vandringsleder är 

det en vinst i att bygga upp kunskap och mötas kring dessa värden. För att för-

säkra att framtidens utveckling anpassas med en långsiktig hållbarhet för natu-

rens resurser. Både Hallstahammar och Västerås ska förbli hälsosamma kom-

muner att växa upp och verka i.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2017 § 19. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att som sitt yttrande över Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 

överlämna barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 2 mars 2017 till 

kommunstyrelsen. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 

 Skolchef Lena Millberg 
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BUN § 17 

 

Plan för uppföljning av privata utförare 2017-2019    Dnr 88/17 

 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige fr om den 1 januari 2015 för varje man-

datperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs 

av privata utförare. Syftet med förändringen i kommunallagen är att förbättra 

uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i pri-

vata utförares verksamhet.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 oktober 2016 § 157 att anta Program för 

mål och uppföljning av privata utförare. Varje nämnd ska ta fram en ”uppfölj-

ningsplan” där det framgår när och på vilket sätt avtal och verksamheter ska 

följas upp och utvärderas. Denna uppföljningsplan ska redovisas till kommun-

fullmäktige en gång per mandatperiod, före årsskiftet året efter riksdagsval 

hållits.  

 

Planen ska innehålla:  

 En sammanfattning av nämndens uppföljningsansvar./Vad ska följas 

upp?  

 Vilka former av uppföljning som ska användas (tillsyn, avtalsuppfölj-

ning, verksamhetsuppföljning)./Hur ska det följas upp?  

 Vem/vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna./Av vem?  

 Tidsplan./När?  

 Former för återkoppling av resultatet av uppföljningen (till nämnd och 

utförare)  

 

Nämnderna bör därför en gång per år fatta beslut med utgångspunkt från sin 

uppföljningsplan.  

 

Plan för uppfölning av privata utförare 2017-2019 har upprättats för barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2017 § 20. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta plan för uppföljning av privata utförare 2017-2019, enligt en till ärendet 

hörande bilaga. 

 

 

__________ 
Exp till: Reglementspärmen  

 Skolchef Lena Millberg 

 Områdeschefer f v b till berörd  
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BUN § 18 

 

Planprogram för Hallstahammars centrum - samråd för yttrande 
Dnr 53/17 

 

Ett förslag till planprogram för Hallstahammars centrum finns framtaget. Barn- 

och utbildningsnämnden ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Syn-

punkterna ska vara inlämnade till kommunstyrelsen senast 10 april. 

 

Ett planprogram skapas för att titta på förutsättningar och visioner för ett större 

område. Det ger en övergripande struktur för exempelvis bebyggelse, mötes-

platser, vägar samt grönytor och fungerar som ett underlag för framtida beslut 

och detaljplanering. Under våren 2016 genomfördes många olika dialoger med 

invånare i kommunen om framtidens centrum. Resultaten av dialogerna, till-

sammans med kommunens ställningstaganden, ligger till grund för förslaget 

som nu presenteras. Syftet är att knyta ihop det påbörjade stadsmiljöprogram-

met till en helhet och på så vis underlätta utvecklingen av centrum genom 

framtida detaljplaner. Planprogrammet ska skapa förutsättningar för att centrum 

blir en funktionsblandad stadsdel. Visionen är att, ”Hallstahammars centrum är 

en livfull plats fylld av aktiviteter. Det är en plats för alla; här möter gammal 

ung, här utbytts skratt och här växer idéer. Här finns möjlighet till såväl av-

koppling som uppkoppling och centrum är ett nav för alla typer av resor. I 

Hallstahammars centrum är handeln och kulturlivet lika självklara och blomst-

rande inslag som det moderna boendet. Här värnas den historiska prägeln sam-

tidigt som framtiden ständigt är närvarande.” 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 2 mars 2017 att kom-

munikationerna är viktiga och fortsatt utveckling för att effektivt koppla sam-

man väg och järnvägsnätet är positivt. Tillgång till bra boende och ett rikt utbud 

av handel och kultur- och föreningsliv bidrar till att vilja bo och leva i Hallsta-

hammar. Förslaget öppnar för fler bostäder, handel och aktiviteter. Barn och 

ungdomar behöver attraktiva fritidsaktiviteter som komplement till vardagens 

skolarbete. Det kan betyda livslånga intressen för en del och mer ”prova på” för 

andra. Lekytor och fritidsaktiviteter med rörelse är bra för att bygga god hälsa 

från grunden för växande barn och ungdomar, likaså kultur och skapande. Det 

behöver vara attraktivt nog för att konkurera ut stillasittande vid dator, TV och 

mobil. Nya bostäder i centrala attraktiva lägen är bra. Alla planerade nya bostä-

der sammanlagt runt om i Hallstahammar innebär inflyttade familjer med barn 

och ungdomar som måste få plats i förskolor och skolor. Det är positivt för 

kommunen och ger fler innevånare. Kortsiktigt ger volymökningen dock växt-

värk. Behovet av lokaler och personal i förskolor och skolor behöver hålla takt 

med utbyggnaden av bostäder.  Lokalplanering för förskolan och skolan pågår 

och håller på att verkställas. Förutsättningarna ändras när nya bostadsplaner  
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Forts BUN § 18 

 

tillkommer runt om i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden behöver fram-

förhållning för att bereda plats för alla tillkommande barn och elever om bygg-

planerna för bostäder realiseras. En svårighet är att få fram en tidsplan över när i 

tid inflyttning ska beräknas och vilken turordning anpassning av förskolor och 

skolor ska planeras, finansieras och verkställas. Förslaget att gång- och cykel-

vägar ska separeras mer och övergångar förbättras är bra och kan förhindra 

olyckor och öka tryggheten. Likaså ökar tryggheten om mörka stråk öppnas upp 

genom belysning. Enligt förslaget kommer resecentrum att ersätta busstermi-

nalen. En busshållplats i centrum för kollektivtrafiken är viktigt också för de 

gymnasieungdomar som bor närmare centrum. Om Post Nord kan finna lämp-

liga lokaler utanför området skulle Hallstahammars centrum öppnas upp och 

upplevas på ett helt annat sätt. Det skulle bli mycket trevligare för alla besökare 

boende som tillresta. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 mars 2017 § 21. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att som sitt yttrande över planprogram för Hallstahammars centrum överlämna 

barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 2 mars 2017. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 

 Skolchef Lena Millberg 
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BUN § 19 

 

Redovisning av åtgärder för att öka frisknärvaron     Dnr 108/16 

 

I anslutning till att kommunfullmäktige i oktober 2016 § 151 behandlade delårs-

rapporten beslutads att ”samtliga nämnder, senast under första kvartalet 2017, 

till kommunstyrelsen redovisar dels faktiska kostnader för sjukskrivningar 

under 2016, (sjuklön, vikariekostnader/fyllnads- och övertidskompensation) 

dels handlingsplan för hur man avser att arbeta med att få ner sjukskrivnings-

talen”. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar i skrivelse för vilka åtgärder som 

vidtas för att öka frisknärvaron vid barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 

Inga-Lena Strömberg (V) yrkar att redovisningen ska noteras som en anmälan 

och överlämnas till kommunstyrelsen. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Inga-Lena Ström-

bergs (V) yrkande 
 

att notera redovisningen som en anmälan och överlämna den till kommun-

styrelsen. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

 Skolchef Lena Millberg 

 

 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-28 

 

 

14 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

BUN § 20 

 

Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

 meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-28 

 

 delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-28 

 

 arbetsutskottets protokoll daterad 2017-03-14 

  

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 


