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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-25 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30. 

                                                                                  Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Inga-Lena Strömberg (V)  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Håkan Johansson (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 Lisbeth Wallman (S)  
   
Övriga deltagande Ersättarna Inger Hillius (S), Elisabeth Erngren (V), David Lindberg (L), samt 

sekreterare Carina Iwemyr, skolchef Lena Millberg, övriga deltagare se § 21. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 2 maj 2017 klockan 16.00. 

 

Underskrifter  Paragrafer 21-27  
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr 
   

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

  Kjell Ivemyr (S)  
  

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

  Lennart Andersson (S) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 21 - 27 
  

Sammanträdesdatum 2017-04-25 

33 
  
Anslaget uppsättes 2017-05-02 Anslaget nedtages 2017-05-24 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

BUN § 21 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

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

ferna: 

 

§ 22 - områdeschef Anna Landehag, områdeschef Lena Åhlén, skolintendent 

Louise Larsson,  kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 

§ 23 - controller Åsa Höjer, controller Marianne Ekman 

§ 24-26 - skolchef Lena Millberg 
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BUN § 22 

 

Information från förvaltningen/skolchefen      Dnr 22/17 

 

Följande informationer ges : 

 

 Sjukfrånvaro inom förskolan 

 #allaskalyckas 

 Elevutveckling 

 Åtgärder som vidtagits med anledning av dålig lukt på Näslunds 

skola – fr o m hösterminen kommer eleverna från Näslunds-

skolan att gå på Fredhemsskolan. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

BUN § 23 

 

Förutsättningar för barn- och utbildningsnämndens mål och budget 2018-

2020   Dnr 57/17 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2017 § 19 att fastställa direktiv inför 

mål- och budgetarbetet 2018-2020. Av beslutet framgår att Hallstahammars 

kommun arbetar med en treårsplan när det gäller Mål och budgetprocessen. Nu-

varande plan med ramtillskott för målgruppsförändringar, kompensation för 

löner övriga prisindexeringar samt extra satsningar finns med i Mål och budget 

2017-2019 som beslutades av kommunfullmäktige den 19 december 2016 § 

196, det s k avstämningsbeslutet. Mål och budget för år 2018 är i princip fast-

ställd när det gäller förutsättningar och extra satsningar vilket framgår av ovan-

nämnda beslut av kommunfullmäktige. Det är angeläget att beslutet ligger fast 

för året 2018 eftersom förändringar starkt påverkar de kommande åren. I skri-

velsen framgår dels de direktiv som nämnderna har att förhålla sig till inför 

Mål- och budgetarbetet 2018-2020, dels tidplan för målarbetet. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat lista av prioriteringar och kon-

sekvenser inför mål och budget 2018-2020. Förvaltningen beskriver bland annat 

vilka prioriteringar som finns för planåren 2018-2020.  

 

Totalt begär barn- och utbildningsnämnden en ramutökning på 25 950 000 kro-

nor för år 2018, 26 950 000 kronor för år 2019 och 20 900 000 kronor för år 

2020. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2017 § 23. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att inför mål och budget 2018-2020 prioritera i enlighet med en till ärende 

hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen. 

 

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

Tommy Engström (KD). 
 

 

 

______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

 Skolchefen 

 Controller 
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BUN § 24 

 

Långsiktig kommungemensam finansiell analys - medfinansiering härför 

Dnr 225/17 

 

Kommunstyrelsen har den 10 april 2017 § 62 beslutata att godkänna projektet 

långsiktig kommungemensam finansiell analys under 2017 om 250 000 kronor 

varav 125 000 kronor finansieras inom befintlig budget för kommunstyrelsen. 

Vidare hemställs om medfinansiering om 125 000 kronor av projektet hos dels 

barn- och utbilningsnämnden om 40 000 kronor, dels socialnämnden 40 000 

kronor, dels tekniska nämnden 25 000 kronor och dels kultur- och fritidsnämn-

den 20 000 kronor. 

 

PWC bedriver sedan några år på konsultbasis analyser för ekonomisk långtids-

prognos. (PWC som ju också är våra kommunrevisorers biträden i den kommu-

nala revisionen.) PWC har genomfört analysen i ett antal kommuner och bland 

annat via särskild skrift och vid exempelvis KomEK 2016 genomfört semi-

narier. PWC har efter förfrågan från kommunen inkommit med en offert för att 

genomföra analysen i Hallstahammar. PWC vill ha 250 000 kronor för arbetet. 

 

Uppdraget skall utmynna i en rapport i vilken det skall framgå: 

 Demografiskt betingade behov fram till ex vis 2026-2030 

 Investeringsbehov under motsvarande tid 

 Skatte och statsbidragsutveckling jämte effekter i utjämningssystemet 

 Prognos för resultat och övriga delposter i kommunens resultaträkning 

 Riskanalys, dvs utmaningar och möjligheter 

 

För att PWC skall kunna genomföra uppdraget måste kommunen bland annat 

beskriva nuläget, aktuell befolkningsprognos, underlag för pensioner, investe-

ringsbehov, expolateringsplaner och finansiella poster samt övrigt material som 

PWC bedömer att de behöver för att genomföra analysen. Det kommer att krä-

vas rejäla insatser från såväl tjänstemannasidan som från politiken för att ana-

lysen skall bli så bra som möjligt.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2017 § 24. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att för sin del medfinansiera projektet långsiktig kommungemensam finansiell 

analys med 40 000 kronor varvid kostnaden härför ryms inom befintlig 

budgetram.  

 

______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

 Skolchefen 

 Controller 
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BUN § 25 

 

Detaljplan för del av Hallstahammar, kvarteret Fasanen, PL 216 - för 

yttrande    Dnr 112/16 

 

Barn- och utbildningsnämnden har för granskning fått ett förslag till ny detalj-

plan för fastighet Tuna 1:92 (Kv. Fasanen). Planförslaget har tidigare varit ute 

på samråd, varvid 10 st. skriftliga synpunkter inkom. Revideringar har gjorts i 

planhandlingarna utifrån samrådsyttrandena, bland annat togs vissa egenskaps-

gränser bort och bestämmelser förtydligades.   

 
Syftet med planförslaget är att pröva markens lämplighet för en blandad bo-

stadsbebyggelse med anledning av kommunens brist på lägenheter och små-

hustomter. I detaljplanen ges även möjlighet till utbyggnad av förskolan Jan 

Pers Backe med tillhörande utemiljö norr om Bondegatan. Granskningstiden för 

planförslaget sträcker sig från 27 mars till 2 maj 2017.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande över samrådshand-

lingen den 19 maj 2016. De synpunkter som lämnades i samrådsskedet vidhålls 

av förvaltningen. I övrigt finns inga ytterligare synpunkter på förslaget.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2017 § 25. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som sitt yttrande till kommunstyrelsen över detaljplan för del av Hallsta-

hammar, kvarteret Fasanen vidhålla sitt yttrande från den 4 juni 2016 § 48.  

 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen (skrivelse) 

 Skolchef  
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BUN § 26 

 

Sänkning av den platsförlagda tiden för lärare    Dnr 234/16 

 

Sigge Synnerård (L) har den 25 oktober 2016 väckt ärende kring att den arbets-

platsförlagda tiden för lärare sänks från 35 timmar till 32 timmar. 

 

Den politiska ledningen har framfört att utifrån nämndens ekonomiska läge är 

majoriteten inte beredda att sänka den arbetsplatsförlagda tiden för lärare. 

 

Sigge Synnergård (L) yrkar att den arbetsplatsförlagda tiden för lärare sänks 

från 35 timmar till 32 timmar. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 11 april 2017 § 25. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att, utifrån nämndens ekonomiska läge, inte sänka den arbetsplatsförlagda tiden 

för lärare.  

 

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

Tommy Engström (KD). 

 

 

__________ 
Exp till: Sigge Synnergård 
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BUN § 27 

 

Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

 meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-04-24 

 

 delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-04-25 

 

 arbetsutskottets protokoll daterad 2017-04-11 

  

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 


