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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-14.40 

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)  
 Mattias Bark (S)  
 Lamiaa Yousef Hassi (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Jenny Landernäs (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 Elisabeth Erngren (S)  
   
Övriga deltagande Ersättarna David Lindberg (L), samt sekreterare Carina Iwemyr, skolchef Lena 

Millberg, övriga deltagare se § 37 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Eleonor Zeidlitz (MP)     
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 juni 2017 klockan 08.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 37-43 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr 
   

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

  Kjell Ivemyr (S)  
  

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

  Eleonor Zeidlitz (MP) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 37 - 43 
  

Sammanträdesdatum 2017-06-13 

33 
  
Anslaget uppsättes 2017-06-19 Anslaget nedtages 2017-07-11 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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BUN § 37 

 

Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 

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

ferna: 

 

§ 37 – områdeschef Anna Landehag 

§ 39 – rektor Ingrid Ivarson  
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BUN § 37 

 

Information från förvaltningen/skolchefen      Dnr 22/17 

 

Följande informationer ges : 

 

 

 Redovisning av arbetet med att motverka diskriminering och krän-

kande behandling  
Områdeschef för grundskolan informerar om förvaltningens arbete för att 

motverka diskriminering och kränkande behandling 

 

 Statistik av nyanlända 

Skolchefen redogör för statistik för nyanlända från förskola till gymnasie-

skola 

 

Skolflytt 

 Skolchefen informerar om flytten av verksamheten från Fredhemsskolan 

till Lindboskolan 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-06-13 

 

 

4 () 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  

 

 

BUN § 38 

 

Timplan för grundsärskolan   Dnr 287/17 

 

Fördelning av den garanterade undervisningstiden (timplan) regleras i skollagen 

10 kap 5 § (grundskola), 11 kap 7 § (grundsärskola) samt i bilaga 1 till skol-

lagen (2010:800). Huvudmannen får besluta om ytterligare undervisningstid 

utöver den garanterade undervisningstiden.  

 

Enligt Skolförordningen 9 kap 4 § beslutar huvudmannen efter förslag av rek-

torn om fördelning mellan årskurserna av undervisningstiden. Grundsärskolans 

förslag till timplan har tagits fram av grundsärskolans rektor i samarbete med 

skolans lärare. 

 

Förslaget till timplanen för grundsärskolan hamnar i nivå med grundskolans 

timplan. I grundsärskolan tidigare timplan hade eleverna i årskurs 1 och 2 200 

minuter mer än eleverna i grundskolan. Den tiden är nu flyttad till årskurserna 

7-9 då elevernas förmåga till koncentration och uthållighet är större. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2017 § 33. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fr o m den 16 augusti 2017 fastställa timplan för grundsärskolan i Hallsta-

hammars kommun i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga. 

 

 

 

______ 
Exp till: Reglementspärm 

               Områdeschef grundskolan 

 Rektor grundsärskolan 
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BUN § 39 

 

Aktualitetsprövning av Hallstahammars kommuns översiktsplan – för 

yttrande     Dnr 270/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat ut kommunens översiktsplan för yttrande till 

bland annat barn- och utbildningsnämnden i och med att den ska aktualitets-

prövas. 

 

I oktober 2011 antogs den nu gällande översiktsplanen för Hallstahammars 

kommun. Översiktsplanens syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga ut-

vecklingen av kommunens fysiska miljö. Planen ska fungera som en vägled-

ning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur vår 

byggda miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte ett 

bindande dokument utan endast vägledande.  

 

I översiktsplanen ska det framgå: 

 Grunddragen av mark- och vattenanvändningen. 

 Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. 

 Hur riksintressena i kommunen ska tillgodoses samt hur kommunen 

avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. 

 Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

 

Under varje mandatperiod ska den kommunala översiktsplanen aktualitets-

prövas av kommunfullmäktige. Länsstyrelsen ska samtidigt redovisa sina syn-

punkter i frågor som gäller statliga och mellankommunala intressen som kan ha 

betydelse för översiktsplanens aktualitet. I december 2016 kom länsstyrelsen in 

med sin sammanfattande redogörelse. I den samlade bilden anser länsstyrelsen 

att kommunens översiktsplan är aktuell eftersom inga stora förändringar i lag-

stiftningen har skett sedan planen antogs. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag på yttrande över 

aktualitetsprövningen gällande översiktsplanen. 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2017 § 34. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som yttrande över aktualitetsprövning av Hallstahammars kommuns över-

siktsplan överlämna förvaltningens skrivelse daterad den 31 maj 2017. 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen  

 Skolchef  
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BUN § 40 

 

Detaljplan för kvarteret Vattentornet – för yttrande    Dnr 285/17 

 

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för kvarteret Vattentor-

net till bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd. Planförslaget om-

fattar fastigheterna Kolbäcks-Vallby 1:43, 1:53, 1:100, 1:148, samt delar av 

Kolbäcks-Vallby 1:54, 1:109, 1:110 och 1:210. 

 

Det råder bostadsbrist i kommunen och behovet av nya småhustomter och andra 

typer av bostadsbebyggelse är stort. Den före detta cementgjuteritomten är ut-

pekad som exploateringsområde för bostäder i kommunens översiktsplan. Om-

rådet, som i huvudsak tidigare använts för industriverksamhet, har i stort legat 

öde sedan slutet av 1990-talet. Cementgjuteriet köptes av kommunen från Kol-

bäcks cementgjuteri AB 1979 med syfte att använda marken för bostadsända-

mål. Områdets centrala placering i Kolbäcks tätort med omgivande bostadsbe-

byggelse gör området lämpligt för förtätning. Planens syfte är därför att pröva 

den så kallade Cementgjuteritomten och mark i dess anslutning för bostads-

ändamål i form av småhus och flerbostadshus med tillhörande infrastruktur.  

 

Planförslaget innebär bland annat att 

 byggrätter skapas för småhusbebyggelse, 

 möjligheter till byggnation, mindre flerbostadshus skapas, 

 befintligt stråk nedanför åsen bevaras som gång- och cykelväg samt att 

nya gång- och cykelvägar skapas inom bostadsområdet, 

 mindre parkområden, samt ytor för dagvattenhantering skapas, 

 en ny gata skapas till bostadsområdet, samt 

 grusåsvägen och Gjuterivägen förlängs 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har den 16 maj 2017 lämnat förslag på 

yttrande över detaljplanen.  

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2017 § 35. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som yttrande över kvarteret Vattentornet överlämna förvaltningens skrivelse 

daterad den 16 maj 2017. 

 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

 Skolchefen 
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BUN § 41 

 

Motion av David Lindberg (L) angående näridrottsplats på Näslund – för 

yttrande   Dnr 265/17 

 

David Lindberg (L) anför i en motion ”När vi ska bygga ut Näslundskolan för 

att kunna ta emot ett större elevunderlag så borde vi även se skolan som en hel-

het. När skolan byggs ut kommer vi ges all möjlighet att se över närområdet 

kring skolan och med detta även barnens framtida lekyta. Till detta faller även 

dom invånare som bor närmast skolan, det skulle heller inte hindra ungdomar 

från hela kommunen att kunna mötas på en välgjord plats för spontana och pla-

nerade händelser såväl idrottsinriktade som sociala. Citat: ’En näridrottsplats 

kan vara en gräsyta med stora mål, små mål, basketkorgar osv där det ges möj-

lighet att spela många olika sporter. Det är en allmän yta för alla människor att 

spontant utöva idrott, något som är bra för folkhälsan.’ Det jag vill att kommu-

nen utreder är möjligheten att göra en större satsning med en näridrottsplats som 

såväl kan stärka skolan och dess barn i spontanidrott men även fungera som ett 

hjälpmedel till skolans idrottslärare. Att göra en satsning som denna skulle 

innebära ett stort lyft för såväl området men även kommunen. Det råder inget 

tvivel om att kommunen bör bygga en näridrottsplats och när vi gör det så finns 

möjlighet till både en ekonomisk vinst när man ändå ska bygga på platsen men 

även att självklart bygga detta på en plats i kommunen som idag står med ytterst 

lite skadegörelse. Det är en väldigt bra investering för framtiden. Jag önskar 

även att skolan själv lyfts in i hur dom ställer sig till denna möjlighet såväl rek-

tor som idrottslärare vad jag hört ser positivt på en utveckling som denna. Om 

vi ska genomföra en satsning som denna så är det väldigt viktigt att dom som 

använder denna plats dagligen är med i dialogen tidigt. Ett möjligt exempel 

skulle kunna se ut som nedan enkla illustration gjord från hur området ser ut 

idag.-/-/-/Fördelen med ett bygge som denna är permanenta linjer för spontan-

idrott utan att påverka möjligheten för att kunna spola is under vintertid. Ett av 

dom bättre idéerna jag funnit är bland annat permanenta markeringar för bränn-

boll, det finns så många smarta lösningar man kan få till att man funderar varför 

det inte gjorts tidigare.” 

 

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till barn- och utbildningsnämnden 

för yttrande. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för ärendet i skrivelse den 15 maj 

2017. Avslutningsvis anförs att ”Om och när Näslundskolan byggs ut kan över-

vägas om det finns utrymme budgetmässigt och markmässigt att skapa en när-

idrottsplats eller någon annan ambitionshöjning för idrottande i området. Ele-

verna på skolan ska då vara delaktiga med sina önskemål innan något förslag 

tas fram. För allmänhetens behov av lek- och idrottsplats med finansiering och 

skötsel av t.ex. näridrottsplats ligger utanför barn- och utbildningsförvalt-

ningens ansvarsområde.” 
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Forts BUN § 41 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 31 maj 2017 § 36. 

 

Sigge Synnergård (L) yrkar bifall till motionen. 

 

Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden 

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

yrkande. 

 

Kommunfullmäktige föreslås således besluta 

 

att motionen angående näridrottsplats på Näslund ska anses besvarad med hän-

visning till vad som anförs i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 

15 maj 2017. 

 

Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L) och Jenny Landernäs (M). 

 

 

 

__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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BUN § 42 

 

Redovisning av digitalisering inom skolan från och med den 1 juli 2018 

 

Vid sittande sammanträde väcker Jenny Landernäs (M) ärende gällande digitali-

sering inom skolan från och med den 1 juli 2018. 

 

Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 

yrkande. 

 

att ärendet gällande digitalisering inom skolan från och med den 1 juli 2018 ska 

behandlas vid ett senare tillfälle. 
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BUN § 43 
 

Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

 meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-06-13 

 

 delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-06-13 

 

 arbetsutskottets protokoll daterad 2017-05-31 

 

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 


