
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-29 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-16.45 
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)  
 Inger Hillius (S)  
 Lamiaa Yousef Hassi (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Elinor Blomqvist (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 David Lindberg (L)  
   
Övriga deltagande Nämndsekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, övriga deltagare se 

§ 44. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 31 augusti 2017 klockan 15.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 44-52 
 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 §§ 44 - 52 
  
Sammanträdesdatum 2017-08-29 

   
Anslaget uppsättes 2017-09-01 Anslaget nedtages 2017-09-23 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
 

 Utdragsbestyrkande 
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2 () 
 

  
 
 
BUN § 44 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 46 – Enhetschef Arman Elezovic och controller Marianne Ekman. 
§ 47 – Controller Marianne Ekman 
§ 50 – Områdeschef Lena Åhlén  
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-29 
 
 

3 () 
 

  
 
 
BUN § 45 
 
Information från förvaltningen/skolchefen      Dnr 22/17 
 
Följande informationer ges : 
 
 

• HR-chefen Helene Mårtén och samordnare Anna Svenberg informerar om 
arbetsmiljö. 
 

• Controller Marianne Ekman redovisar ekonomiskt resultat till och med 
juli 2017. 

 
• Skolchefen informerar bland annat om skolans lokaler och presenterar 

statistik gällande nyanlända barn och ungdomar som går i förskola till 
gymnasiet. 
 

      

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-29 
 
 

4 () 
 

  
 
 
BUN § 46 
 
Skolskjuts för gymnasieelev       Dnr 321/17 
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretesslagen. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-29 
 
 

5 () 
 

  
 
 
BUN § 47 
 
Riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i 
gymnasiesärskolan i Hallstahammars kommun                  Dnr 361/17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 april 2016 § 32 att med 
upphävande av sitt beslut den 7 mars 2012 § 9 i tillämliga delar fastställa nya 
riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts för elever i 
gymnasie-särskolan. 
 
Då Hallstahammars kommun inte längre bedriver gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i egen regi har förvaltningen arbetat fram ett förslag på 
riktlinjer som är anpassade efter nuvarande förhållanden, t ex. är färdvägens 
längd och trafikförhållanden borttagna.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2017 § 38. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sina beslut den 7 mars 2012 § 9 och den 26 april 2016 § 
32 fastställa nya riktlinjer för elevresor gällande gymnasieelever och skolskjuts 
för elever i gymnasiesärkskolan enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
               Controller  
               Enhetschef gymnasiet  
               Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 48 
 
Riktlinjer för skolskjuts för elever i grundskolan och i grundsärskolan i 
Hallstahammars kommun                  Dnr 365/17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 18 november 2014 § 67 att uppdra 
åt till ordförande att fastställa nya riktlinjer för skolskjuts i Hallstahammars 
kommun. Barn- och utbildningsnämndens ordförande beslutade den 3 mars 
2015 att fastställa riktlinjer för skolskjutsverksamhet i Hallstahammars 
kommun. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat ett nytt förslag på riktlinjer för 
skolskjuts av elever i grundskolan och i grundsärskolan i Hallstahammars 
kommun enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2017 § 40. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 3 mars 2015 fastställa nya riktlinjer för 
skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan i Hallstahammars 
kommun enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
               Skolintendent (för vidarebefordran till berörd) 
               Områdeschef grundskolan 
               Skolchef 
               Rektorer 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 49 
 
Ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden        Dnr 357/17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 28 maj 2013 § 39 om ny 
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Med anledning av att nya riktlinjer för skolskjuts har tagits fram har justeringar 
gjorts i delegationsordningen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2017 § 42. 
  
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 28 maj 2013 § 39 fastställa ny dele-
gationsordning för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med en till ärendet 
hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärm 
               Alla upptagna i förteckningen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 50 
 
Tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem, samt införande av inkomstjämförelse              Dnr 366/17 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 78; att upphäva sitt beslut 
den 27 maj 2013 § 69 i tillämliga delar och dels med verkan från och med den 1 
september 2015 anta nya tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem, dels justera taxan årligen utifrån statens inkomstindex enligt 
paragraf, 5 a § i förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som 
tillämpar maxtaxan. Kommunfullmäktige beslutade även att bemyndiga barn- 
och utbildningsnämnden att besluta om sådana redaktionella ändringar i 
innehållet som direkt följer av lag. 
 
De nu gällande tillämpningsföreskrifterna säger att ”För låg uppgiven inkomst 
medför att tilläggsdebitering kommer att ske för den period som felaktig 
inkomstuppgift lämnats för” Barn- och utbildningsförvaltningen har nu för 
avsikt att genomdriva det med inkomstjämförelse. Enligt förvaltningens 
skrivelse den 14 augusti 2017 sker en jämförelse utifrån de uppgifter som 
lämnats till kommunen gällande den totala inkomsten i familjen. Detta jämförs 
med taxerade årsinkomsten hos Skatteverket. Om den jämförelsen visar att fel 
avgift betalats, kommer en justering ske. Inkomstjämförelse genomförs med två 
års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. 
Det vill säga, 2017 års jämförelse grundar sig på familjernas årsinkomster 
2015.”  
 
Förvaltningen anför även att förslag till ändring enligt nu gällande 
tillämpningsföreskrifter är att återbetalning skall kunna göras om felaktig avgift 
betalats. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2017 § 43. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 27 maj 2013 § 69 och den 15 juni 2015 § 78 
och med verkan från och med 1 oktober 2017 anta nya tillämpningsföreskrifter och 
avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem,  
 
att bemyndiga barn- och utbildningsnämnden dels att besluta om sådana 
redaktionella ändringar i innehållet som direkt följer av lag, dels att justera taxan 
årligen utifrån statens inkomstindex enligt paragraf, 5 a § i förordning (2001:160) 
om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 50 
 
Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden 
 
att införa inkomstjämförelse som en del i kommunens rutiner vad det gäller 
familjer som har barn i Hallstahammars barnomsorg. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Områdeschef förskolan 
               Skolchef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 51 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-08-29 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-08-29 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2017-08-15 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 52 
 
Information från samverkansgrupperna 
 
En samverkansgrupp informerar som sitt besök på förskolan Brinken. 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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