
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26 1 () 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-17.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 Beslutande Inga-Lena Strömberg (V), ordförande  
 Lisbeth Wallman (S)  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Stina Wessman (MP)  
 Sigge Synnergård (L)  
 Elinor Blomqvist (M)  
 Meriem Dürek (C)  
 Tommy Engström (KD)  
   
Övriga deltagande Nämndsekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, ersättarna Mattias 

Bark (S), Inger Hillius (S), Elisabeth Erngren (V) § 53, David Lindberg (L), 
Jenny Landernäs (M) § 53, speciallärare Malin Törnå Norén § 53, lärare Sofia 
Martinsson § 53, rektor Kristina Hallqvist § 53, områdeschef Anna Landehag § 
53, skolintendent Louise Larsson § 53, områdeschef Lena Åhlén § 53, 
förskolecontroller Frida Hjärpe § 53, övriga deltagare se § 54. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Sigge Synnergård (L)     
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 27 september 2017 klockan 13.00. 

 

Underskrifter  Paragrafer 53 - 66 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Kristin Karlsson 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Inga-Lena Strömberg (V) 
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Sigge Synnergård (L) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 53 - 66 
  
Sammanträdesdatum 2017-09-26 

   
Anslaget uppsättes 2017-09-27 Anslaget nedtages 2017-10-19 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Kristin Karlsson 
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BUN § 53 
 
Information från förvaltningen/skolchefen      Dnr 22/17 
 
Följande informationer ges: 
  
 

• Områdeschef Anna Landehag och rektor Kristina Hallqvist 
redovisar betygsutfall för våren 2017. Speciallärare Malin Törnå 
Norén och lärare Sofia Martinsson informerar om hur 
Tunboskolan arbetar kortsiktigt och långsiktigt för att höja 
betygsresultaten och närvaron.  
 

• Områdeschef Anna Landehag informerar om skolinspektionens 
tillsynsrapport. 

 
• Områdeschef Lena Åhlén och förskolecontroller Frida Hjärpe 

informerar om resultatet av föräldraenkät för förskolan. 
 

• Skolchefen informerar bland annat om brandlarm på Parkskolan, 
skollokaler och samverkanavtal med Västerås. 

 
      

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 54 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut    
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§ 55 – Skolintendent Louise Larsson 
§ 56 – Controller Marianne Ekman och controller Åsa Höjer 
§§ 57-58 – Områdeschef Lena Åhlén  
§§ 59-63 – Skolchef Lena Millberg 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 55 
 
Upptagningsområde för kommunala grundskolor i Hallstahammars 
kommun    Dnr 410/17 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 8 mars 2016 § 12 att anta 
upptagningsområdena Kolbäck, Strömsholm, Näs, Nibble och Fredhem, för 
grundskolan.  
 
I samband med reglering av nya upptagningsområden föreslår förvaltningen att 
upptagningsområdet Fredhem byter namn till Lindbo. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse bland annat att: ” I 
samband med nybyggnation av områdena Fasanen samt Niten bör 
upptagningsområdet för Lindboskolan samt Nibbleskolan regleras. I denna 
ändring inkluderas även området runt Långgatan, Parkgatan samt 
Trädgårdsgatan. Elever boende i den norra delen av Barnängen tillhör i 
dagsläget Nibbleskolan. I och med ökade elevkullar samt nybyggnationer ser 
förvaltningen att upptagningsområdena bör ses över och ändras utifrån 
skolornas tillgänglighet.”  
 
Avslutningsvis föreslås att upptagningsområdena ändras enligt upprättat förslag, 
att inkludera delar av Barnängen området i Lindboskolans upptagningsområde 
från och med läsåret 2018/2019.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2017 § 46. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 8 mars 2016 § 12 fastställa nytt upptag-
ningsområde för kommunala grundskolor enligt en till ärendet hörande bilaga 
som ska gälla från och med läsåret 2018/2019. 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
               Skolintendent 
               Områdeschef grundskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 56 
 
Delårsrapport per augusti 2017 för barn- och utbildningsnämnden, samt 
uppföljning av handlingsplan för ekonomi i balans      Dnr 283/17 
 
I samband med att kommunfullmäktige fastställde budget för 2016-2018 den 15 
juni 2015 § 77 beslutades det bland annat att gemensam uppföljning av 
verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april och per sista augusti 
varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport medan 
aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. Vidare beslutades att vid 
avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommunstyrelsen 
skyndsamt underrättas och handlingsplan upprättas över hur budgetbalansen 
skall nås. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 § 85 att nämnderna senast i 
samband med delårsrapporten per augusti månad till kommunstyrelsen 
inkomma med uppföljning av sina handlingsplaner jämte nya årgärdspunkter 
för att kortsiktigt bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen och på längre 
sikt få bättre balans mellan verksamhetens behov och tillgänglig totalekonomi.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 31 augusti 2017 upprättat en skrivelse 
där uppföljning av handlingsplaner redovisas. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per augusti 
2017. Sammanfattningsvis anförs bland annat att: Under senaste åren har många 
barn och ungdomar flyttat till Hallstahammar. Verksamheterna har haft stort 
behov av utökning. Parkskolan har anpassats i etapper för högstadiets behov. 
Fredhemsskolans hela verksamhet flyttade till Lindboskolan sommaren 2017. 
Anpassningarna har gett utrymme och bra lokaler för Hallstahammars elever. 
Näst på tur att lösa är situationen i Kolbäck där förskolan LärKan har fyllt sina 
platser. Vallbyskolan kommer inte att klara elevantalet läsåret 18/19. Tillfällig 
lösning behövs för både förskolans och skolans behov från 2018 inför att 
lokalbehovet åtgärdas långsiktigt. Huvuduppdraget för förskolans- och skolans 
utveckling är att höja kunskapsresultaten och få fler elever behöriga till 
gymnasieskolan. Ett utvecklingsarbete kring betyg, bedömningar och 
pedagogiska planeringar har påbörjats. Utifrån den nytagna IT-strategin pågår 
också ett arbete med att utöka digitala läromedel på alla skolor. 
 
Utfallet av barn- och utbildningsnämndens mål vid delår -17 visar att tre av 
målen är gröna och två är gula. Mål 3 som handlar om att barnens/elevernas 
arbetsklimat ska vara tryggt och inspirerande har gått upp i förhållande till 
resultatet för helår -16, medan mål 5 som handlar om social och ekologisk 
hållbarhet har gått ned. Resterande mål ligger i samma nivå som vid senaste 
helårsavstämningen. Till årsredovisningen -17 kommer den officiella statistiken 
ha publicerats vilken medför en mer heltäckande bild av måluppfyllelsen för 
året.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 56 
 
I enlighet med förvaltningens årsplanering gällande internkontroll har ett antal 
kontrollmoment genomförts. Det finns en väl fungerande process hur elevernas 
kunskapsresultat sammanställs och granskas. Andra kontrollpunkter som följs 
upp är bland annat skolpliktsbevakning, skriftlig delegering av 
arbetsmiljöuppgifter, rutiner för brandskydd, dokumentation av antal fall av 
kränkande behandling, förekomst av betalningspåminnelser.  
 
Barn- och utbildningsnämnden hade den 31 augusti 2017 421 personer 
anställda, varav 377 kvinnor och 44 män. Kvinnornas medelålder är 47,13 år 
och männens 48,08 år. Andelen långtidssjukskrivningar längre än 90 dagar har 
ökat gentemot samma tidsperiod år 2016. 
 
Efter augustis månads utfall tyder prognosen på att barn- och 
utbildningsnämnden kommer att lämna ett överskott med ca 1,9 mkr. Intäkterna 
prognostiseras ett överskott som avser förskolans ökade statsbidrag för mindre 
barngrupper och sålda platser samt gymnasieskolans ersättning från 
Migrationsverket. Prognosen gällande personalkostnader visar överskott, främst 
i förskolan där det varit svårt att rekrytera förskollärare. Under året har 
förskolan också haft ovanligt många tomma platser, vilket medfört att alla 
vakanser och vikariat inte tillsatts. Övriga kostnader prognostiseras ett 
underskott som till största del uppstår inom verksamhet grundskola. Orsaken är 
fler köpta platser i andra kommuner, enskild regi och elever på institution. 
Skolflyttar och renoveringar av skolor innebär extra kostnader av olika slag, 
vilket också kommer att påverka övriga kostnader innan allt är klart. 
 
Vid höstens mätning visar det genomsnittliga elevantalet i grundskolan 1650 
elever, vilket är 9,5 fler än budgeterade platser. I gymnasieskolan och i 
förskoleklass stämmer elevantalet väl överens med budget på helår. 
Fritidshemmen har 25,5 fler barn inskrivna än budgeterade platser. Vid höstens 
mätning redovisar förskolan (inklusive privata utförare) 65 tomma platser. 
Statistik visar att i december kommer siffran vara ca 35 tomma platser. 
Ytterligare 44 barn köar till våren. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2017 § 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 56 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per augusti 2017 och överlämna den till 
kommunstyrelsen, samt 
 
att godkänna uppföljning av handlingsplaner för ekonomi i balans och 
överlämna den till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
_______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
               Controller 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 57 
 
Betänkandet Nästa steg ? – Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 
2017:60)  – för yttrande               Dnr 343/17 
 
Kommunstyrelsen har skickat Regeringskansliets betänkande Nästa steg? – 
Förslag för en stärkt minoritetspolitik till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande.  
 
I remissens sammanfattning anförs det bland annat att; Som en del av översynen 
av minoritetslagen har utredningen haft ett särskilt uppdrag att analysera 
regleringen av rätten till förskola respektive äldreomsorg på nationella 
minoritetsspråk.  Utredningen lämnar en rad förslag som tydliggör rätten till 
förskola m.m. inom förvaltningsområde. Utredningen föreslår att kommuner 
ska vara skyldiga att erbjuda hela eller en väsentlig del av förskole-
undervisningen på dessa språk, att de ska vara skyldiga att fråga vårdnadshavare 
om deras önskemål om förskola på språken och att det tydliggörs att den 
generella tidsfristen för erbjudande om förskola även gäller erbjudande om 
förskola på minoritetsspråk. Utredningen lämnar även vissa förslag som helt 
eller delvis tar sikte på samtliga nationella minoritetsspråk. Skolverket föreslås 
få i uppdrag att ta fram stöd till huvudmän i förskolan. Detta stöd ska avse både 
de särskilda rättigheterna i förvaltningsområden och de metoder som kan 
användas generellt i förskolan för att denna ska kunna fylla en funktion i 
revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken. Utredningen föreslår även 
att regeringen överväger att komplettera begreppet modersmål med begreppet 
kulturarvsspråk för de nationella minoritetsspråken i lagstiftning som rör skola 
och förskola. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 10 augusti 2017 bland annat att 
”Hallstahammars kommun har sedan 2010 ingått i det finska förvaltnings-
området. För förskolans del innebär detta att familjer som önskar att deras barn 
skall få möjlighet att möta det finska språket som en integrerad del i förskolans 
verksamhet kan få det. Efterfrågan av denna form av verksamhet finn i en 
mindre omfattning. Förskolan Nyckelpigan kan erbjuda detta då vi har 
finskspråkig personal anställd där. 
 
För övrigt så har barn- och utbildningsförvaltningen i Hallstahammars kommun 
idag ingen administration, organisation, budget eller konkret verksamhet för att 
möta upp den övriga ambitionshöjningen i utredningen. Efterfrågan har hittills 
varit minimal om någon alls. 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 57 
 
Då denna ambitionshöjning i dagsläget ej är genomförbar administrativt, 
organisatoriskt eller budgetmässigt inom befintlig ram anser barn- och 
utbildningsförvaltningen att vi ej ska stå bakom ovannämnda ambitionshöjning. 
Förutom det som redan idag görs i förskolans verksamhet gällande det finska 
förvaltningsområdet.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2017 § 48. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att som sitt yttrande över Regeringskansliets betänkande Nästa steg?- Förslag 
för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) överlämna förvaltningens 
skrivelse den 10 augusti 2017 till kommunstyrelsen. 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Områdeschef förskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 58 
 
Tillämpningsföreskrifter och avgifter för förskoleverksamhet och 
fritidshem            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. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 augusti 2017 § 50 att föreslå 
kommunfullmäktige att bland annat upphäva det gamla beslutet gällande 
tillämpningsföreskrifter och anta förvaltningens förslag till nya föreskrifter. 
Nämnden beslutade samtidigt att införa inkomstjämförelse som en del i 
kommunens rutiner vad det gäller familjer som har barn i Hallstahammars 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 § 148 att återremittera 
ärendet gällande tillämpningsföreskrifter till barn- och utbildningsnämnden.  
 
Förvaltningen har upprättat ett nytt förslag gällande tillämpningsföreskrifter där 
det bland annat föreslås att återbetalning skall kunna göras om felaktig avgift 
betalats samt att fakturering sker om uppgiven inkomst är lägre än taxerad. 
Belopp under 800 kronor återbetalas ej. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 19 september 2017 § 49 att överlämna ärendet till 
barn- och utbildningsnämnden utan eget förslag. 
 
Inga-Lena Strömberg (V) yrkar att nämnden ska föreslå kommunfullmäktige att 
upphäva sina beslut den 27 maj 2013 § 69 och den 15 juni 2015 § 78 och med 
verkan från och med 1 november 2017 anta nya tillämpningsföreskrifter och 
avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem, samt 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 § 58 
 
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 november 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. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
              Områdeschef förskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 59 
 
Förändrad organisationstillhörighet för vaktmästare inom skolan 
Dnr 395/17 
 
Tekniska nämnden fick 2011 av kommunstyrelsen uppdraget att genomföra en 
översyn av hyresavtalen. Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till 
principer för nya internhyresavtal och gränsdragningslista (dvs vem som 
ansvarar för vad i våra fastigheter). Syftet med förändringen är att renodla 
uppdragen mer för att bättre stämma mot nämndernas uppdrag. Barn- och 
utbildningsnämnden har grunduppdrag utifrån skollagen och tekniska nämnden 
har utifrån bygglagstiftning mm. Förslaget innebär att uppgifter och budget 
flyttas. Skolornas fastighetsuppgifter övergår till tekniska nämnden. Som en 
konsekvens av det, flyttas också tjänster över från barn- och 
utbildningsnämnden till tekniska nämnden. Under förutsättning av att 
principerna för internhyresavtal antas av tekniska nämnden, genomförs en 
organisationsförändring som innebär att 2,0 tjänst vaktmästare förs över från 
barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har dels genomfört en riskbedömning av ärendet 
den 21 augusti 2017, dels MBL-förhandlat ärendet enligt § 11 den 24 augusti 
2017.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2017 § 50. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar, under förutsättning av 
likalydande beslut av tekniska nämnden 
 
att under förutsättning av att principerna för internhyresavtal antas av tekniska 
nämnden, genomförs en organisationsförändring som innebär att 2,0 tjänst 
vaktmästare förs över från barn- och utbildningsnämnden till tekniska nämnden 
från årsskiftet 1 januari 2018. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Skolchef 
              Tekniska nämnden 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 60 
 
Lokala ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun – för yttrande 
till kommunstyrelsen. Dnr 323/17 
 
Kommunstyrelsen har den 13 juni 2017 överlämnat ett förslag till nya lokala 
ordningsföreskrifter för Hallstahammars kommun till bl a barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. Syftet med lokala ordningsföreskrifter är att 
säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom kommunen och är 
ett lokalt komplement till de generella bestämmelser som finns i Ordningslagen. 
 
Beslut om de tidigare gällande lokala ordningsföreskrifterna togs av kommun-
fullmäktige den 21 juni 2010 § 77. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 28 augusti 2017 bland 
annat att ”Definitionen av allmänplats, offentlig plats och platser som likställs 
med offentlig plats behöver vara väldigt tydlig. Det behöver framgå vad som 
avses med förskolornas och skolornas inne- och utemiljöer. Förskolornas och 
grundskolornas inne- och utomhusmiljöer är utsatta miljöer särskilt 
utemiljöerna används för annat än förskole- och skolverksamhet. Det behöver 
vara tydligt för allmänheten vad som gäller och för skolans personal vad som 
gäller för hur de kan agera.” 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2017 § 51. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande över lokala ordningsföreskrifter överlämna förvaltningens 
skrivelse den 28 augusti 2017. 
 
 
 
 
__________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
               Skolchef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 61 
 
Införande av förmånsportal för kostnadsneutrala förmåner    Dnr 397/17 
 
Kommunstyrelsen den 4 september överlämnat en remiss till bland annat barn- 
och utbildningsnämnden gällande införande av förmånsportal för 
kostnadsneutrala förmåner. 
 
I remissen från kommunstyrelsen anförs det bland annat att;” I konkurrensen 
om nya medarbetare liksom för att behålla nuvarande medarbetare, är det viktigt 
att utveckla kommunens varumärke – Hallstahammars kommun ska uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. Begreppet attraktivitet innehåller många 
dimensioner varför kommunens insatser måste vara både generella och 
individanpassade. Ett viktigt område i detta sammanhang är hur vi lyckas 
beskriva vilka förmåner varje enskild anställd har inom Hallstahammars 
kommun. Förmånerna i en kommunal anställning kan på flera områden mäta sig 
med motsvarande inom andra avtalsområden/sektorer. Kommunen behöver 
emellertid utveckla sitt sätt att förmedla och marknadsföra förmåner för våra 
medarbetare och blivande medarbetare. Ett mer samordnat förmånssystem kan 
förväntas ge bl a följande effekter; underlätta rekrytering av nya medarbetare, 
uppskattning från befintliga medarbetare, tydligare information om befintliga 
förmåner, mervärde genom tydliga erbjudanden, nya kostnadsneutrala 
förmåner, en helhetslösning för flera tjänster och valfrihet för individen. 
Exempel på områden där individuell information kan förmedlas är om 
pensionen, försäkringar, löneväxling, friskvård mm. En viktig förmån för att 
rekrytera och behålla personal har i andra kommuner visat sig vara att erbjuda 
olika förmåner, som kan erhållas genom löneväxling, Främst på grund av ett 
mer fördelaktigt pris, men också genom att medarbetare ges möjlighet att betala 
via avdrag på lönen. Exempel på förmån som kan erhållas genom löneväxling 
är elcykel och dator. Kostnaden för förmånsportalen beräknas totalt uppgå till 
ca 480 000:- per år vilket motsvarar 400 kr per anställd. Finansieringen sker 
genom att kostnaden fördelas på de olika förvaltningarna i förhållande till antal 
anställda.” Per den 31 december 2016 hade barn- och utbildningsförvaltningen 
401 medarbetare. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2017 § 52. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom införandet av förmånsportal för kostnadsneutrala förmåner 
för anställda i Hallstahammars kommun, samt  
 
att kostnaderna ryms inom befintlig budget. 
_________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26 
 
 

15 () 
 

  
 
 
BUN § 62 
 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 oktober 
2017      Dnr 398/17 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 29 augusti 2017 § 49 om ny 
delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.  
 
Kommunstyrelsen har fatställt ny delegationsordning med ändringar i bland 
annat del 1, den delen som är gemensam för alla nämnder. Ändringar som har 
antagits gäller bland annat granskningsutlåtande gällande kommunens 
detaljplaner, e-förslag och beslut om representation och gåva. Därmed ska alla 
nämnder anta del 1 i delegationsordningen samt del 2 som är nämndspecifik. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2017 § 53. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 29 augusti 2017 § 49 och med verkan  
fr om 1oktober 2017 fastställa ny delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga,  
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till barn- och 
utbildningsnämnden, samt  
 
att lärarpersonal inom grundskolan, samt personal inom förskola, fritidshem och 
förskoleklass inte berörs av återbesättandeprövning (se delegationsordning 
punkt 6.2) 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
              Samtliga delegater 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26 
 
 

16 () 
 

  
 
 
BUN § 63 
 
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden fr o m 1 
oktober 2017     Dnr 399/17 
 
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under doku-
ment för barn- och utbildningsnämndens räkning. De personer som räknas upp 
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så 
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe. 
 
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till 
nytt underskriftbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden tagits fram. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2017 § 54. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 maj 2017 § 33 och med verkan  
fr om 1 oktober 2017 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbild-
ningsnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till barn- och utbildningsnämnden anmäla dele-
gation i fattade beslut.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
              Samtliga upptagna i förteckningen 
                
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26 
 
 

17 () 
 

  
 
 
BUN § 64 
 
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-09-26 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-09-26 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2017-09-19 

 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26 
 
 

18 () 
 

  
 
 
BUN § 65 
 
Lägenhet på förskolan Humlan                Dnr 432/17 
 
Elinor Blomqvist (M), Sigge Synnergård (L) och Tommy Engström (KD) 
väcker vid sittande sammanträde ärende gällande lägenhet på förskolan 
Humlan. 
 
Inga-Lena Strömberg (V) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärende gällande lägenhet på förskolan Humlan ska behandlas vid ett senare 
tillfälle. 
 
 
 
______________ 
Exp: Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-26 
 
 

19 () 
 

  
 
 
BUN § 66 
 
Åtgärder vid brandlarm på Parkskolan                 Dnr 431/17 
 
Elinor Blomqvist (M) väcker vid sittande sammanträde ärende gällande åtgärder 
vid brandlarm på Parkskolan. 
 
Inga-Lena Strömberg (V) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärende gällande åtgärder vid brandlarm på Parkskolan ska behandlas vid ett 
senare tillfälle. 
 
 
 
 
 
______________ 
Exp: Skolchef 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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