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Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.15 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Madelen Mikkelsen (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)  
 Inga Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Håkan Johansson (M)  
 Tommy Engström (KD)  
 Gary Slater (SD)  
   
   
Övriga deltagande Ersättarna: Roger Pistol (S), Mattias Bark (S), Inger Hillius (S), David Lindberg 

(L), Meriem Dürek (S), Per-Olof Larsson (SD), sekreterare Carina Iwemyr, 
skolchef Lena Millberg, områdeschef Sirkka Nilsson, nämndsekreterare Julia 
Wilén, övriga deltagare, se §22. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 4 april 2016 klockan 13.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 22-30 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Roland Svangren (S) 
  

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 22-30 
  
Sammanträdesdatum 2016-03-29 
  
Anslaget uppsättes 2016-04-04 Anslaget nedtages 2016-04-26 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén 
  
 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 22 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§ 23 – Controller Åsa Höjer 
§ 24, 25, 26 – Rektor för gymnasieskolan Ann-Charlotte Hellberg 
§ 23, 27, 28 – Områdeschef Sirkka Nilsson 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 23 
 
Information från förvaltningen    Dnr 33/16 
 

• Skolchefen informerar om  
− Statistik över nyanlända, förskolebarn samt elever från förskoleklass  

t o m gymnasiet  
− Inspektion av KA-ansvaret 
− Chefsrekryteringar inom förvaltningen 

 
• Controller Åsa Höjer informerar om ekonomiskt resultat för barn- och 

utbildningsförvaltningen efter februari 2016 
 

• Områdeschef för grundskolan Sirkka Nilsson informerar om strategisk 
plan 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 24 
 
Överenskommelse om särskild specialpedagogisk insats för elev i Västerås 
- för godkännande    Dnr 218/15 
 
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller 
offentlighets- och sekretesslagen. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 25 
 
Ersättning för ett femte läsår gällande elev vid den fristående 
gymnasieskolan Viljan Friskola  Dnr 68/16  
 
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller 
offentlighets- och sekretesslagen. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 26 
 
Ersättning för en extra termin gällande elev vid den fristående 
gymnasieskolan Viljan Friskola  Dnr 82/16 
 
Ärendet redovisas inte p g a föreskrifter i personuppgiftslagen eller 
offentlighets- och sekretesslagen. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 27 
 
Frågan om införande av tvålärarsystem i Hallstahammars kommunala 
högstadieskolor Dnr 73/16 
 
Richard Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) föreslår i en motion den 19 
februari 2013 att ett så kallat tvålärarsystem skall införas på högstadieskolorna i 
Hallstahammars kommun.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
utreda möjligheterna till att införa tvålärarsystem i Hallstahammars kommuns 
högstadieskolor.  
 
Förvaltningen anför i skrivelse bl. a att: ”Tvålärarsystemet bidrar inte per 
automatik till högre måluppfyllelse eller pedagogisk förnyelse och utveckling. 
Allt har att göra med hur lärarna väljer att nyttja resursfördelningen. Avgörande 
är också hur lärarna samarbetar. Det kan bli mer av det som redan görs, såsom 
delning i mindre grupper och mer individuell hjälp. I vidare utredning om 
möjligheterna till att införa tvålärarsystemet på Hallstahammars kommunala 
högstadieskolor visar barn- och utbildningsförvaltningen på följande: 
 
Utifrån elevernas betygsresultat är flera faktorer identifierade: 

- Fler elever är i behov av särskilt stöd 
- Fler elever har brister i läsförståelse och lästhastighet 
- Fler elever brister i studiemotivation 
- Fler nyanlända med varierande skolbakgrund har behov av stöd och 

utmaningar på rätt nivå 
- Det är fortsatt stor skillnad i flickors och pojkars betygsresultat 
 

Vi ser inte ett svar på hur skolorna ska organisera för högre måluppfyllelse. Vi 
ser ett ökat behov av att vid våra 6-9-skolor skapa olika organisatoriska och 
pedagogiska lösningar där en lösning kan handla om att organisera ett 
”tvålärarsystem” inom något ämne. En annan lösning kan handla om till-
skapande av mindre undervisningsgrupper med olika inriktningar: för elever i 
behov av särskilda stöd, för elever som behöver stöd i studiemotivation, för 
elever som går fort fram och behöver ytterligare/fördjupade utmaningar, för 
nyanlända på olika nivåer mm.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2016 § 25. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens utredning inte införa 
tvålärarsystem då man inte ser att ett tvålärarsystem enbart medför att man 
uppnår målen. 
______ 
Exp till: Områdeschef för grundskolan 
 Förvaltningschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 28 
 
Frågan om att göra Hallstahammars kommun till en av Sveriges första 
läxfria kommuner    Dnr 74/16 
 
Vid fullmäktiges sammanträde den 30 september 2013 väckte Richard 
Andersson (V) och Reijo Tarkka (V) en motion om att göra Hallstahammars 
kommun till en av Sveriges första läxfria skolkommuner.  
 
Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att 
redogöra gällande möjligheten för eleverna i Hallstahammars kommun att göra 
sina läxor i samband med skoldagen utifrån ett ekonomiskt och organisatoriskt 
perspektiv. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse bland annat att ”En kartläggning av lärares och 
elevers syn på läxor genomfördes under våren 2015. Frågor, analys och 
slutsatser genomfördes av Fil.dr/docent Ingrid Westlund. Eleverna har svarat på 
frågor om antal läxor, hur mycket tid man lägger ner på läxor per vecka, om 
man kan göra läxan på egen hand, om man behöver hjälp för att göra läxorna 
mm. Eleverna har också svarat på vad en bra respektive en dålig läxa är. 
Slutsatser bildar underlag för diskussion i skolorna. -//- 
 
Tunboskolan fick i uppdrag att agera läxfri testskola. Skolan skapade möjlighet 
för eleverna att göra sina läxor i anslutning till skoldagen. Vidare har en 
konsekvensanalys utförts som innefattar bemanning, tjänstefördelning, 
schemalägganing, bussavgångar samt mellanmål. -//- 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån Tunboskolans slutsatser sett att, 
för systemets effektivitet och goda resultat så bör en mellanstor skolas 
lärartjänster utökas med 1-2 lärare om skolorna organiserar att eleverna gör sina 
läxor i samband med skoldagen. Rektorerna på övriga skolor i Hallstahammars 
kommun har tagit del av Tunboskolans undersökning. På en större skola är 
motsvarande siffra 2-3 lärare. 
 
Det skulle genera en kostnadsökning med ca 520 000 kr per lärartjänst. Det 
medför en total ökning i personalkostnader för 6-9 skolorna i Hallstahammars 
kommun med ca 2 600 000 kronor per år.”  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 mars 2016 § 26. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till vad som anförs i förvaltningens utredning uttala att man 
inte ser behovet av att införa en läxfri skola då samtliga skolor i dag erbjuder 
elever att göra sina läxor i anslutning till skoldagen.   
_______ 
Exp till: Områdeschef för grundskolan 
 Förvaltningschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 29 
 
Tobaksfri skola   Dnr 92/16 
 
Håkan Johansson (M) väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande 
tobaksfri skola enligt följande:  
 
”Vi nås av oroande signaler om att tobaksanvändningen ökar i våra skolor. 12-, 
13-åringar som regelbundet använder tobak. Både under skoldagen och på, eller 
i nära anslutning till, kommunens skolor. Unga tonåringar som dagligen 
använder tobak i och utanför våra skolor är en oroande utveckling, särskilt då 
detta många gånger är en inkörsport till tyngre droger och alkohol. 
 
Enligt folkhälsomyndigheten röker så många som 17-23% av ungdomarna i 
årskurs nio dagligen, där nästan lika många använder snus. 75-90% uppgav i 
samma undersökning att de önskade sluta. Skolan ska redan i dag vara helt 
drogfri och en tobakspolicy finns för kommunens anställda, men det räcker inte. 
Ett ökat ansvar bör tas för våra unga. Att förebygga är allt. Gemensamma 
krafttag behöver tas mot detta och tillgängligheten måste minska, både vad 
gäller att få tag på produkterna som att bruka dem. 
 
Att ungdomar får tag i tobak och alkohol har skett i alla tider, men detta är inget 
vi skall borsta bort och se som en naturlig del i ungdomens vardag, vi ska ha 
nolltolerans mot detta. Redan nu under våren vill vi se en kraftig minskning av 
cigarett- och snusanvändning i och kring skolan. 
Vi vill gärna se att 2016 blir den tobaksfria året. 
 
Därför yrkar vi  

− Att skolan tar ett större grepp kring problematiken, med en kartläggning 
och handlingsplan utifrån verkligheten för att minska 
tobaksanvändningen hos eleverna. 

− Att öka samarbetet med SN för att förebygga och minska 
tobaksanvändning i skolan.” 

 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid ett senare tillfälle. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ärendet behandlas vid ett senare tillfälle. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 30 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-29 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-29 
 
− arbetsutskottets protokoll 2016-03-15   
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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