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Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.30-16.30 
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)  
 David Lindberg (L)  
 Tommy Engström (KD)  
 Stina Wessman (MP) §§ 45-46  
 Lisbeth Wallman (S) §§ 47-52  
   
Övriga deltagande Ersättarna Lisbeth Wallman (S) §§ 45-46 och Inger Hillius (S), samt skolchef 

Lena Millberg, nämndsekreterare Julia Wilén, sekreterare Carina Iwemyr, 
områdeschef Anna Landehag och rektor Anna Ulfves § 45, övriga deltagare se § 
46. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 15 juni 2016 klockan 11.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 45-52 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Inga-Lena Strömberg (V) 
  

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

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 45-52 
  
Sammanträdesdatum 2016-06-14 
  
Anslaget uppsättes 2016-06-15 Anslaget nedtages 2016-07-07 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén 
  
 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 45 
 
Information från förvaltningen        
 

• Information om projekt närvaro i grundskolan     Dnr 33/16 
Områdeschef för grundskolan Anna Landehag informerar om det 
strategiska arbetet som sker på skolorna för en ökad närvaro. Vidare 
redovisas hur dels den anmälda frånvaron och dels den oanmälda från-
varon ser ut idag. 
 

• Redovisning av förvaltningens arbete för att motverka 
 diskriminering och kränkande behandling     Dnr 33/16 
Områdeschefen för grundskolan Anna Landehag informerar om förvalt-
ningens arbete för att motverka diskriminering och kränkande behand-
ling.   
 

• Rättning av nationella prov     Dnr 33/16 
 Rektor Anna Ulfves berättar om hur skolorna arbetar inför och med 
 rättning av nationella prov. 
 

• Statistik nyanlända    Dnr 21/16 
Skolchefen presenterar statistik för nyanlända förskola – gymnasieskola 
per maj 2016. 
 

• Information från skolchefen    Dnr 33/16 
- Ekonomisk rapport per maj 2016 
- Statistisk nyanlända 
- Namnsättning på skolorna: Nuvarande Lindboskolan kommer behålla 

sitt namn Lindbo. Före detta Kantzowska gymnasiet kommer heta 
Parkskolan. 

- Lärarlönelyftet 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 46 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§§ 47-48 – Kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello 
§ 49 – Områdeschef för förskolan Lena Åhlén 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 47 
 
Indikatorer för barn- och utbildningsnämndens mål 2016-2019     
Dnr 72/16 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 26 april 2016 § 33 att fastställa 
mål för barn- och utbildningsnämnden 2016-2019. Förvaltningen har därefter 
arbetat fram förslag till indikatorer för respektive mål. 
 
Av olika anledningar kan behov av justeringar av indikatorer uppstå. Det är 
dock viktigt att eventuella förändringar noggrant övervägs och så långt det är 
möjligt inte försvårar jämförelser över perioden. Förslagsvis bör ändringar i 
indikatorerna fastställas av arbetsutskottet.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2016 § 36. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa indikatorer för barn- och utbildningsnämnden 2016-2019 enligt en 
till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att delegera till arbetsutskottet att vid behov besluta om justeringar i indikatorer 
under perioden.  
 
_______ 
Exp till:   Reglementspärmen 
  Förvaltningschef 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 48 
 
Detaljplan för del av Hallstahammar, kvarteret Fasanen, PL 216 - för 
yttrande    Dnr 112/16 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till detaljplan för del av Hallstahammar, 
kvarteret Fasanen till bland annat barn- och utbildningsnämnden för samråd. 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Värden 1 samt delar av ***. I dag är marken 
framförallt planlagd för flerbostadsbebyggelse, samt den äldre bestämmelsen 
park eller plantering och allmänt ändamål. Syftet med plan är att pröva markens 
lämplighet för en blandad bostadsbebyggelse i form av småhus och enstaka 
flerbostadshus. Syftet är även att lyfta områdets medutformning och gestaltning 
som bidrar till kvalitativa platser och stråk för kommunens invånare, däribland 
värna park- och naturområden. Vidare ges möjlighet till en eventuell expansion 
av förskolan Jan Pers backe i planområdets norra delar. 
 
Planen är ute på samråd under tiden 16 maj till 4 juli 2016. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 19 maj 2016 bland annat fler bostäder 
behöver tillskapas i kommunen. En förtätad bostadsbebyggelse skulle bidra 
positivt till detta tämligen centrala område som idag är vildvuxet och ödsligt. 
En ökad aktivitet i området kan också bidra till ökad trygghet och att allt färre 
obehöriga vistas vid närliggande förskolas innergård under kvälls- och nattetid.  
 
Ny bostadsbebyggelse medför sannolikt fler barn och elever i området. Barn- 
och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet 2016-03-08 att 
Fredhemsskolans gamla lokaler i förlängningen ska ersätta förskolans tillfälliga 
paviljonger vid Duvan och Jan Pers backe. Att detaljplanen ändock möjliggör 
en utbyggnad av Jan Pers backe ses som positivt och innebär en beredskap för 
förändringar i barnkullarnas storlek.    
 
Liksom det planerade kvarteret Niten (Plan 210 Dnr 16/14) tillhör kvarteret 
Fasanen Nibbleskolans nuvarande upptagningsområde. Elevökningen är idag 
störst inom det området vilket medför en hastig påfyllnad av elever till 
Nibbleskolan och Lindboskolan. Förvaltningskorridoren på Nibbleskolan 
kommer därför att, enligt barn- och utbildningsnämndens beslut, flyttas till Park 
för att frigöra utrymme för ett växande elevantal på Nibble. Årskurs 6 framtida 
återförande till mellanstadiet tillsammans med en sannolik ökning av elevantal 
till följd av ny bostadsbebyggelse gör att förvaltningen nogsamt behöver följa 
volymerna i skollokalerna och möjligen revidera upptagningsområdena för 
Fredhemskolan/Nibbleskolan. 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 48 
 
Den eventuellt ökande biltrafiken på vägarna inom planområdet (sammanräknat 
med kvarteret Nitens område) är något oroande med anledning av förskolans 
läge.  
 
Förvaltningen ser i övrigt positivt på planförslaget och finner inga hinder för 
revideringen av detaljplanen och utökningen av boendemöjligheterna. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2016 § 37. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som sitt yttrande till kommunstyrelsen över detaljplan för del av 
Hallstahammar, kvarteret Fasanen, överlämna förvaltningens skrivelse daterad 
19 maj 2016. 
 
 
_______ 
Exp till:   Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 49 
 
Ändrade krav för att verka som vikarie inom förskola och 
fritidsverksamhet genom bemanningsenheten     Dnr 116/16 
 
Barn- och bildningsnämnden beslutade den 26 maj 2009 § 36 bland annat att all 
hantering av vikariat eller andra visstidsanställningar som barnskötare, 
elevassistent och ekonomibiträde ska hanteras av socialnämndens 
bemanningsenhet.  
 
2013 beslutade man att ändra villkoren, från att ha krav på godkänt slutbetyg 
från gymnasiet, till att personer som saknar ett fåtal kurser för godkänt slutbetyg 
inom barn- och fritidsprogrammet på en bestämd tid kan få läsa klart sina kurser 
parallellt med att man verkar som vikarie inom bemanningsenheten. Därefter 
gäller godkänt slutbetyg för fortsatt vikariat.  
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 17 maj 2016 bland annat att rapporter från 
verksamheterna inkomna under 2013 pekar på att man upplever att det är svårt 
att få vikarier. Då bekymmer med att få tag i vikarier från barnskötar-
utbildningen kvarstår än i dag så föreslår förvaltningen att ändra så att även de 
som har godkänt slutbetyg från barnskötarutbildning i en annan form än 
gymnasieprogram ska få möjlighet att anställas, utifrån de anställningsvillkor 
som socialnämndens bemanningsenhet har. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 2 juni 2016 § 38. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att under perioden 2016-08-15 t o m 2017-06-31 låta personer som har godkänt 
slutbetyg från barnskötarutbildning i en annan utbildningsform än 
gymnasieprogram/gymnasieutbildning få möjlighet att anställas, utifrån de 
anställningsvillkor som socialnämndens bemanningsenhet har. 
 
 
______ 
Exp till:  Reglementspärmen 
  Områdeschef för förskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 50 
 
Busskort för sommarskola    Dnr 120/16 
 
Enligt 2 § lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa 
elevresor är den kommun, som enligt skollagen är elevens hemkommun, 
skyldig att utge ersättning för elevresor för elev som har rätt till studiehjälp 
enligt studiestödslagen (1999:1395) när färdvägen mellan bostaden och skolan 
överstiger sex kilometer. Den 7 mars 2012 fattades beslut om avtal och 
riktlinjer för gymnasieelevresor. Ersättningen utges i första hand i form av 
busskort för resor med allmänna kommunikationer. Hallstahammars kommun 
har avtal med VL som handlägger samtliga ansökningar om skolkort för 
gymnasieelever med Hallstahammar som hemortskommun och som går i skolor 
i Västmanland samt distribuerar skolkorten. Dessa skolkort gäller under läsåret.  
 
Hallstahammars kommun har den 13 juni 2016 fått en förfrågan om kommunen 
även tillhandahåller busskort vid studier i sommarskola. Detta görs inte i dag.  
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Elenor Zeidlitz (MP) yrkar på att bevilja busskort för elever som går i 
sommarskola under förutsättningen att elevens närvaro kan intygas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Elenor Zeidlitz 
(MP) yrkande 
 
att bevilja busskort för de elever som fått/kommer få F och väljer att läsa upp 
betyget på sommarskola,  
 
att busskortet enbart gäller under den perioden sommarskolan pågår, samt 
 
att ersättning för busskort betalas ut i efterskott mot uppvisat intyg som stärker 
elevens närvaro.  
 
 
______ 
Exp till:  Reglementspärmen 
  Controller 
  Rektor för gymnasieskolan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 51 
 
Detaljplan för ***        Dnr 113/16 
 
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för *** till bland annat 
barn- och utbildningsnämnden för samråd. Planförslaget omfattar fastigheten 
***. I dag är marken planlagd för kontor och det nya förslaget medger 
bebyggelse i form av bostäder och kontor.  
 
Planförslaget är ute på samråd för yttrande till kommunstyrelsen senast den 10 
juli 2016. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar på att uppdra åt ordförande att fatta beslut om yttrande 
över ny detaljplan för Strömsholm ***. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kjell Ivemyrs (S) 
yrkande 
 
att uppdra åt ordförande att fatta beslut om yttrande över ny detaljplan för ***. 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 52 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-06-14 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-06-14 
 
− arbetsutskottets protokoll 2016-06-02 

 
  

 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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