
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) 

Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Inger Hillius (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Eleonor Zeidlitz (MP)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Håkan Johansson (M)  
 Elinor Blomqvist (M)  
 Gary Johnsén (SD)  
   
   
   
Övriga deltagande Ersättarna Roger Pistol (S), Mattias Bark (S), Yousef Hassi Lamiaa (S), Elisabeth 

Erngren (V) och David Lindberg (L), samt skolchef Lena Millberg och 
nämndsekreterare Julia Wilén, övriga deltagare se § 64. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Håkan Johansson (M)    
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 28 september 2016 klockan 16.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 63-70 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Håkan Johansson (M) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 63-70 
  
Sammanträdesdatum 2016-09-27 
  
Anslaget uppsättes 2016-09-28 Anslaget nedtages 2016-10-20 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén 
 
 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 63 
 
Information från förvaltningen       Dnr 33/16 
 
Förvaltningschef informerar om 
 

- Statistik nyanlända       
- Flytten till Parkskolan 
- Nyrekryteringar inom förvaltningen 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 64 
 
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut 
 
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna: 
 
§ 65 – Controller Åsa Höjer 
§ 67 – Rektor Susanna Hodin 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 65 
 
Delårsrapport per augusti 2016 för barn- och utbildningsnämnden, samt 
handlingsplan för ekonomi i balans      Dnr 108/16 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 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. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per augusti 
2016. Sammanfattningsvis anförs bland annat att: ”Grundskolorna får allt fler 
elever. Plats för att ta emot fler elever som flyttar till kommunen behöver 
säkras. Inflyttningsnetto varierar kortsiktig men långsiktigt växer elevantalet så 
gott som på alla skolor. Därtill mottagande av många nyanlända elever. Med 
gemensam ansträngning i kommunen finns möjlighet att klara den stora 
utmaningen att flytta om, anpassa och bygga till för att alla elever ska rymmas 
på alla skolor. Ett första steg beslutades av kommunfullmäktige under våren. 
Lindboskolans åk 6-9 flyttade in i Parkskolan i augusti. Omfördelning och 
tillskott av medel pågår för tidiga stödinsatser till grundskolans yngre elever 
och förskolans barn. Syftet är att ge bättre förutsättningar att alla ska klara 
kunskapsmålen. Tätare uppföljning genomförs för att tidigare sätta in 
stödinsatser. Huvuduppgiften i förbättringsarbetet är att förbättra 
kunskapsresultaten. Tidiga insatser för att eleverna ska nå kunskapsresultaten 
börjar i förskolan. Förskolans pedagogiska uppdrag förfinas med sikte på 
måluppfyllelse. Elever som inte blir godkända i grundskolan eller 
gymnasieskolan riskerar att hamna i arbetslöshet och annan problematik. Det är 
en utmaning att motivera dem till att göra ett omtag och klara 
gymnasieutbildning. Gymnasieutbildningen ingår i ett länsövergripande EU-
projekt ”#jag med” för ökad samverkan kring berörda ungdomar. Projektet 
pågår under tre år.” 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2016 § 118 att nämnderna senast i 
augusti ska lämna in handlingsplaner 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 8 september 2016 upprättat förslag till 
handlingsplan. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 48. 
 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts BUN § 65 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport per augusti 2016 och överlämna den till 
kommunstyrelsen, samt 
 
att godkänna handlingsplan för ekonomi i balans och överlämna den till 
kommunstyrelsen. 
 
______ 
Exp till:  Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 66 
 
Revisionsrapport ”Granskning av arbetet för att få eleverna i grundskolan 
att nå kunskapsmålen” – för yttrande   Dnr 193/16 
 
Revisorerna i Hallstahammars kommun har granskat arbetet med elevernas 
måluppfyllelse i grundskolan. Den övergripande revisionsfrågan har varit om 
barn- och utbildningsnämnden säkerställt att grundskolornas arbete med att få 
eleverna att nå kunskapsmålen är ändamålsenligt. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 14 september 2016 upprättat förslag 
till yttrande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 49. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar   
 
att som sitt yttrande över revisionsrapport ”Granskning av arbetet för att få 
eleverna i grundskolan att nå kunskapsmålen” överlämna förvaltningens 
skrivelse den 14 september 2016. 
 
 
______ 
Exp till:  Revisorerna 
  Förvaltningschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 67 
 
Ersättning för en extra termin gällande elev vid den fristående 
gymnasieskolan Viljan Friskola    Dnr 177/16  
 
Enligt gymnasieförordning (2012:402) kap 9 § 7 får huvudmannen besluta att 
undervisningen på ett nationellt program för en elev i gymnasieskolan får 
fördelas över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller 
om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl för 
det. När en elev går i skolan vid en fristående skola är huvudmannen den 
fristående gymnasieskolan.  
 
Viljan Friskola har till Hallstahammars kommun ansökt om ersättning för en 
elev som är i behov av att gå en extra termin på gymnasieskolan. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 12 september 2016 att 
man anser att eleven bör beviljas en extra termin. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 47. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja Viljan Friskola ersättning för *** för en extra termin i gymnasiet i 
enlighet med det bidragsbelopp som fastställts, utan möjlighet till förlängning. 
 
_______ 
Exp till:   Viljan Friskola 
  Rektor för gymnasieskolan Susanna Hodin 
  Controller Marianne Ekman 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 68 
 
Detaljplan för del av Hallstahammar Nirvana 9 - för yttrande    Dnr 263/15 
 
Kommunstyrelsen har den 5 september 2016 översänt förslag till detaljplan för 
del av Hallstahammar, Nirvana 9, till bland annat barn- och utbildnings-
nämnden för yttrande. Detaljplanen har varit ute på samråd och granskning. 
Förslaget till detaljplan har åter reviderats efter inkomna synpunkter. Barn- och 
utbildningsnämnden ges möjlighet under granskningstiden att senast den 30 
september 2016 lämna synpunkter på planförslaget. 
 
Syftet är att pröva fastighetens lämplighet för kontor- och bostadsändamål med 
tillhörande parkeringsgarage. På fastigheten Nirvana 9 ligger en större byggnad 
som är planlagd för industri- och kontorsverksamhet.   
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 8 september 2016 meddelat att man 
inte har något ytterligare att erinra mot planförslaget.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 50. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något ytterligare att tillägga om planförslag som avser 
ny detaljplan för del av Hallstahammar Nirvana 9. 
 
 
_______ 
Exp till:   Kommunstyrelsen 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 69 
 
Detaljplan för del av Kolbäcks centrum (tidigare Myran) PL 214 - för 
yttrande    Dnr 25/16 
 
Kommunstyrelsen har den 5 september 2016 översänt ett reviderat förslag till 
ny detaljplan för del av Kolbäcks centrum, före detta förskolan Myran. 
Planförslaget innebär bland annat att ny bostadsbebyggelse i flera våningar kan 
byggas på den del av fastigheten där förskolebyggnaden ligger i dag. En stor del 
av den gamla förskolegården sparas samtidigt som park- och naturmark och blir 
därmed tillgänglig för alla.  
 
Förslaget har tidigare varit ute på dels samråd, där nämnden har yttrat sig, dels 
granskning, där nämnden beslutade att man inte hade något ytterligare att 
tillägga från det tidigare yttrandet.  
 
Barn- och utbildningsnämnden ges möjlighet under granskningstiden att senast 
den 3 oktober 2016 lämna synpunkter på planförslaget. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 8 september 2016 meddelat att man 
inte har något ytterligare att erinra mot planförslaget.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 20 september 2016 § 51. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uttala att man inte har något ytterligare att tillägga om planförslag som avser 
ny detaljplan för del av Kolbäcks centrum (tidigare Myran), PL 214. 
 
 
_______ 
Exp till:   Kommunstyrelsen 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 70 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-09-27 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-09-27 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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