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Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.10 
Vissa personuppgifter kan vara radserade p g a gällande lag 

 
Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Elisabeth Erngren (V)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Håkan Johansson (M)  
 Tommy Engström (KD)  
 Gary Johnsén (SD)  
   
Övriga deltagande Ersättarna Lisbeth Wallman (S), Yousef Hassi Lamiaa (S) och David Lindberg (L), 

samt skolchef Lena Millberg, nämndsekreterare Julia Wilén, områdeschef Lena Åhlén 
§ 82, områdeschef Anna Landehag § 82 och controller Åsa Höjer § 82. 

Närvarorätt Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga  
 närvarande. 
  
Utses att justera Gary Johnsén (SD)    
 

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 19 december 2016 klockan 17.00 

 

Underskrifter  Paragrafer 82-85 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Julia Wilén 
   
 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Kjell Ivemyr (S)  
  
 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 
  Gary Johnsén (SD) 
  
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 82-85 
  
Sammanträdesdatum 2016-12-13 

   
Anslaget uppsättes 2016-12-20 Anslaget nedtages 2017-01-11 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Julia Wilén 
 

 Utdragsbestyrkande 
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BUN § 82 
 
Information från förvaltningen       Dnr 33/16 
 

- Ekonomisk rapport t o m november 
Ekonom Åsa Höjer informerar om ekonomiskt utfall till och med november. 

 
- Öppna jämförelser 
Förvaltningschef Lena Millberg går igenom resultatet i öppna jämförelser, 
vilket är kunskapsnivåer från grundskolan.  

 
- Verksamhetsplan barn- och utbildningsförvaltningen 
Områdeschef Lena Åhlén presenterar barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamhetsplan för 2017. 

 
- Kvalitetsredovisning 
Områdechef Lena Åhlén visar upp kvalitetsredovisning för år 2016. 

 
- Filipstadsmodellen 
Områdschef Anna Landehag redovisar uppföljningsarbetet efter 
förvaltningen och nämndens deltagande i workshop om den så kallade 
Filipstadsmodellen. Förvaltningen jobbar nu med #allaskalyckas, vilket 
syftar till att alla elever ska bli sitt bästa jag. 

 
- Arbete för att motverka diskriminering och kränkande behandling 
Områdeschef Anna Landehag redovisar för hur förvaltningen arbetar för att 
motverka diskriminering och kränkande behandling inom skolan. 

 
- Tillsyn enskilda förskolor 
Områdeschef Lena Åhlén redovisar för förvaltningens tillsyn på enskilda 
förskolor. 

 
- Statistik nyanlända 
Förvaltningschefen redovisar statistik över nyanlända. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 83 
 
Sammanträdestider barn- och utbildningsnämnden 2017    Dnr 249/16 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att fastställa följande sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden år 
2017: 24/1, 21/2, 7/3, 28/3, 25/4, 23/5, 13/6, 29/8, 26/9, 24/10, 21/11 och 12/12. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 84 
 
Samverkansgrupper barn- och utbildningsnämnden 2017         Dnr 270/16 
 
Ett förslag till nya samverkansgrupper för barn- och utbildningsnämnden för 
2017 har tagits fram. 
 
Gällande ersättning för uppdraget föreslås att ersättning utgår för 2 halvdagar 
(2x4 timmar) per läsår. Ersättningen utgår enligt gällande arvodesbestämmelser 
för förtroendevalda. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ny indelning för samverkansgrupper antas samt att 
ersättning för uppdraget ska utgå enligt gällande arvodesbestämmelse för 
förtroendevalda. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta indelningen för samverkansgrupperna under 2017 i enlighet med en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att det för samverkansgrupperna utgår ersättning för max 2 besök á 4 timmar 
per läsår enligt gällande arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 
 
 
______ 
Exp till:  Samtliga nämndsledamöter 
  Samtliga enhetschefer 
  Skolchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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BUN § 85 
 
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-12-13 

 
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-12-13 

 
− arbetsutskottets protokoll daterad 2016-11-29 

  
 
Anmälningarna föranleder inget beslut. 
 
 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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