SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

2018-11-20

1 (9)

Plats och tid

KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.20
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Kjell Ivemyr (S), ordförande
Margareta Sundin (S)
Roland Svangren (S)
Roger Pistol (S)
Niko Ljevar (S)
Ellinor Zeidlitz (MP)
Inga-Lena Strömberg (V)
Sigge Synnergård (L)
Philip Jandovsky (M)
Meriem Dürek (C)
Lisbeth Wallman (S)

Övriga deltagande

Ersättaren Elisabeth Erngren (V), Jenny Landernäs (M), David Lindberg (L),
sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, controller Åsa Höjer § 75,
controller Marianne Ekman §§ 75-76.

Närvarorätt

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att medge närvarorätt för samtliga
närvarande.

Utses att justera

Roger Pistol (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 23 november 2018 klockan 09.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

74 - 79

Kristin Karlsson
Ordförande

………………………………………………………………………………………………………

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

………………………………………………………………………………………………………

Roger Pistol (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Barn- och utbildningsnämnden §§ 74 - 79

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2018-11-20
2018-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Kristin Karlsson
Utdragsbestyrkande

2018-12-15
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Information från samverkansgrupperna
En samverkansgrupp informerar om sitt besök på Nibbleskolan.
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BUN § 75
Mål och Budget 2019-2021 för barn- och utbildningsnämnden Dnr 470/18
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018 § 180 att kommunstyrelsens
förslag till nettoramar inför mål och budget 2019-2021 ska ligga som underlag
inför fullmäktiges beslut i december och att styrelsen och nämnderna för sin del
utifrån nettoramarna ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 22
november 2018 med förslag till mål och budget 2019-2021.
Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 20192021. Av sammanfattning av nämndens planeringsförutsättningar följer: Barnoch utbildningsnämndens uppdrag är utbildning och omsorg för åldersgruppen
1-18 år. I ansvarsområdet ingår förskola, förskoleklass, grundskola,
grundsärskola, fritidshem, elevhälsa, samordning och uppföljning av
gymnasieutbildning (i andra kommuner/friskolor) och kommunens
uppföljningsansvar (KAA)för ungdomar som saknar gymnasieutbildning.
Kommunen har 9 förskolor och 7 grundskolor inklusive förskoleklass,
fritidshem och grundsärskola. I uppdraget ingår tillsyn över förskolor i egen
regi, Ekot och Ålle-Bålle samt pedagogisk omsorg vid Ålle-Bålle. Två förskolor
och fritidshemen har öppettider för familjer med behov av barnomsorg tidiga
morgnar och sena kvällar.
Kommunstyrelsens förslag till nettoramar för Mål och budget 2019-2021
beslutades vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-15. Förslaget innebär
att Barn- och utbildningsnämndens nettoram (efter justering för överföring av
bemanningsenhet till KS) kommer att landa på 393 623 tkr för 2019, där också
ett effektiviseringskrav på 1 983 tkr ingår. Nämnden tilldelas lönekompensation
med 6,0 mkr, vilket motsvarar ca 2,2 % löneökning i genomsnitt samt lönekompensation för köpta städtjänster. För 2019 prioriteras inte någon extra
lönesatsning för lärare, vilket tidigare gjorts varje år sedan 2014. Personalrekrytering är allt mer problematiskt i och med konkurrensen om utbildad
personal. Det leder till att lönenivåer ökar. Förväntningarna på löner ligger
långt över den finansiering som kompenseras i ramtilldelning. Förvaltningen får
ibland avstå att anställa på grund av allt för höga lönekrav. Ett flertal bostäder
planeras i kommunen. Lokalbehovet ökar i takt med fler barn och ungdomar.
Vid planer för nya bostäder måste plats i förskolor och grundskolor finnas med i
samhällsplaneringen. Beslut behöver också tas om förskolans tre paviljonger
ska stå kvar permanent eller om ersättningslokaler ska skapas.
Grundskolan har genomfört flera stora anpassningar för att bättre fördela och
rymma ett ökat elevantal och för att flytta tillbaka årskurs 6 till mellanstadiet,
enligt politiskt beslut. Tunboskolans utbyggnad förbereds och pågår för att ta
emot mellanstadiet och därmed avlasta Vallybskolan. Tunboskolans utbyggnad
behöver engångsanslag 2019 för bland annat inventarier, digital utrustning och
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Forts BUN § 75
flyttkostnader. Utbyggnaden måste vara klar till skolstart hösten 2019. På
Strömsholms skola ska åk 6 återföras till mellanstadiet från hösten 2019.
Samtidigt pågår ett stort arbete för att eleverna på Näslund ska kunna flytta
tillbaka 2021. En ny skolbyggnad planeras. Utemiljö och trafiklösningar
behöver ses över i samband med utredningen på uppdrag av KF. Samtliga
lokalanpassningar innebär investeringar som resulterar i kapital och driftkostander, vilket innebär ökade hyror som behöver finansieras. Nämnden
kompenseras under kommande tre -års period för beräknade kostnader för
pågående och planerade investeringar för perioden. Kompensation tilldelas
också för redan utförda investeringar som till viss del ej finansierades 2018.
Tillskottet är positivt och är en nödvändig förutsättning för att klara ökade
hyreskostnader utan besparingar på annat då förvaltningens prioriterade mål är
att förbättra skolresultaten.
Elevantal i grundskola, grundsärskola och förskoleklass fortsätter att öka.
Ramkompensation krävs för bibehållen personaltäthet och för att täcka andra
kostnader. Förvaltningen begärde 3,5 mkr för att till viss del även ta hänsyn till
befolkningsprognosen kommande år. I kommunens befolkningsprognos
beräknas ca hälften av ökningen vara barn och ungdomar. I förslaget beviljas
2,5 mkr. En miljon mindre betyder att förvaltningen inte kompenseras för
eventuell inflytt under 2019. Däremot kompenseras motsvarande summa i
budget 2020, vilket då ger bra förutsättningar att klara utökningen. Tillskottet
2019 kommer att finansiera 1,0 lärartjänst, 1,75 förskollärare/fritidspedagog till
förskoleklass och fritids. Grundsärskolan behöver förstärkas med minst 2,5
tjänster då fler elever är inskrivna där, och fler står under utredning. Tillskottet
måste också täcka köpta platser som ännu är oklart om det kommer att öka
under 2019. Gymnasieskolan kompenseras med 3 300 tkr vilket begärdes för att
täcka resor och platser som varje år indexeras då samtliga platser för
Hallstahammars gymnasieungdomar köps av andra kommuner och enskilda
utförare. Övriga prioriteringar för utökade behov och krav måste förvaltningen
klara inom befintlig ram. Likaså det effektiviseringskrav på 1983 tkr som
beslutet innebär. Sedan 2014 har förskolan utökats med 140 platser eftersom
årskullar i förskoleåldrar varit stora. Många barn i förskoleålder har flyttat in i
kommunen, vilket antas fortsätta kommande år. Hösten -18 lämnade en stor
årskull förskolan. Statistik visar att förskolan kommer att ha tomma platser även
hösten 2019 om inte nya bostäder står klara. Förskolan förbereder för att
tillfälligt dra ner 20 platser under hösten 2019, för att hantera del av
förvaltningens effektivitetskrav. En del av förvaltningens effektiviseringskrav
fördelas också till gymnasieskolan. Där arbetar man förebyggande och aktivt
med att följa upp eleverna på sina respektive skolor för att säkra alla elevers rätt
till en bra utbildning. Uppföljning sker också för att titta på frånvaro, avhopp
och de elever som riskerar att inte nå målen. Där finns pengar att spara om
insatser sätts in i tid. De elever som inte är närvarande på skolan skrivs ut så att
inte Hallstahammars kommun betalar för en plats som inte nyttjas. Grundskolan
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Forts BUN § 75
kommer att minska 1,0 tjänst Sva lärare (svenska som andra språk) 1,0 tjänst
elevassistent, 0,50 tjänst för rättning av nationella prov samt omprioritera
statsbidrag där det är möjligt för att hantera sin del av effektivitetskrav och
andra ofinansierade kostnader. Grundskolan har de senaste åren haft många
asylsökande elever, vilket berättigat statsbidrag från Migrationsverket för del av
skolkostnad. I takt med att allt fler elever fått sin folkbokföring eller slutat
grundskolan har också bidraget minskat. Kostnader som finansierats av
statsbidraget måste anpassas i budget 2019.
Förvaltningen står inför stora utmaninger gällande digitalisering. Behovet av
inköp och investeringar är stort framförallt i förskolan som ligger långt efter. I
grundskolan har riktade statsbidrag bidragit till inköp och utbildning. Ingen
ramökning beviljades för begärda medel som avsåg digitalisering. Förskolan
och övriga verksamheter måste omprioritera för att klara vad som krävs.
Från 1 januari 2019 organiseras en kommunövergripande bemanningsenhet
under KS förvaltningen genom omfördelning av budget från samtliga
förvaltningar. Från BUN ska 1 370 tkr att överföras till KS förvaltningen.
Tidigare har BUN köpt bemanningstjänst av socialförvaltningen till en kostnad
av 507 tkr. Verksamheterna behöver omprioritera och effektivisera för att
finansiera utökningen. På sikt förväntas kostnaden vara intjänad genom bättre
samordning och uppföljning av vikariehantering.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2018 § 62.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa barn- och utbildningsnämndens mål och budget 2019-2021 utifrån
givna budgetdirektiv samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Philip Jandovsky (M) reserverar sig mot beslutet.
______
Exp till: Kommunstyrelsen
Förvaltningschef
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BUN § 76
Hemställan om tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga
asylsökande med flera Dnr 518/18
Regeringen har beslutat om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om
totalt 200 miljoner kronor år 2018. Hallstahammars kommun har i augusti 2018
blivit tilldelade 419 507 kronor i stadsbidrag.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 oktober 2018 bland
annat att antalet ensamkommande unga, 18 år eller äldre som fördelningen av
medel har baserats på, överensstämmer delvis med den grupp som omfattas av
möjligheten till uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Det vill säga
de ungdomar som efter den 1 juli 2018 sökt uppehållstillstånd på grund av
gymnasiestudier enligt nya gymnasielagen. Det innebär att kommunen får det
tillfälliga stödet för sådana insatser och kostnader som kommunen inom ramen
för kommunallagen och socialtjänstlagen, väljer att göra för att asylsökande ska
kunna vara kvar i kommunen eller för att tillståndssökande ska kunna få ett
ordnat boende i kommunen. Stödet bör i första hand kunna användas för att
täcka sådana kostnader som kommunen samtidigt inte kan få ersättning för från
Migrationsverket. Gymnasieskolan har hösten 2018 tio elever som är
asylsökande och är 18 år eller äldre. Skolkostnad och skolkort täcks inte fullt ut
av bidrag från Migrationsverket. Faktisk kostnad överstiger bidrag från
Migrationsverket med 200 000 kr.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2018 § 63.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att hos kommunstyrelsen hemställa om 200 000 kronor av det tillfälliga
kommunstödet för ensamkommande unga asylsökanden med flera för att täcka
den del av skolkostnad och skolkort som inte täcks av statsbidrag från
Migrationsverket.

______
Exp till: Kommunstyrelsen
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BUN § 77
Användning av programmet Grön Flagg

Dnr 529/18

Hallstahammar har tidigare i enlighet med nämndens mål använt sig av
programmet Grön Flagg när man arbetar med miljöfrågor.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 25 oktober 2018 ” Ett
av förskolan och grundskolans uppdrag är att arbeta med miljöfrågor. Genom
ett miljöperspektiv får barnen/eleverna möjligheter både att ta ansvar för den
miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt
till övergripande och globala miljöfrågor. Verksamheten och undervisningen
ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan
anpassas för att skapa hållbar utveckling. Alla förskolor och grundskolor i
Hallstahammar arbetar aktivt med miljöfrågor och frågor kopplade till hållbar
utveckling i flera ämnen, arbetsområden, på temadagar och temaveckor och har
bland annat arbetat efter programmet Grön Flagg. Hittills har det varit gratis att
använda programmet Grön Flagg. Nu inför man en avgift om 1500 kr per
verksamhet fr.o.m. 2019-01-01. Vi menar att det pågår ett aktivt miljöarbete på
våra förskolor och skolor och det är oberoende programmet Grön Flagg. Det
finns en stor kunskapsbank att hämta material från genom bl.a. olika läromedel,
litteratur och informationsmaterial.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2018 § 65.
Eleonor Zeidlitz (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Philip Jandovsky (M) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag att en
redovisning ska tas fram över förskolornas och grundskolornas miljöarbete efter
grön flagg.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till dels
arbetsutskottets förslag och Philip Jandovskys (M) tilläggsyrkande och avslag
på Eleonor Zeidlitzs (MP) avslagsyrkande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således
att man i skolorna och förskolorna inte är bundna att använda programmet Grön
Flagg utan man kan använda andra läromedel i arbetet med miljöfrågor, samt
att nämnden ska få en redovisning över förskolornas och grundskolornas
miljöarbete efter grön flagg.
______
Exp till: Områdeschef förskolan
Områdeschef grundskolan
Justerandes signatur
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BUN § 78
Sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 2019 Dnr 530/18
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 6 november 2018 § 66.
Barn och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa följande datum för barn- och utbildningsnämndens sammanträden
under år 2019;
22/1, 19/2, 26/3, 23/4, 21/5, 11/6, 27/8, 24/9, 22/10, 19/11, 10/12.
Sammanträdet börjar klockan 14.00.
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BUN § 79
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-11-20
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-11-20
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-11-06

Anmälningarna föranleder inget beslut.
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