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Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.00 

Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  

Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande  
 Margareta Sundin (S)  
 Roland Svangren (S)  
 Roger Pistol (S)  
 Lennart Andersson (S)  
 Elenor Zeidlitz (MP)   
 Inga-Lena Strömberg (V)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Lisbeth Wallman (S)  
 Meriem Dürek (C)  
 Stina Wessman (MP)  
   
Övriga deltagande Ersättarna Inger Hillius (S), Elisabeth Erngren (V), samt sekreterare Carina 

Iwemyr, skolchef Lena Millberg, controller Åsa Höjer § 10, controller 

Marianne Ekman § 10, kvalitetscontroller Ellinor Mazzarello § 10. 

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

Justeringens plats och tid Kommunhuset den 14 mars 2017 klockan 10.30 

 

Underskrifter  Paragrafer 9-11 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 

  Carina Iwemyr 
   

 Ordförande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Kjell Ivemyr (S)  
  

 Justerande ……………………………………………………………………………………………………… 

  Roland Svangren (S) 
  

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Barn- och utbildningsnämnden §§ 9-11 
  

Sammanträdesdatum 2017-03-07 

33 
  
Anslaget uppsättes 2017-03-14 Anslaget nedtages 2017-04-05 
   
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  

Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
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BUN § 9 

 

Information från förvaltningen       Dnr 22/17 

 

Skolchefen informerar om följande: 

 

 Åtgärder som vidtagits med anledning av dålig lukt på Näslunds 

skola 

 Projektet Rehabkedjan 

 Skolinspektionens besök 
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BUN § 10 

 

Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2016 inklusive redovis-

ning av resultat av internkontroll 2016 samt mål och nyckeltalstabell 2016    
Dnr 54/17 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet under 2016 inklusive resultat av internkon-

troll 2016 samt mål och nyckeltalstabell 2016.  

 

Inledningsvis anförs bland annat att: ”Verksamheternas pedagogik och omsorg 

ska utgå från barn, elever och föräldrars behov. Förbättringar pågår ständigt för 

att möta barns och elevers lärande och utveckling, utifrån vision, värdegrund, 

såväl statliga som kommunala mål och omfattande lagstiftning med barnkon-

ventionen som riktmärke. Barn och ungdomars behov, delaktighet och hur vi 

möter och bemöter barn och föräldrar har betydelse för måluppfyllelse.  

 

Årets resultat är negativt för barn- och utbildningsnämnden med ett underskott 

på 1 125 tkr. Det är främst gymnasieskolan som haft problem med att få ihop 

budgeten för köpta platser till följd av fler elever. De ökade intäkterna är en av 

orsakerna till att underskottet inte blev så stort som befarat vid delårsrapport i 

augusti. Under hösten kom beslut om utökad bidragsram för grundskolans 

’Lågstadiesatsning’. Förskolan som inte har haft fullt i sina grupper under 

hösten har klarat att hålla nere kostnaderna för att mildra underskottet.” 

 

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 februari 2017 § 8. 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2016, inklusive 

redovisning av resultat av internkontroll 2016 samt mål och nyckeltalstabell 

2016 och överlämna den till kommunstyrelsen.  
 

 

 

______ 
Exp till: Kommunstyrelsen 
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BUN § 11 

 

Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut 

 

Följande anmälningar noteras: 

 

 Meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-07 

 

 delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-03-07 

 

 arbetsutskottets protokoll daterad 2017-02-21 

  

 

Anmälningarna föranleder inget beslut. 

 

 

 

 


