SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

2017-10-24

1 ()

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)
Lamiaa Yousef Hassi (S)
Eleonor Zeidlitz (MP)
Inga-Lena Strömberg (V)
Sigge Synnergård (L)
Jenny Landernäs (M)
Tommy Engström (KD)
Lisbeth Wallman (S)

Övriga deltagande

Nämndsekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg, Inger Hillius (S),
Elisabeth Erngren (V) § 53, David Lindberg (L), kvalitetscontroller Ellinor
Mazzarello § 67, controller Åsa Höjer § 69.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Tommy Engström (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 27 oktober 2017 klockan 11.30.

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

67 - 73

Kristin Karlsson
Ordförande

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

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

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

Tommy Engström (KD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Barn- och utbildningsnämnden §§ 67 - 73

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2017-10-24
2017-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Kristin Karlsson
Utdragsbestyrkande

2017-11-20
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BUN § 67
Information från förvaltningen/skolchefen

Dnr 22/17

Följande informationer ges:
• Kvalitetscontroller informerar och redovisar projektet ”Närvaro
100%”.
• Kvalitetscontroller redovisar Skolinspektionens elevenkät hösten
2016/våren 2017.
• Skolchefen informerar bland annat om skollokaler,
vaktmästartjänster samt öppet hus på Parkskolan den 26 oktober.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 68
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 69 – Controller Åsa Höjer
§§ 70-72 – Skolchef Lena Millberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 69
Mål och budget 2018-2020 för barn- och utbildningsnämnden Dnr 57/17
Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2017 § 86 bland annat att fastställa
kommunstyrelsens förslag till Mål och budget för perioden 2018-2020 samt att
nämnder, förbund och bolag skall utifrån kommunfullmäktiges budgetramar
återrapportera till kommunfullmäktige hur man avser att bedriva verksamheten
för åren 2018 till 2020 med mål med bäring mot kommunfullmäktiges
gemensamma mål och med de budgetmedel som ställs till förfogande varvid
återrapporteringen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast den 23 oktober
2017.
Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 20182020. Av sammanfattningen framgår följande: ”Mål och budget 2018 - 2020
fastställdes av kommunfullmäktige 2017-06-19. Barn och utbildningsnämndens
ram för år 2018 fastställdes till 382 861 tkr, (inräknat ramjustering under 2017
för nya internhyror) vilket innebär en utökning med 18 800 tkr jämfört med
budget 2017. Nämnden får lönekompensation med 5,5 mkr, samt 1,0 mkr för
extra lönesatsning på lärare och förskollärare. Nämnden kompenserats i ram
med totalt 4,3 mkr för elevökning i grundskolan. 2,0 mkr är ett extra tillskott för
fler elever än vad som kompenserats för i tidigare budgetramar år 2015 och
2016, då ökning av elever var ovanligt stor. Elevökningen har medfört stort
behov av nya lokaler. Från 2018 förstärks budgetramen med 1,7 mkr för ökade
driftkostnader. Budgetramen förstärks med 800 tkr för ökade kapitalkostnader
utifrån den investeringsbudget på 15 Mkr som var beslutad vid ingången av
2016 och som då låg till grund för Mål och Budget 2017-2019. Under 2016
beslutas om ökad investeringsbudget till 50 Mkr för år 2017 och 20 Mkr för år
2018 och 2019. Vid Mål och budget arbetet våren -2017 räknas därför
kapitalkostnaderna om och tillskott begärs inför 2018 för att klara ökade
hyreskostnader. Ramökning för konsekvenserna av den ökade
investeringsbudgeten beviljades inte. Förvaltningen kommer att göra
omprioriteringar i den mån det är möjligt för att klara ökade hyreskostnader,
men befarar att medel kommer att saknas för att täcka hyrorna. Nämnden
tilldelas 500 tkr för barn i behov av särskilt stöd. För 2018 omprioriteras dessa
medel för att täcka del av ökade kapitalkostnader. Elevantalet i gymnasieskolan
minskar kommande år men ramutökning på 2,0 mkr behövs för att täcka
indexering av köpta platser, återföring till förskolan och grundskolan samt ökad
kostnad för särskilt stöd år 2018. I beslutad ram 2018 finns ingen hänsyn tagen
till eventuell inflytt av gymnasieungdomar till Hallstahammars kommun.
Barn- och utbildningsnämndens mål följs upp genom sammanställandet av de
nyckeltal som avgör utfallet av nämndens mål. Vid delår -17 visade utfallet av
BUN:s mål att tre av målen var gröna och två var gula.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts BUN § 69
Mål 3 som handlar om att barnens/elevernas arbetsklimat ska vara tryggt och
inspirerande gick upp i förhållande till resultatet för helår -16, medan mål 5 som
handlar om social och ekologisk hållbarhet gick ned. Resterande mål låg i
samma nivå som vid senaste helårsavstämningen. Att öka elevernas
måluppfyllelse (mål 2) är även fortsättningsvis huvudfokus för förvaltningen.
I delårsrapport augusti 2017 redovisar Barn- och utbildningsnämnden 421
anställda personer. För 2018 planeras utökning av lärarresurs i grundskolan med
1,80 tjänst, utökning med 0,50 tjänst i förskoleklass/fritids, utökning med 0,75
tjänst i grundskolan pga. Elevökning. Även för övriga funktioner som måltid,
elevhälsa, studiekonsulent och ledningsresurs i grundskolan planeras utökning
av personal.
Budget 2018 upprättas inom tilldelad ram, men förvaltningen befarar att medel
kommer saknas för att täcka hyrorna fullt ut utifrån gjorda och tillkommande
investeringar.
En ökning av budgeterade platser sker i grundskolan, grundsärskolan, och på
fritidshem 2018. Gymnasiet och förskoleklass minskar sina budgeterade platser.
Var och i vilken takt nya bostäder planeras och byggs i Hallstahammar kommer
att påverka behov av platser i skolor och förskolor framöver.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 57.
Kjell Ivemyr (S) yrkar, som ett tillägg till arbetsutskottets förslag, att
arbetstutskottet ska i få i uppdrag att utifrån kommunstyrelsens beslut den 6
februari 2017 § 19 avseende direktiv inför mål- och budgetarbetet 2018-2020, i
särskilt dokument redovisa vad som nu i nämndens mål- och budget 2018-2020
skiljer sig från kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86 och
överlämna den till kommunstyrelsen.
Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård (L) och Tommy Engström (KD) yrkar
avslag på arbetsutskottets förslag.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden
med bifall till dels arbetsutskottets förslag, dels Kjell Ivemyrs (S)
tilläggsyrkande samt avslag till Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård (L) och
Tommy Engström (KD) yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts BUN § 69
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa barn- och utbildningsnämndens mål och budget 2018-2020 utifrån
kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86 och överlämna den till
kommunstyrelsen, samt
att uppdra åt arbetsutskottet, att utifrån kommunstyrelsens beslut den 6 februari
2017 § 19 avseende direktiv inför mål- och budgetarbetet 2018-2020, i särskilt
dokument redovisa vad som nu i nämndens mål- och budget 2018-2020 skiljer
sig från kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2017 § 86, samt överlämna den
till kommunstyrelsen.

Jenny Landernäs (M), Sigge Synnergård (L) och Tommy Engström (KD)
reserverar sig mot beslutet.

__________
Exp till: Controller
Skolchef
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 70
Motion av Anna Gunstad Bäckman (C), Marianne Avelin (C) angående
införande av sociala tjänstehundar inom vård, skola och omsorg i
Hallstahammars kommun Dnr 342/17
Anna Gunstad Bäckman (C) och Marianne Avelin (C) anför i en motion den 8
juni 2017 ”Antalet sociala tjänstehundar (vård- och terapihundar) ökar. I dag
finns stort antal utbildade tjänstehundsteam i över 50-talet kommuner.
Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning gällande användandet av sociala
tjänstehundar inom vård och omsorg. I vägledningen finns tydliga riktlinjer om
hur ex allergi, arbetsmiljö, djurskydd och smittorisker ska hanteras.
Forskning visar på positiva effekter på bland annat blodtryck, hjärtfrekvens,
depression och apati samt på oxytocin- och kortisolnivåer. I Sverige har goda
erfarenheter från praktiska försök med hund i vård, skola och omsorg rapporterats. Samvaro med djur kan öka upplevelsen av livskvalitet genom att ge avbrott
i vardagen. Andra positiva effekter för människor kan till exempel vara sociala,
psykologiska och som ovan nämnt fysiska. Enligt en översikt av effektstudier
om djurassisterad aktivitet (inte enbart hundar) medförde det statistiskt säkra
minskningar av beteendeproblem bland personer med demenssjukdom. Även
ångest minskade bland äldre utan kognitiva nedsättningar samt dem äldres
sociala funktionsförmåga gynnades avsevärt. Inom omsorgen har man sett att
utbildade hundteam kan öka den sociala gemenskapen och minska
utanförskapen samt underlätta de vardagliga sysslorna inom ex LSSverksamheten. Inom skolan finns resultat av att elever, genom hjälp av
tjänstehundar, har förbättrat sin läsning och även effektiviserat inlärningen. I
Hallstahammars kommun ser vi stora möjligheter att för barn och ungdomar
förbättra studieresultaten och studiemiljön. För äldre ökad livskvalitet och
social gemenskap samt för omsorgen minskat utanförskap och ökad
självständighet i vardagen. Läs mer på: www.iahio.org
Jag vill härmed yrka på:
- Att kommunen utreder möjligheten att införa sociala tjänstehundar inom vård,
skola och omsorg i Hallstahammars kommun.
- Att kommunen om möjligt etablerar utbildade hundekipage som komplement
till befintliga insatser inom vård, skola och omsorg i Hallstahammars kommun
där kommunen finner det lämpligt.”
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 6 oktober 2017 bland
annat att ”Grunduppdraget för verksamheten är omsorg och utbildning utifrån
statliga styrdokument och kommunala mål.

Justerandes signatur
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Forts BUN § 70
Verksamheterna har fullt upp att verkställa det uppdraget organisatoriskt,
pedagogiskt, socialt och ekonomiskt. Tjänstehundar må vara bra för inlärningen
men det blir ytterligare en uppgift att hantera för medarbetarna i en verksamhet
med många barn och elever i grupper och klasser. Verksamheter som både ska
ta hänsyn till gruppens som individens behov. Ekonomiskt utrymme saknas
också.” Avslutningsvis anförs att ”Förvaltningen har inte för avsikt att utreda en
organisation med tjänste-hundar.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 58.
Jenny Landernäs (M) och Tommy Engström (KD) yrkar bifall till motionen.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar barn- och utbildningsnämnden
med bifall till arbetsutskottets förslag samt avslag till Jenny Landernäs (M) och
Tommy Engströms (KD) yrkande.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att avslå motionen angående djurassisterande interventioner med hänvisning till
vad som anförs i barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse den 6 oktober
2017.

Jenny Landernäs (M) och Tommy Engström (KD) reserverar sig mot beslutet.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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BUN § 71
Lägenhet på förskolan Humlan

Dnr 432/17

Elinor Blomqvist (M), Sigge Synnergård (L) och Tommy Engström (KD)
väcker vid sittande sammanträde den 26 september 2017 § 65 ärendet gällande
en lägenhet på förskolan Humlan.
Skolchefen meddelar att hyreskontraktet mellan socialnämnden och tekniska
nämnden gällande lägenheten på Humlans förskola är uppsagd. Lägenheten
kommer i fortsättningen att användas av barn- och utbildningsförvaltningen.
Under den närmaste tiden kommer den att användas som ersättningslokal vid
energiåtgärder på Humlan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 60.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uttala att hyreskontrakt för socialnämnden gällande lägenhet på förskolan
Humlan är uppsagt och att lägenheten den närmaste tiden kommer att användas
av barn- och utbildningsförvaltningen som en ersättningslokal vid
energiåtgärder på förskolan Humlan.
__________
Exp till: Elinor Blomqvist (M)
Sigge Synnergård (L)
Tommy Engström (KD)
Skolchef
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BUN § 72
Detaljplan för Hallstahammars centrum (Dp 219) – för yttrande
Dnr 448/17
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för ICA till bland annat
barn- och utbildningsnämnden för samråd. Planförslaget omfattar fastigheten
Eldsboda 1:121 och del av fastigheten Eldsboda 1:286. Idag är marken i
huvudsak planlagd för centrumbebyggelse. Planen handläggs med utökat
förfarande eftersom allmän platsmark i ett centralt läge tas i anspråk.
Planförslaget innebär att:
•

Allmän platsmark tas i anspråk för kvartersmark.

•

Centrumverksamheter som handel, service, restaurang och kontor
möjliggörs.

•

Bostäder möjliggörs från och med våning 2.

•

Byggrätt skapas för 5 våningar.

Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2017 lämnat
ett förslag till yttrande över detaljplanen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 oktober 2017 § 61.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att som yttrande över detaljplan för Hallsta centrum (Dp 219) överlämna
förvaltningens skrivelse daterad den 13 oktober 2017.

__________
Exp till: Kommunstyrelsen
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BUN § 73
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-24
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-24
− synpunkter enligt anmälningsbilaga daterad 2017-10-18
− arbetsutskottets protokoll daterad 2017-10-17

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

