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Plats och tid

KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 16.00
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Kjell Ivemyr (S), ordförande
Margareta Sundin (S)
Roland Svangren (S)
Madelen Mikkelsen (S)
Lennart Andersson (S)
Eleonor Zeidlitz (MP)
Inga Lena Strömberg (V)
Sigge Synnergård (L)
Håkan Johansson (M)
Meriem Dürek (C)
Gary Slater (SD)

Övriga deltagande

Ersättarna: Inger Hillius (S), David Lindberg (L), sekreterare Carina Iwemyr,
skolchef Lena Millberg, nämndsekreterare Julia Wilén, övriga deltagare, se § 8.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Margareta Sundin (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 14 mars 2016 klockan 13.00.

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

8-21

Carina Iwemyr
Ordförande

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

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

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

Margareta Sundin (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Barn- och utbildningsnämnden §§ 8-21

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2016-03-08
2016-03-14

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Carina Iwemyr
Utdragsbestyrkande

2016-04-05
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BUN § 8
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Föredragning och besvarande av frågor hålls under punkterna:
§ 15 - Områdeschef Lena Åhlèn
§ 16 – Controller Marianne Ekman
§ 18 - Kvalitetskontroller Ellinor Mazzarello och kontroller Åsa Höjer
§ 19 – Controller Åsa Höjer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 9
Information från förvaltningen

Dnr 33/16

Skolchefen informerar om
• Statistik över nyanlända, förskolebarn samt elever från förskoleklass
t o m gymnasiet
• Inspektion av KA-ansvaret
• Chefsrekryteringar inom förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 10
Detaljplan för del av Hallstahammar Kolbäcks centrum - för yttrande
Dnr 25/16
Kommunstyrelsen har den 22 januari 2016 översänt förslag till detaljplan för
del av Kolbäcks centrum, före detta förskolan Myran, till bland annat barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Syftet är att pröva markens lämplighet för
bostadsbebyggelse i olika former och andra lämpliga ändamål som kan stärka
Kolbäcks centrum med en tätare bebyggelse och kvalitativa grönområden.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i tjänsteutlåtande den 1 februari 2016
bland annat att: ”Fler bostäder behöver skapas i kommunen. Förslaget med
tätare bostadsbebyggelse och kvalitativa grönområden kan stärka Kolbäcks
centrum. Bostadsbebyggelse i området medför sannolikt fler barn och elever,
antingen bostäderna blir tillgängliga för barnfamiljer eller för andra grupper
t.ex. äldre. Fler bostäder möjliggör generationsväxling i villor och flerfamiljshus.
Förskola och grundskolor finns i området. Förskolan LärKan och Vallbyskolan
(årskurs F-5) fyller sina lokaler idag och kommer att ha brist på växautrymme
för att ta emot ett ökande antal barn/elever i Kolbäck. Tunboskolan (årskurs 69) har utrymme för fler elever. Fler skollokaler behövs i kommunen, dels att
återföra årskurs 6 till mellanstadiet (möjligt om något år), dels för att bereda
plats för inflyttade elever. Ett förslag på lokalplan med plats för skolorna att
växa och ta emot fler barn presenteras under våren. Inom förskolan följs platsbehovet noga för att bedöma när LärKans platser/lokaler behöver kompletteras
för att klara av födda som inflyttade. Prognosen för inflyttning påverkas om ny
bostadsbebyggelse blir aktuell. Trafikmiljö behöver beaktas för trygg skolväg
och för barn och ungdomars fritid. De elever som reser för gymnasieutbildning
har idag goda kommunikationsmöjligheter med tåg och buss till och från Kolbäck. Det är viktigt att den möjligheten består. I förslaget nämns fiberdragningar för tele och data. Om dragningar läggs om eller kompletteras bör eventuellt behov för förskolor och skolor beaktas.”
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 4.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att som sitt yttrande över detaljplan för del av Kolbäcks centrum, f d förskolan
Myran, överlämna förvaltningens skrivelse den 1 februari 2016.

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Skolchefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 11
Framtida skollokaler i Hallstahammars kommun – finansiering härför
m m Dnr 24/16
Kommunfullmäktige har den 17 juni 2013 § 87 bl a beslutat att uppdra till barnoch utbildningsnämnden att långsiktigt planera för att möta ett ökat elevunderlag och tillmötesgå önskemål om sammanhållna stadier i hela kommunen, F-3,
4-6, 7-9, utifrån lokala förutsättningar, med inriktning att behålla nuvarande
skolor.
Skolchefen anför i skrivelse den 20 januari 2016 att ”Barn- och utbildningsförvaltningen har under en länge tid, via prognoser om elevutveckling åk F-9,
uppmärksammat ett ökande elevantal inför kommande läsår. Från ett elevantal
på ca 1700 elever vid dags dato (läsåret 15/16) väntas ett elevantal på ca 1900
elever inför läsåret 20/21. I statistiken beräknas elevantal utifrån befintliga barn
i kommunen. Inflyttning bl.a. genom flyktingtillströmning och tänkbara generationsskiften i områden ökar på elevantalet ytterligare. Det är framförallt skolorna i Hallstahammars tätort som börjar fyllas till maxgränsen, temporära
lokaler har nyttjats vid såväl Fredhemskolan som Näslundskolan i avvaktan på
permanenta större lokaler med plats för inflyttning inom upptagningsområdena.
Elevökningen är stor inom Nibbleskolans upptagningsområde vilket medför en
hastig påfyllnad av elever till Nibbleskolan och Lindboskolan. Under 2015 har
ca 40 nyanlända elever kommit till Lindboskolan, motsvarande siffra för
Nibbleskolan är ca 20 nyanlända elever (avser folkbokförda elever samt elever
med tillfälliga personnummer). Detta medför ett ökat behov av att kunna göra
mindre grupperingar vilket i sig kräver lokalyta. Inom kort ryms inte längre
Lindboskolan i sina befintliga lokaler och för Nibbleskolans del behöver förvaltningens kontorskorridor flyttas för skolans framtida lokalbehov.
I Kolbäck har Vallbyskolan inte utrymme nog för prognosticerat elevantal och
önskad framtida inflyttning medan Tunboskolan har utrymme att växa och ta
emot fler elever. En matsal inom Strömsholms skola behöver tillskapas då nuvarande hantering med matvagnar till klassrummen är tidsödande och ineffektiv.
Förutsättningar och tänkbara omställningar
Parkskolan med en kapacitet på ca 800-900 elever står i dagsläget tom.
För att lösa lokalbristen i Hallstahammars tätort har Barn- och utbildningsförvaltningen, i dialog med ansvariga politiker, utrett två alternativa spår:
1) Fredhemskolan flyttar till Parkskolan åk F-6 och frigör därmed ytor på
Lindboskolan för tilltagande elevunderlag åk 7-9

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts BUN § 11
2) Fredhemskolan flyttar till Lindboskolan och Lindboskolan flyttar till
Parkskolan. Fredhemskolans gamla lokaler nyttjas till förskoleverksamhet, varpå tillfälliga moduler vid förskolenheterna Duvan och Jan Pers
backe kan sägas upp
Båda spåren innebär ombyggnationer och anpassningar, men i olika hög grad.
Oberoende av vald inriktning/spår behöver övriga lokalanpassningar vid
Nibbleskolan, Näslundskolan, Strömsholms skola och Tunboskolan utföras för
att kunna återföra årskurs 6 till mellanstadiet samt åstadkomma ett effektivt
lokalutnyttjande.”
I nu gällande mål- och budget finns avsatt 15 miljoner per år för perioden 20162018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 5.
MBL-förhandling har ägt rum den 3 mars 2016 varvid ingen erinra framfördes
mot förslaget.
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att årskurs 6 återförs till respektive mellanstadieskola när utrymme finns i budget,
att åk 6-9 på Lindboskolan flyttar till Parkskolan hösten 2016,
att Fredhemskolan flyttar till Lindboskolan hösten 2017,
att barn- och utbildningsnämnden tilldelas medel (engångsbelopp) för de
inventarier och omställningskostnader som flyttarna innebär 2016, samt
att ökade driftskostnader och framtida omställningskostnader hanteras i kommande mål och budgetprocess.
Vidare beslutar barn- och utbildningsnämnden
att förvaltningskorridoren på Nibbleskolan flyttas till Parkskolan för att frigöra
yta för växande elevantal på Nibbleskolan,
att Fredhemskolans gamla lokaler ersätter förskolans tillfälliga paviljonger vid
Duvan och Jan Pers backe,
att Strömsholms skola byggs ut med matsal under förutsättning att skolan behåller mellanstadiet, samt
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts BUN § 11
att ytterligare utreda om Tunboskolans lokaler behöver kompletteras för att
fungera som en 4-9 skola med elever åk 4-5 från Vallbyskolan och eventuellt
Strömsholms skola.
Mot beslutet reserverar sig Sigge Synnergård (L), Håkan Johansson (M) och
Gary Slater (SD).

_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Skolchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 12
Upptagningsområde för kommunala grundskolor vid Hallstahammars
kommun Dnr 31/16
I samband med ombyggnation av organisationsträdet i det administrativa stödsystemet Procapita, har det uppkommit ett behov av att reglera upptagningsområdena. I de områden som bör ändras finns i dagsläget inga bostadshus, utan
endast mark.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 1 februari 2016 bland
annat att: ”I dagsläget är det tre fastigheter som är placerade i två olika upptagningsområden och för att barn- och utbildningsförvaltningens struktur ska
kunna fungera i Procapita ska en fastighet enbart ligga i ett upptagningsområde.
Upptagningsområdena för Hallstahammars kommuns grundskolor ligger till
grund för bl.a. skolplacering, statistik för förskola samt grundskola och underlag till elevutveckling. Uppdatering av de s.k. nyckelkoder, som beslutas av
Hallstahammars kommun, skickas in för registrering och uppdatering i februari
varje år. Dessa ska överensstämma med kommunens upptagningsområde.”
Avslutningsvis föreslås att upptagningsområdena ändras enligt upprättat förslag
och inkluderas från och med läsåret 2015/2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 6.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 28 april 2015 § 30 fastställa nytt upptagningsområde för kommunala grundskolor enligt en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Områdeschefen för grundskolan
Skolintendent
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 13
Biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2016-2019 – för yttrande
Dnr 27/16
I december 2004 beslutade Riksdagen att bibliotekslagen skulle utökas med
tillägget att biblioteket och bibliotekshuvudmännen inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka och att kommuner och landsting skall anta planer
för bibliotekssamverkansenheterna (§ 7a Bibliotekslagen). Planen revideras vart
tredje år.
Kultur- och fritidsnämnden har upprättat ett förslag till biblioteksplan 20162019. Syftet med planen är att få ett styrdokument som förankrar verksamheten
på politisk nivå. Då det är barn- och utbildningsnämnden, genom rektorerna,
som ansvarar för skolbiblioteken har kultur- och fritidsnämnden översänt
planen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
I planen anförs det att: ”Det är Barn- och bildningsnämnden, genom rektorerna,
som ansvarar för all skolbiblioteks-verksamhet vid grundskolorna. I Hallstahammars kommun finns det 7 grundskolor. På samtliga skolor finns skolbibliotek med varierande antal öppet- och bemanningstimmar. Det finns ingen gymnasieskola i kommunen. Skolbiblioteken har ett avgränsat uppdrag med en tydlig målgrupp, läroplaner och utbildningsmål att förhålla sig till. I
bibliotekslagen finns en hänvisning till den bestämmelse i skollagen (2010:
800) som föreskriver att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Med skolbibliotek avses enligt regeringen en gemensam och ordnad
resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja
elevernas lärande.”
Barn- och utbildningsförvaltningen har den 10 februari 2016 meddelat att de
inte har något att erinra mot biblioteksplanen för Hallstahammars kommun
2016-2019.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 7.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uttala att barn- och utbildningsnämnden inte har något att erinra mot biblioteksplan för Hallstahammars kommun 2016-2019.

_______
Exp till: Kultur- och fritidsnämnden
Skolchefen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 14
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden Dnr 50/16
I underskriftsbemyndigandet regleras vilka som har rätt att skriva under dokument för barn- och utbildningsnämndens räkning. De personer som räknas upp
under de olika punkterna får nämndens fullmakt att skriva under dokument så
som avtal eller åtaganden i nämndens ställe.
Barn- och utbildningsnämndens nu gällande underskriftsbemyndigande fastställdes av barn- och utbildningsnämnden den 28 april 2015 § 34.
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till
nytt underskriftbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden tagits fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 10.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 28 april 2015 § 34 och med verkan fr o m
den 14 mars 2016 anta nytt underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommunens firma om skyldigheten att till barn- och utbildningsnämnden anmäla
delegation i fattade beslut.

_______
Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 15
Ianspråkstagande av medel för förskoleplatser till Trollbacken och pedagogisk verksamhet Dnr 37/16
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 25 januari 2016 att
under hösten 2015 konstaterades att kommunens förskolor har för få budgeterade förskoleplatser som är tillgängliga i Hallstahammars kommun för behövande familjer. Nämnden anhöll därför om en utökning av förskoleplatser
genom att ta reserverade 4 miljoner för förskolans utökning i anspråk 2016.
Dessa 4 miljoner inklusive (och beroende av) förväntat stadsbidrag beräknas
täcka kostnaderna för ca 35-40 platser. Kommunfullmäktige beslutade den 30
november 2015 § 147 att barn- och utbildningsnämnden beviljas ianspråkta
avsatta medel om 4 miljoner kronor för fler förskoleplatser i kommunen.
Av skrivelsen framgår vidare att en del av dessa förskoleplatser kommer att
skapas genom utökning med en avdelning på Trollbackens förskola. Genom att
använda delar av dessa beviljade medel kommer tekniska förvaltningen att
iordningsställa anslutande lokaler och utemiljö på förskolan Trollbacken.
Det behövs även göras kompletteringar i köket för tillagning av fler portioner.
Inventarier till denna nya avdelning behöver införskaffas. Barn- och utbildningsförvaltningen beräknar att det finnas möjlighet att ta emot ca 18-20 barn
ytterligare på Trollbackens förskola i och med denna utbyggnad. Övriga platser
kommer att kunna fördelas utifrån efterfrågan. Statistiken visar behov både i
Kolbäck och Hallstahammar. Pedagogisk omsorg som beviljades att öppna
fr o m hösten 2015 med 10 platser finansieras också genom dessa medel. Då
dessa 4 miljoner är ett engångsanslag 2016.
Kostnader framöver behöver beaktas i kommande mål- och budgetarbete 2017
för att ingå i budgetramen. Detta för att långsiktigt finansiera personal, förskolechefs ledning, lokalhyra pedagogiskt lekmaterial/utrustning, måltider m m.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 11.
MBL-förhandling har ägt rum den 3 mars 2016 varvid ingen erinran framfördes
mot förslaget.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att en avdelning för 18-20 platser på förskolan Trollbacken iordningsställs
genom finansiering inom ramen för beviljade 4 miljoner kronor,
att 10 platser pedagogisk omsorg i enskild regi, som beviljades hösten 2015,
finansieras inom ramen för beviljade 4 miljoner kronor, samt
Justerandes signatur
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Forts BUN § 15
att resterande platser upp till 35-40 kommer att fördelas utifrån efterfrågan,
genom finansiering inom ramen för beviljade 4 miljoner kronor.

_______
Exp till: Områdeschefen för förskolan
Controller

Justerandes signatur
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BUN § 16
Fastställande av interkommunal ersättning samt grundbelopp för gymnasieelev år 2016 Dnr 26/16
Hallstahammars kommun bedriver från och med läsåret 2014/2015 inte längre
någon gymnasieskola. Med anledning av detta behöver även underlaget för fastställande av bidragsbelopp för gymnasieelev justeras.
Hallstahammars kommun har avseende gymnasieutbildning ingått samverkansavtal med Västerås stad. Avtalet ger elever som är folkbokförda i Hallstahammars kommun rätt att tas emot som förstahandssökande till samtliga nationella
program och särskilda varianter inom samverkansområdets kommunala gymnasieskolor. Detta medför att det är Västerås stads prislista, ”Västeråsprislistan”,
som ligger till grund för beslutet.
Förvaltningen har tagit fram underlag för fastställande av grundbelopp för
gymnasieelev 2016.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 13.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa bidragsbelopp för gymnasieelev 2016 i enlighet med en till ärendet
tillhörande bilaga.

_______
Exp till: Controller
Reglementspärmen

Justerandes signatur
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BUN § 17
Internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2016

Dnr 49/50

Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2009 § 141 bl a att anta
Hallstahammars kommuns reglemente för intern kontroll och uppmana nämnderna att fr o m 2010 årligen upprätta internkontrollplan.
Syfte med reglementet för intern kontroll är att säkerställa att styrelser och
nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll d v s de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig, finansiell rapportering och information om verksamheterna
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m.

Förslag till internkontrollplan har tagits fram för barn- och utbildningsnämnden
för 2016. Alla granskningsområden har en risk- och väsentlighetspoäng som
visar på sannolikheten och risken kring ett specifikt tillsynsområde. Utöver
nedanstående kommunövergripande internkontrollobjekt som alla nämnder ska
arbeta med under 2016 kan verksamheterna arbeta fram egna nämndspecifika
kontrollområden som ska granskas.
Kommunövergripande punkter att granska 2016:
• Uppföljning av avtalstroheten
• Uppföljning av förekomst av betalningspåminnelser
• Avslutad i IT-system efter avslutad anställning
• Rutiner för brandskydd
• Tillgänglighet telefoni
• Tillgänglighet e-post
Därutöver ska 17 nämndspecifika kontrollområden granskas under 2016.
Redovisning av internkontrollen framgår i årsredovisningen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 13.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa internkontrollplanen för barn- och utbildningsnämnden för 2016 i
enlighet med en till ärendet hörande bilaga.

_______
Exp till: Samtliga personer upptagna i förteckningen
Reglementspärmen
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 18
Årsredovisning för barn- och utbildningsnämnden 2015 inklusive redovisning av resultat av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell 2015
Dnr 40/16
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat årsredovisning för barn- och
utbildningsnämndens verksamhet under 2015 inklusive resultat av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell 2015.
Inledningsvis anförs: Verksamheternas pedagogik och omsorg ska utgå från
barn, elever och föräldrars behov. Utveckling och effektivisering pågår ständigt
för att möta barn och elevers lärande och utveckling, utifrån vision, värdegrund,
statliga som kommunala mål och omfattande lagstiftning. Barn och ungdomars
behov, delaktighet och hur vi möter och bemöter barn och föräldrar har betydelse för måluppfyllelse med barnkonventionen som riktmärke. Årets resultat är
positivt för barn- och utbildningsnämnden med ett överskott på 2 252 tkr.
Ökade intäkter bidrar till det positiva resultatet. Trots lyckade rekryteringar har
det funnits vakanser i förskola, grundskola och ledning vilket bidragit till förvaltningens budgetöverskott vad gäller personalkostnader. Inflyttningsnetto
2015 för folkbokförda är 86 barn och ungdomar 1-18 år varav en del är nyanlända.155 nyanlända har flyttat in, en del folkbokförda, en del asylsökande. Nyanlända har också flyttat ut. Inflyttningsnetto för nyanlända är 138 för året.
Merparten av nyanlända är ungdomar i högstadie- och gymnasieålder. Mottagande på kort tid i den omfattningen ställer höga krav på administration, ledning och verksamheter, både för elever och personal.
Inför 2016 behövs fler förskoleplatser. Reserverade 4 miljoner, engångsanslag
för 2016, rekvirerades därför för förskolans utökning. Inför 2017 behöver rekvirerade medel ingå i budgetramen vilket behöver hanteras i kommande budgetprocess. Den enskilda förskolan Ålle-Bålle har beviljats att utöka sin verksamhet med 10 platser pedagogisk omsorg. De nya platserna har under året finansieras genom omfördelning från kommunala förskoleplatser. Elevantalet ökar i
grundskolan dels beroende på fler födda i årskullarna dels på grund av inflyttning. Grundskolorna börjar fyllas till maxgränsen. Fredhemsskolan tar temporärt gamla matsalen i anspråk till klassrum i avvaktan på permanent lösning
med plats för inflyttning inom upptagningsområdet. Från hösten nyttjar Näslundskolan temporärt ”villan” på anskaffad fastighet. Lindboskolan har nått sin
maxgräns för elevantal och har behov av utrymme för mottagningsklasser för
nyanlända. Introduktionsklass planeras också för Tunboskolan. Fler ungdomar i
gymnasieålder har flyttat in, särskilt ensamkommande barn. För fler barn/elever
i alla åldrar behöver platser och lokaler organiseras och finansieras.
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Forts BUN § 18
Under 2015 visar flera indikatorer som har med elevers måluppfyllelse att göra
på en negativ utveckling. Skolorna har svårt att bibehålla bra resultat under en
längre tidsperiod. Slutbetygen för åk 9 vårterminen 2015 resulterade i 65,4%
godkända i alla ämnen och ett meritvärde på 205,1 (inklusive nyanlända elever).
Detta är mycket lägre i jämförelse med riket (godkända: 77 %, meritvärde:
224,7). Betygsresultaten i december 2015 har visat alarmerande låga resultat för
årskurs 9. Av läsårets drygt 180 elever hade 55 % godkänt i alla ämnen inklusive nyanlända elever och 63 % godkänt i alla ämnen exklusive nyanlända elever. Förvaltningen är oroad över att betygsresultaten går ned. En rad åtgärder
har satts in för att komma till rätta med det sjunkande resultatet. Tunboskolans
niondeklassare har däremot tagit ett kliv uppåt i betygsstatistiken. Av skolans
43 niondeklassare hade 81 % av eleverna godkänt i alla ämnen.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 14.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna barn- och utbildningsnämndens årsredovisning 2015, inklusive
redovisning av resultat av internkontroll 2015 samt mål och nyckeltalstabell
2015, och överlämna den till kommunstyrelsen.
_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Skolchef
Controller
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BUN § 19
Fastställande av Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar
för platskostnader inom förskola och grundskola 2016 samt bidragsbelopp
till enskilda utövare 2016
Dnr 46/16
Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2007 § 92 att bemyndiga
barn- och bildningsnämnden att årligen fastställa prislista för platskostnad inom
skola, förskola och fritidshem.
Förvaltningen har framarbetat sammanställning gällande interkommunala
ersättningar 2016 för platskostnad per elev/barn inom förskola, familjedaghem,
förskoleklass, fritidshem och grundskola för år 2016 samt bidragsbelopp för
enskild förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola 2016.
De interkommunala ersättningarna för platskostnaden är uträknad enligt budget
för förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Av
platskostnaden framgår kommunens kostnad per plats.
Av bidragsbelopp till enskilda utövare framgår grundbelopp avseende barn/elev
som väljer att gå på en fristående förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem eller grundskola. Beslut gällande bidragsbelopp till enskilda utövare får
enligt skollagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Beslut om bidrag
ska därför fattas i separata beslut.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 februari 2016 § 15.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att fastställa Hallstahammars kommuns interkommunala ersättningar 2016 för
platskostnad inom förskola, familjedaghem, fritidshem, förskoleklass och
grundskola i kommunal regi i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga 1
samt
att fastställa bidragsbelopp till enskilda utövare för förskola, familjedaghem,
fritidshem, förskoleklass och grundskola 2016 i enlighet med en till ärendet tillhörande bilaga 2.

_______
Exp till: Controller
Reglementspärmen
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BUN § 20
Fyllnadsval av ledamot i arbetsutskottet t o m den 31 december 2018
Dnr 71/16
Anna Lundberg (L) har blivit entledigad från sitt uppdrag som ledamot i barnoch utbildningsnämnden vilket samtidigt innebär att hennes uppdrag som
ledamot i arbetsutskottet upphör.
Barn- och bildningsnämnden beslutar
att som ledamot i arbetsutskottet t o m den 31 december 2018 efter Anna
Lundberg (L) utse Sigge Synnergård (L).

_______
Exp till: Sigge Synnergård
Nämndkansliet (2 ex)
Lönenheten
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BUN § 21
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-08
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-03-08
− arbetsutskottets protokoll 2016-02-23
Anmälningarna föranleder inget beslut.
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