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Plats och tid

KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.10
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)
Tommy Engström (KD)
Gary Slater (SD)

Övriga deltagande

Ersättarna Roger Pistol (S), Lisbeth Wallman (S), Mattias Bark (S), Inger
Hillius (S), Lamiaa Yousef Hassi (S), Elisabeth Erngren (V), David Lindberg
(L) och Meriem Dürek (C), samt skolchef Lena Millberg, nämndsekreterare
Julia Wilén, sekreterare Carina Iwemyr och controller Åsa Höjer §§ 39-42.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Lennart Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 25 maj 2016 klockan 11.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

39-44

Julia Wilén
Ordförande

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

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

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

Lennart Andersson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Barn- och utbildningsnämnden §§ 39-44

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2016-05-24
2016-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Julia Wilén
Utdragsbestyrkande

2016-06-16
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Information från förvaltningen

Dnr 33/16

Skolchefen informerar om
-

Justerandes signatur

Rekryteringar inom förvaltningen
Skolflytten
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BUN § 40
Resultatprognos per april 2016 för barn- och utbildningsnämnden
Dnr 108/16
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 § 170 bland annat att
gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per
sista april och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett
delårsrapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram resultatprognos per april
2016. Sammanfattningsvis anförs bland annat att:
Under hösten 2015 kunde förskolan påvisa behovet av fler platser. För att möta
efterfrågan rekvirerades reserverade medel om 4,0 miljoner, vilket beviljades
som engångsanslag för 2016. Från 2017 behöver tilläggsanslaget läggas in i
budgetram. Beviljade medel används för skapande av 35-40 nya platser i
förskolan. Antalet barn och ungdomar ökar dels beroende på fler födda i
kommunen dels på inflyttning av familjer med barn. Flera skolor fylls till
maxgräns åren framöver. Permanent behövs fler lokaler, först i behov är
Lindboskolan och Fredhemsskolan. Under våren beslutade kommunfullmäktige
om framtida skollokaler med sikte på att återföra årskurs 6 till mellanstadiet så
snart det finns plats på skolorna. Till en början genomförs en flytt mellan
Parkskolan, Lindboskolan och Fredhemsskolan. Fredhemsskolans lokaler kan
då övertas av förskolan. Först ut i vår är att anpassa Parkskola (etapp 1)för att
”Lindboskolan” ska kunna flytta in till terminstart i höst. Kunskapsresultaten
måste höjas. Höstens betygsresultat var oroväckande lågt särskilt för
Lindboskolan. Tunboskolans resultat är mer varierat. Lindboskolan har
informerat nämnden och ledningsgruppen med sin bedömning av läge och
orsaker. Betygsresultaten har analyserats och återkopplats till berörda skolor.
Skolorna följer upp och sätter in mer åtgärder bl.a. till elever som riskerar att
inte nå godkänt. Analysen visar på behov av mer stöd under tidiga år.
Förvaltningen omprioriteringar stödresurser för tidigare insatser.
Omorganisation av resursskolan SUS för tidigare insatser till lägre åldrar.
Statsbidrag söks också för tidiga insatser.
I samband med årsredovisningen presenterades internkontrollplanen för 2016
där aktiviteter för granskning angetts. En årsplanering som fastslår när
kontrollerna ska ske är framtagen. Internkontrollplanen har gåtts igenom
tillsammans med förvaltningens chefer och övriga berörda. Under våren har ett
antal granskningsområden planerats in. En tidsplan för uppföljning av elevers
kunskapsresultat samt kontroll av att alla elever finns med vid rapportering av
betyg och nationella ämnesprov är framtagen. Vid sammanträdet 26 april antogs
barn- och utbildningsnämndens mål för 2016-2019. Förvaltningen arbetar,
utifrån dessa mål, med framtagande av lämpliga indikatorer och nyckeltal.
Justerandes signatur
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Forts § 40
Barn- och utbildningsnämnden hade den 30 april 2016 395 personer anställda,
varav 348 kvinnor och 47 män. Kvinnornas medelålder är 47,77 år och männens
48,87 år. Andelen långtidssjukskrivna längre än 90 dagar utgör 37 % av antalet
sjukdagar vilket är en minskning från 2015 (39 %).
För år 2016 fastställdes barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram till 341
381 tkr. Efter april månads utfall tyder prognosen på att barn- och
utbildningsnämnden kommer att lämna ett underskott på 1 485 tkr. För
intäkterna prognostiseras ett överskott i samtliga verksamheter förutom
gymnasiet, som inte ser ut att få den ersättning från Migrationsverket som
budgeterats för. I prognos april pekar personalkostnaderna mot ett underskott på
700 tkr. I budgetram 2016 tilldelades lönekompensation med 2,2 %, men
löneökningen landade på 2,7 % för lärare och förskollärare. Utöver det görs en
extra satsning på förskollärare. Till största del förväntas satsningarna 2016
finansieras genom svårighet med att rekrytera behöriga lärare och förskollärare.
På flera enheter sätts resurser in för barn med särskilda behov. Till hösten
planeras också för mottagande av nyanlända elever på flera skolor vilket kräver
utökning av personal. I april tyder resultatet på ett underskott för övriga
kostnader. Det är främst i gymnasieskolan där kostnaden för köpta platser ökar
då elevantalet (främst asylsökande) ökat.
Två gånger per år, 31 mars respektive 30 september redovisas antalet inskrivna
barn och elever i våra verksamheter. Vårens mätning av elever i grundskola
visar på 50 fler än prognos för läsår 15/16. Inskrivna barn på fritidshem
vårterminen är 46 färre än budgeterade platser. Till hösten börjar en stor årskull
i förskoleklass som också förväntas skrivas in på fritids. Elevantal i
grundsärskola och i förskoleklass stämmer ganska väl överens med prognos för
läsår 15/16. Utan de nya förskoleplatserna vid mätning i mars visar förskolan på
28 överinskrivningar i kommunal verksamhet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2016 § 32.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna resultatprognos per april 2016 och överlämna den till kommunstyrelsen.
_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Controller
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BUN § 41
Förutsättningar för barn- och utbildningsnämndens mål och budget 20172019
Dnr 109/16
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat lista av prioriteringar och
konsekvenser inför mål och budget 2017-2019. Förvaltningen beskriver bland
annat vilka prioriteringar som finns för planåren 2017-2019.
Totalt begär barn- och utbildningsnämnden en ramutökning på 22,08 miljoner
kronor för år 2017, 14,3 miljoner kronor för år 2018 och 14,3 miljoner kronor
för år 2019.
Arbetsutskottet beslutade den 17 maj 2016 § 33 att överlämna ärendet till
nämnden utan eget förslag.
Kjell Ivemyr (S) yrkar på att prioritera enligt upprättad prioriteringslista.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således
att inför mål och budget 2017-2019 prioritera i enlighet med en till ärende
hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen.
Sigge Synnergård (L), Håkan Johansson (M), Tommy Engström (KD) och Gary
Slater (SD) reserverar sig mot beslutet.
_______
Exp till: Kommunstyrelsen
Controller
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BUN § 42
Utredning av fler alternativ kring framtidens skollokaler Dnr 191/15
Anna Lundberg (L), Tommy Engström (KD) och Meriem Dürek (C) väckte den
1 september 2015 § 53 ärende kring skollokaler enligt följande:
”Alliansen i barn och utbildningsnämnden vill att fler alternativ kring
framtidens skollokaler utreds i samband med utredning av att flytta
Fredhemsskolan till Parkskolan. Vi yrkar därför på att även Alliansens förslag
av framtidens skollokaler i enlighet med budget 2016-2018 samt
lokalutredningen utreds i enlighet med inriktningen nedan samt att andra
alternativa lösningar också tas i beaktande ex eventuell friskoleetablering.
Vi tror att skolan i de lägre åldrarna ska ligga nära hemmet och därför vill vi
återföra åk 6 till mellanstadiet på ex. Strömsholms-, Näslunds-, Fredhems- och
Nibbleskolan. I Kolbäck vill vi göra Tunboskolan till en 4-9 skola med
idrottsprofil och utveckla Vallbyskolan till en kombinerad förskola och F-3
skola för att möte det ökade behovet av förskoleplatser. På Tunboskolan vill vi
genom en stor idrottshall, idrottsprofil och en extra satsning lyfta skolan in i
2010-talet. Fysisk aktivitet har genom forskning visat sig öka
kunskapsresultaten och vi är övertygade om att en idrottsprofil också kan öka
skolans attraktivitet.”
Den 4 april 2016 § 72 behandlade kommunfullmäktige frågan och beslutade då:
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.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2016 § 34.
Sigge Synnergård (L) yrkar på att behandla ärendet i enlighet med Alliansens
förslag ovan.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till
arbetsutskottets förslag och med avslag till Sigge Synnergårds (L) yrkande.
Justerandes signatur
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Forts § 42
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således
att avskriva ärendet med hänvisning till fullmäktiges beslut den 4 april 2016 §
72 gällande framtida skollokaler i Hallstahammars kommun.
Sigge Synnergård (L), Håkan Johansson (M), Tommy Engström (KD) och Gary
Slater (SD) reserverar sig mot beslutet.
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BUN § 43
Underskriftsbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden Dnr 107/16
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 8 mars 2016 § 14.
Då det finns behov av uppdatering av underskriftsbemyndigande har förslag till
nytt underskriftbemyndigande för barn- och utbildningsnämnden tagits fram.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj 2016 § 35.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att med upphävande av sitt beslut den 8 mars 2016 § 14 och med verkan
fr om 30 maj 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
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BUN § 44
Redovisning av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
− allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2016-05-24
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2016-05-24
− arbetsutskottets protokoll 2016-05-17

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

