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Plats och tid

KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00 – 15.30
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag

Beslutande

Kjell Ivemyr (S), ordförande
Margareta Sundin (S)
Roland Svangren (S)
Niko Ljevar (S)
Lennart Andersson (S)
Ellinor Zeidlitz (MP)
Inga-Lena Strömberg (V)
Sigge Synnergård (L)
Philip Jandovsky (M)
Tommy Engström (KD)
Kirsten Lysgaard (SD)

Övriga deltagande

Ersättaren Lisbeth Wallman (S), Elisabeth Erngren (V), Davis Lindberg (L),
Jenny Landernäs (M), sekreterare Kristin Karlsson, skolchef Lena Millberg,
övriga se § 62.

Närvarorätt

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

Utses att justera

Kirsten Lysgaard (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset den 28 september 2018 klockan 14.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………………………………………………

Paragrafer

61 - 68

Kristin Karlsson
Ordförande

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

Kjell Ivemyr (S)
Justerande

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

Kirsten Lysgaard (SD)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ och §§

Barn- och utbildningsnämnden §§ 61 - 68

Sammanträdesdatum
Anslaget uppsättes

2018-09-25
2018-09-28

Förvaringsplats för protokollet

Nämndkansliet

Underskrift

……………………………………………………….

Anslaget nedtages

Kristin Karlsson
Utdragsbestyrkande

2018-10-20
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BUN § 61
Information från förvaltningen/förvaltningschefen

Dnr 26/18

Skolchefen informerar bland annat om:
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Nytt avtal med Lärarförbundet
Nya gymnasielagen
Utbyggnad av Tunboskolan
Byggandet av Näslundskolan
Utemiljön på Parkskolan
Förutsättningar för att återföra årskurs 6 till Strömsholms skola

Utdragsbestyrkande
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BUN § 62
Föredragning/besvarande av frågor inför beslut
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragraferna:
§ 64 – Skolchef Lena Millberg
§ 65- 66 – Controller Åsa Höjer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 63
Detaljplan Sörstafors III, Dp. 223 – samråd Dnr 441/18
Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Sörstafors till bland
annat barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 24 september 2018.
Planförslaget omfattar förslag för nya småhustomter i Sörstafors. Den tidigare
fotbollsplanen med tillhörande grusparkering görs om till ca 13 småhustomter.
Två bostadsfastigheter skapas också vid korsningen S. Idrottsvägen/Tallvägen.
Man passar även på att anpassa detaljplanen efter dagens förhållanden för de
befintliga bostadsfastigheterna inom planområdet.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 11 september 2018
bland annat att de ser i enlighet med samrådshandlingen att fler småhustomter
behöver tillskapas i kommunen och har därför ingen generell erinran mot det
nya planförslaget. Vidare anförs att Sörstafors är ett bostadsområde som geografiskt sett ligger avskilt från samhällsservice såsom förskola, grundskola,
affärer mm. För förskolans del söker de allra flesta av vårdnadshavarna i
Sörstafors förskoleplats på förskolan LärKan i Kolbäck alternativt på Strömsholms förskola i Strömsholm. Dessa två förskolor har redan idag högt tryck och
efterfrågan på platser är stor. Förvaltningen ser därför att ny bostadsbebyggelse
i Sörstafors (såväl som i Kolbäck och Strömsholm) behöver efterföljas av en
långsiktig planering för utökning av förskoleplatser i de södra kommundelarna.
Enligt beslutade upptagningsområden uppfyller grundskoleeleverna i Sörstafors
sin skolplikt på Vallbyskolan (åk F–4) och Tunboskolan (åk 5–9). Dessa elever
åker idag skolskjuts till och från skolan. Avståndet från den planerade bostadsbebyggelsen vid den tidigare fotbollsplanen i Sörstafors förväntas rymmas inom
de beslutade kilometeravstånden som framgår av riktlinjer för skolskjuts (dvs.
avståndet från den bostad där barnet är folkbokfört till närmsta hållplats för
skolskjuts). Ny bostadsbebyggelse i Sörstafors medför dock sannolikt ett ökat
elevantal som är i behov av skolskjuts, vilket i sig kan innebära ekonomiska
konsekvenser i form av ett ökat antal bussfordon/platser på bussen. Barn- och
utbildningsförvaltningen ser positivt på att hastighetsdämpande åtgärder längs
Södra Idrottsvägen i förlängningen skall utredas när antalet bostadsfastigheter
ökat inom området.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 54.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att uttala att de inte har något att erinra mot detaljplan för Sörstafors och i övrigt
överlämna förvaltningens skrivelse den 11 september 2018.
______
Exp till: Kommunstyrelsen
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 64
Detaljplan Knektbacken 3, Dp. 225 – samråd

Dnr 440/18

Kommunstyrelsen har skickat förslag till ny detaljplan för Knektbacken till
bland annat barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrande ska vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 24 september 2018.
Ett nytt resecentrum planeras vid nuvarande järnvägsstationen i Hallstahammar.
Resecentrumet ska samlokalisera buss och tåg för att ge goda förutsättningar att
resa med kollektivtrafiken, inom som utom kommunen. För att de regionala
bussarna ska kunna färdas enkelt och trafiksäkert behöver en ny bussgata anläggas mellan Brinkvägen och Knektbacken-vägen. I gällande detaljplan är det
inte möjligt och därför blir syftet med denna detaljplan att en bussgata ska
kunna anläggas. Samtidigt regleras detaljplanen så att en gång- och cykelväg
ska kunna anläggas i anslutning till bussgatan.
Planförslaget omfattar ett förslag för ny detaljplan för Knektbacken och omfattar del av fastigheten Eldsboda 1:286. Idag är marken i huvudsak planlagd
för park.
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 augusti 2018 bland
annat att de inte har något att invända mot förslaget. Om marken behöver
användas för att möjliggöra busstrafik till och från det nya resecentrumet så är
det säkert välkommet för många kommuninvånare, däribland barn och skolungdomar. Gång och cykelvägen intill förväntas skapa en ökad trygghet.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 55.
Kjell Ivemyr (S) yrkar som ett tillägg till arbetsutskottets förslag uttala att i
arbetet med detaljplanen för Knektbacken 3 beakta trafiksituationen vid
förskolan brinken.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Kjell
Ivemyrs (S) yrkande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således
att uttala att i arbetet med detaljplan för Knektbacken 3 ska kommande
trafiksituation vid förskolan Brinken beaktas, i övrigt har nämnden inte något
att erinra.
______
Exp till: Kommunstyrelsen
Förvaltningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BUN § 65
Delårsrapport per augusti 2018 för barn- och utbildningsnämnden
Dnr 294/18
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 77 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 utbildningsnämnden har tagit fram delårsrapport per augusti 2018.
Sammanfattningsvis anförs bland annat att ”Kunskapsresultaten är det mål som
behöver störst förbättring vilket berör alla verksamheter. Årskurs 6 är återfört
till mellanstadiet och ledningsorganisationen har ändrats. Stödinsatser utökas i
förskolan och bland grundskolans yngre elever. Ledare och förstelärare genomför observationer i undervisningen och lyfter det pedagogiska ledarskapet i
grupper och klassrum. Kompetensutveckling genomförs efter analyser av behoven. Elevhälsoarbetet stärks. Statsbidragen används till fler kompetenser och
yrkesgrupper tillförs för digitalisering, stöd och elevhälsa. Anpassning av lokaler pågår. Närvaro och kränkningar följs upp. Samverkan med andra aktörer
såsom IFO, kultur och fritid, föreningslivet och näringslivet pågår. Verksamheterna behöver bibehållen personaltäthet och små grupper/klasser.
Antalet barn och elever ökar i alla verksamheter. Årligen behöver budgetramen
anpassas till barn- och elevantalet för att behålla personaltäthet och för köp av
gymnasieplatser och stödinsatser. Lokalanpassning genomförs för att alla ska få
plats, uppfylla krav på en bättre arbetsmiljö och pedagogisk utrustning för att nå
kunskapsresultat. I augusti flyttar årskurs fem från Vallbyskolan till Tunboskolan. Utemiljön på Parkskolan åtgärdas under hösten. Strömsholms skolas
behov av separat matsal finns kvar på listan över framtida åtgärder. Alla tillkommande lokalbehov beror på elevökning p.g.a. födelsetal, inflyttning och nya
bostäder runt om i kommunen. Planering pågår för utbyggnad av Tunboskolan
och om-/nybyggnation av Näslundskolan. Förskolan i Kolbäck behöver fler
lokaler vid inflyttning, om/när nya bostäder är klara. För Hallstahammars framtida behov utreds om lämpliga lokaler finns att reservera för förskola och hur
Fredhemsskolan ska användas. Fredhemsskolan kan alternativt sparas för
grundskolans och grundsärskolans elevökning. Lokalanpassning medför ökade
kapital- och driftkostander.
Arbetsmiljö med goda relationer, kreativitet och engagemang bidrar till att
medarbetare trivs och gör ett bra arbete för barn och elever. Åtgärder genomförs
för minskad sjukfrånvaro. Ny organisation för bemanningsenheten planeras för
att säkra behov och kvalitet. Kraftigt ökad finansiering sker genom omfördelning inom befintlig ram. Det är allt oftare problematiskt och lönedrivande att
rekrytera och behålla kompetent personal. Kommunens aktivitetsansvar (KAA)
Justerandes signatur
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Forts BUN § 65
för att stärka och motivera elever till att klara gymnasiet eller alternativ väg till
egen försörjning är viktigt för ungdomens framtid såväl som för kommunen.
Omfattande uppföljning genomförs utifrån det ansvar som vilar på elevens
hemkommun. Samordning mellan flera aktörer utvecklas. Utökade resurser
skulle nå ännu fler ungdomar.
Digitalisering pågår för övergång till en mer digital vardag. Digital utrustning
och kompetensutveckling är nödvändig samt att nätet räcker till för allt mer
teknik och fler användare. Allt fler datorer till eleverna och IT-pedagoger finns
på varje grundskola från hösten. All ledningspersonal är utbildade under året
enligt upplägg från Skolverket. Förskolans digitalisering ligger långt efter
grundskolans. Förbättringsarbete pågår. Nätåtkomst, tillgång till digitala verktyg och kompetensutveckling måste raskt lösas. Det krävs samordning av ansvar för nätet såväl externt som internt och mer support. Nätet måste förstärkas
för att klara av många fler användare. Digitaliseringen behöver finansiering.
För år 2018 fastställdes barn – och utbildningsnämndens driftbudgetram till
382 861 tkr. Efter augusti månads utfall tyder prognosen på att nämnden kommer att lämna ett överskott med ca 200 tkr. Dock finns en stor osäkerhet i
prognosen gällande personalkostnader då nytt avtal för lärare, fritidspedagoger
och förskollärare fortfarande saknas.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 56.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna delårsrapport per augusti 2018 och överlämna den till kommunstyrelsen.
______
Exp till: Kommunstyrelsen
Controller
Skolchef

Justerandes signatur
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BUN § 66
Förutsättningar för barn- och utbildningsnämndens mål och budget 20192021 Dnr 470/18
Barn- och utbildningsförvaltningen har i skrivelse den 14 september 2019 upprättat behov de ser i mål och budget för perioden 2019-2021. Behoven är: driftoch kapitalkostnad för grundskolans utökade lokalbehov, elevökning i grundskola/grundsärskola/förskoleklass och fritidshem, elevförändring/indexering
köpta platser (4 %) inklusive resor för gymnasieelever, digitalisering i förskola
och grundskola, lönesatsning på lärare/förskolelärare, utökning ledare och
administrativt stöd i grundskolan och förskola, utökning studie- och yrkesvägledare och administrativt stöd för gymnasiet, utökad undervisningstid i matematik (lag från juli 2016), lovskola för årskurs 8 och 9 (tidigare genom riktat
statsbidrag, nu generellt 6 kr/invånare), generellt statsbidrag för HPV-vaccination (2 kr/invånare), kommunens mål för ökning av andel ekologiska inköp
(livsmedel), nya förskoleplatser (2 avdelningar i Kolbäck om byggnation enligt
planer), nya förskoleplatser (2 avdelningar) i centrala Hallstahammar utifrån
bostadsbyggnation, renovering/ombyggnation av omklädningsrum i idrottshall
vid Näslundskolan, anpassa lägenhet vid idrottshallen i Strömsholm för fritidshem.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018 § 57.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
att inför mål och budget 2019-2021 prioritera i enlighet med en till ärendet
hörande bilaga samt överlämna prioriteringarna till kommunstyrelsen.
Sigge Synnergård (L), Philip Jandovsky (M), Kirsten Lysgaard (SD) och
Tommy Engström (KD) reserverar sig mot beslutet.
______
Exp till: Kommunstyrelsen
Controller
Skolchef
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BUN § 67
Vägskyltar för kommunens förskolor

Dnr 480/18

Sigge Synnergård väcker vid sittande sammanträde ärendet gällande
uppsättning av vägskyltar som visar var kommunens förskolor är placerade.
Kjell Ivemyr (S) yrkar att ärendet ska behandlas vid nästa sammanträde.
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar nämnden med bifall till Kjell
Ivemyrs (S) yrkande.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar således
att ärendet gällande vägskyltar som visar vägen till kommunens förskolor
behandlas vid nästa sammanträde.

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-09-25

Sida

10 (10)

BUN § 68
Anmälan av meddelanden och delegationsbeslut
Följande anmälningar noteras:
− meddelandelista enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-25
− delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-09-25
− arbetsutskottets protokoll daterad 2018-09-18

Anmälningarna föranleder inget beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

