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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Marjo Pruuki S  
 Thomas Lönn S  
 Ritha Sörling  V §§ 54, 09.00-09.45  
 Ewa Stålberg, ordförande M  
 Emil Gustavsson GL  
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§ 52 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 53 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs med ett extra beslutsärende, tas före punkten 
Information Bildningschef. 
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§ 54 

Tema, dnr KS 17/00002 
 
Tema: Måltidsverksamhet 

 
Måltidschef Stefan Lahti informerade om Måltidsverksamheten. 
 

 
PowerPoint materialet som visades kommer att skickas ut till alla ledamöter i 
bildningsutskottet. 
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§ 55 

Arbetsmarknadskunskap i skolan, dnr BN 14/00097 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-08, § 100.  
Dnr: 14/00097.  
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2016-11-29  Förslag till 
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017. KS16/00302. 
Region Örebro län Bilaga Aktivitetsplan till ”Samverkansdokument – 
kunskapslyft barn och unga 2016-2022” 2017-04-21. 

 
Ärendet 
Bildningsförvaltningen informerade i oktober 2014 Bildningsnämnden om att 
förvaltningen anmält sig till ”Arbetsmarknadskunskap (AMK) i Örebro län”.  
 
AMK är en satsning som ska minska glappet mellan arbetsmarknaden och 
skolan i Örebro län. AMK ska bidra till att arbetsgivarna i regionen får 
tillgång till rätt kompetens, och att ungdomarna lättare får jobb. AMK är ett 
verktyg för att sätta arbetsmarknaden på skolschemat hos alla ungdomar i 
högstadiet och gymnasiet i Örebro län. 
 
AMK var från början ett treårigt projekt, och projektägare är 
Handelskammaren i Mälardalen. Ett antal företag och kommunerna i regionen 
är medfinansiärer. 
  
I Hällefors har AMK hållit ett antal lektioner i grundskola och gymnasium. 
Lektionerna har främst haft som syfte att medvetendegöra eleverna inför sina 
yrkesval. Även lärare och vårdnadshavare har fått ta del av insatserna, och 
skolan anser att arbetet har varit ett gott komplement till det egna arbetet med 
studie- och yrkesvägledning, och ser gärna en fortsättning på verksamheten.  
 
Medverkande i Arbetsmarknadskunskap i Örebro län är inte direkt omnämnt i 
kommunstyrelsens aktivitetsplan för 2017. De mål som AMK arbetar mot är 
dock i flera avseenden desamma som omnämns i planen. På regional nivå 
finns dessutom förslag till beslut på att Region Örebro ska ingå som 
medfinansiär, och att samtliga kommuner ska omfattas av insatsen och 
därmed även delta som medfinansiärer.  

 
Ekonomi 
Hällefors har via kommunförvaltningen varit medfinansiärer i projektet 
sedan start 2015. Fortsatt deltagande kommer att kosta kommunen mellan 
25-30 tkr per år till och med läsåret 2019/20, vilket motsvarar 4 kronor per 
invånare. Med tanke på att satsningen är ur ett näringslivsperspektiv och 
inte ska påföras skolpengen föreslår förvaltningen att eventuell insats 
finansieras ur näringslivsmedel. 
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Folkhälsa 
Arbete mot målen med arbetsmarknadskunskap i skolan bedöms ha 
inverkan på folkhälsan, främst ur ett individuellt perspektiv. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Hällefors kommun deltar fortsättningsvis i satsningen 

Arbetsmarknadskunskap i skolan (AMK).  
 
- Medfinansieringen bekostas av kommunförvaltningens 

näringslivsverksamhet.  
 

 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 
 
Emil Gustavsson (GL) ställer en fråga kring upplägget vilket besvaras av 
bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga kring vilka företag som är 
involverade vilket besvaras av bildningschef Tina Lanefjord och ordförande 
Ewa Stålberg (M). 

 
 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 
 
 

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Hällefors kommun deltar fortsättningsvis i satsningen 
Arbetsmarknadskunskap i skolan (AMK).  
 
Medfinansieringen bekostas av kommunförvaltningens 
näringslivsverksamhet.  

 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 56 
Mountainbikeprofil vid Pihlskolan, dnr KS 16/00295 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2016-11-29, § 331 
Utredningsuppdrag Hjulsjö Mountainbike. KS 16/00295. 
Rapport Mountainbikeprofil vid gymnasieskolan, daterad 2017-02-15 
  
Ärendet 
Bildningsutskottet och senare kommunstyrelsen har under sammanträden gett 
i uppdrag till kommunförvaltningen att utreda förutsättningarna för att inrätta 
en mountainbikeprofil vid Pihlskolan. Bakgrunden till uppdraget är 
framförallt det arbete kring mountainbike som utförs i Hjulsjö. 
 
Kommunförvaltningen bedömer att det i nuläget inte finns förutsättningar för 
att ansöka om att inrätta en certifierad profil för mountainbike vid Pihlskolan i 
Hällefors. Vare sig de materiella eller grenspecifika kunskaper som en egen 
profil kräver finns i kommunen. I samband med detta bör den stora skillnaden 
mellan utövande av elitidrott och rekreativt motionerande poängteras. 
Elevunderlaget bedöms också, mycket beroende på konkurrens från andra 
utbildningar som för osäkert. 
 
Kommunförvaltningen betonar också att det redan idag finns idrottsprofil vid 
Pihlskolan. Möjlighet till att inrätta sina studier efter eget 
mountainbikeutövande både inom och utom undervisningstid är därmed 
mycket stor. 
 
Marknadsföringsinsatser kring det utbud som faktiskt finns kan utvecklas, 
liksom möjligheter, och då främst boenden och kommunikationer, för elever 
från andra kommuner som vill läsa vid skolan.  
 
Förvaltningen bedömer att beslut om att ansöka om certifiering – vilken tar 
minst 4 år – måste föregås av insatser som avser att skapa de förutsättningar 
som i dagsläget brister. Den rapport som förvaltningen presenterar pekar på 
att investeringar beträffande boenden, grenspecifika delar (förening och 
verkstadsmöjlighet) och allmänna idrottsdelar i dagens lokala profil (tränings- 
och testutrustning) måste genomföras innan certifieringsprocess inleds. 
Förvaltningen bedömer att det utan förberedande investeringar inte är lönt att 
söka Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) eller Riksidrottsgymnasium 
(RIG) för en mountainbikeinriktning.  
 
Ansökan om RIG måste dessutom gå via ett NIU. Skolan måste alltså för ges 
möjlighet att starta RIG utveckla sin nuvarande idrottsprofil mot en NIU-
utbildning. Även detta arbete kräver ökade resurser.    
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Ekonomi 
En utveckling mot riksintag på en mountainbikeprofil vid gymnasieskolan 
är kostnadskrävande, vilket framgår av framtagen rapport. Även de steg 
som måste tas innan eventuell certifiering kan komma ifråga, som till 
exempel insatser i dagens idrottsprofil, är kostnadsdrivande. 
 
Folkhälsa 
En utvecklad idrottsprofil, en nationell idrottsinriktning (RIG) eller en 
regional inriktning (NIU) bedöms ha positiv inverkan på folkhälsan. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- I dagsläget inte starta upp mountainbikeprofil vid Pihlskolan. 

 
- Ge förvaltningen i uppdrag att marknadsföra och utveckla den idrottsprofil 

som finns vid Pihlskolan. 
 

 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande  
Ewa Stålberg (M). 
 
Emil Gustavsson (GL) yttrar sig om kostnader och osäkerheten kring med det 
ekonomiska åtagandet och tar även upp bristen på bostäder. 
 
Marjo Pruuki Johansson (S) instämmer i Emil Gustavssons (GL) yttrande och 
tar även upp att det bör finnas lärare/ledare med ordentliga kunskaper om 
satsningen görs. 
 
Vivianne Pettersson (M) nämner att det är tråkigt om det faller på att det inte 
finns bostäder. 
 
Emil Gustavsson (GL) yttrar sig att kommunen bör bygga upp en grund först 
från botten och ska kommunen enbart rikta in sig på mountainbikeprofil eller 
ska kommunen trycka på mot idrottsprofil i stället där det är fritt att välja 
fördjupning. 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) ställer en fråga vad bildningsutskottet vill med 
gymnasiet, alla sporter finns på NIU-nivå. Ska kommunen utveckla 
gymnasieskolan, det är en politisk satsning, hitta en annan ”nisch”. 
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Marjo Pruuki Johansson (S) ställer en fråga om det finns behov av 
mountainbikeprofilslinje vilket besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) yrkar på att första att satsen stryks och att det i 
andra att satsen läggs till 
mot bland annat Mountainbikeprofil  

 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) förvaltningens förslag mot det egna yrkandet och finner att 
det egna yrkandet vinner bifall. 
 

 
 

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Ge förvaltningen i uppdrag att marknadsföra och utveckla den idrottsprofil 
som finns vid Pihlskolan mot bland annat Mountainbikeprofil  
 

 
 

 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 57 

Samverkansområde Örebro Län, dnr KS 17/00162 
 
Reviderat kommunalt samverkansavtal för utbildningar inom gymnasie- och 
gymnasiesärskola mellan kommunerna i Örebro län 
 
Beslutsunderlag 
Samverkansområde Örebro län dnr17R1612, 2017-05-23 
GySam Örebroregionen- kommunalt samverkansavtal för gymnasieutbildning 
i Örebroregionen, 2014-01-01 
 
Ärendet 
Samtliga kommuner i Örebro län har beslutat att samverka kring utbildningar 
inom gymnasie- gymnasiesärskola. Syftet med samverkansavtalet är att 
inbjuda ungdomar i Örebro län ett stort utbud av utbildningar där de 
konkurrerar om plats på lika villkor oavsett hemkommun. Syftet är också att 
följa skollagens intentioner i 15 kapitlet § 30 om att ”vilka utbildningar som 
erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt som möjligt anpassas med 
hänsyn till ungdomarnas önskemål. ”Ytterligare ett syfte är att möjliggöra 
samverkan mellan kommunerna för att höja kvaliteten på utbildningarna och 
ta ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen i regionen. Detta regleras 
mellan kommunerna i Örebro län strategiska samverkansdokumentet 
”Samverkansdokumentet – kunskapslyft barn och unga 2016-2022 
 
Denna reviderade version utgår ifrån GySam-gruppen (ansvariga chefer från 
samtliga kommuner, utbildningsförbund och utvecklingsledare från Region 
Örebro län) såg behov av att förtydliga och strukturera om avtalet. För att 
processa fram detta reviderade avtal har en arbetsgrupp bestående av 
representanter med kompetens i ekonomi från varje huvudman deltagit med 
ledning av Region Örebro län. Arbetat har sedan avrapporterats under 
processen till GySam-gruppen under våren 2017. 
 
Beslut om reviderat gymnasiesamverkansavtal fattades på GySam möte 2017-
05-23. Detta är en revidering och meningen är att det ska ses över varje år, 
ifall dokumentet behöver förbättras och förtydligas ytterligare. Meningen är 
att detaljer som behöver samverkas mellan kommunerna tas löpande på 
GySam möten där skolchefer/bildningschefer/gymnasiechefer för 
gymnasieutbildningarna i Örebro län representerar kommunerna. 
GySam mötet den 23 maj 2017 initierar att samverkansavtalet tas upp i 
respektive nämnd. Utvecklingsledare i Region Örebro län tar med avtalet till 
Specifika samverkansrådets sammanträde i oktober år2017 för underskrift. 
 

Ekonomi 
Interkommunal ersättning beräknas enligt självkostnaden för den som 
anordnar utbildningen. Intentionen är att debitering av interkommunal 
ersättning ska göras månadsvis. Som en övergångsfas kan dock 
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kommunerna på grund av administrativa skäl fortsätta med debitering en 
gång per termin. Med avstämningsdatum den 15 oktober och 15 februari. 
Avstämningsdatum för interkommunal ersättning är den 15 i varje månad 
med undantag för juni som bygger på elevantal 15 maj och för juli och 
augusti som bygger på elevantal 15 september. Detta innebär en fakturering 
nio gånger per år. 
 
Folkhälsa 
En bra skola och god utbildning är positivt utifrån ett hälsoperspektiv. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Att kommunens representant för specifika samverkansrådet undertecknar 

avtalet vid samverkansrådets sammanträde i oktober 2017 
 
 
 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord. 
 
 

 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
 

 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
Att kommunens representant för specifika samverkansrådet undertecknar 
avtalet vid samverkansrådets sammanträde i oktober 2017 
 
 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 58 
Information Bildningschef, dnr KS 17/00003 
 
Bildningschefen informerar: 
 
Förskolan 
Förskolan följer det lagstadgade kravet på att vårdnadshavare garanteras en 
plats inom 4 månader. Överlämning/inskolning av förskoleklass är inplanerat 
till 20 juni.  
 
Grundskolan 
Skolavslutningen är planerad som tidigare år.  
Grythyttans skola har sin skolavslutning i Grythyttans kyrka enligt tradition.  
Alla elever F-5 i Hällefors har en parad genom centrala Hällefors, sedan 
samlas åk F-3 i Folkets hus och åk 4-5 i skolmatsalen.  
Även åk 6-9 har sin avslutning i matsalen uppdelat i omgångar. 
 
Åk 9 har sin traditionella festkväll i Folkets hus, kvällen före skolavslutningen 
där även vårdnadshavare är inbjudna. 
 
Aktiviteter planeras vid Lilla kvarn för alla elever på skolavslutningsdagen 
från åk 6-9. 
 
Samverkan vid frukost och stängning förskola/fritids i Grythyttan kräver en 
förstärkning på 25 % från och med augusti 2017 på grund av många barn i 
verksamheten. 
 
Läsåret 2017/2018 deltar alla lärare och rektorer i grundskolan i Läslyftet. 
 
Inför nästa läsår har grundskolan en ny elev som är blind, vilket kan innebära 
extra resurser och anpassningar av verksamheten. 

 
Pihlskolan 
Teknikprogrammet kommer att startas upp läsåret 2017/2018. 
Genom att programmet startar upp har Pihlskolan tre högskoleförberedande 
utbildningar att erbjuda.  
 
Elevrådet (Pihlskolan) uppvaktade Kommunstyrelsens ordförande och 
Bildningsutskottets ordförande tidigare med önskemål om uppfräschning av 
Silverkoppen (elevcafeterian). Nu är det klart och nya möbler har köpts in. 
 
Vux 
CSN studiestarts-stöd, ett nytt bidrag från och med 1/7 om nationella beslut 
antas. Kommunen har tecknat avtal med CSN så att studerande i Hällefors 
kommun kan få ansöka och ta del av bidraget om nationella beslut antas. 
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Kulturskolan/fritidsklubben Valhalla 
Bowling hallen öppnar åter den 7 juni och kommer sedan att vara öppen på 
onsdagar under juni månad.  
 
Vårskriket hade ett fullspäckat program med många besökare framförallt 
under invigningen och helgen. Genomgående har kommunen fått beröm för 
våra fina och engagerade elever från våra externa deltagare så som konstnär, 
teatersällskap m.fl. 
 
Personal 
Rekrytering av Kultur- och fritidschef avbryts, organisationen kommer att ses 
över. 
 
Oro kvarstår inför rekrytering av personal, få sökande på kvalificerade tjänster 
som kräver högskolebehörighet. 
 
Samverkan/konferens 
Med anledning av att Hällefors kommun tagit emot en stor andel nyanlända 
elever vill Skolverket erbjuda riktat stöd i arbetet med att utveckla 
verksamheten som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning. Målet 
med insatsen är att kommunens utbildning för de nyanlända eleverna ska vara 
av hög likvärdighet, kvalitet och att kunskapsresultaten för denna elevgrupp 
höjs. 
Skolverket bjuder in till en uppstartskonferens i Stockholm och följande fem 
personer kommer att delta: 
Kommunstyrelsens ordförande AnnaHelena Jernberg 
Bildningsutskottets ordförande Ewa Stålberg 
Bildningschef Tina Lanefjord  
Utvecklingsstrateg Peter Wiker 
Samordnare mottagande nyanlända Irene Sveder 
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§ 59 

Information Ekonomi muntligt, dnr KS 17/00003 
 
Bildningschefen informerar: 
 
Ekonomi 
I uppföljningsrapporten för marsmånad visar den ställda prognosen att 
kommunstyrelsen följer budget på totalen.  
 
Interkommunalersättning visar ett underskott med ca 500 tkr, men det är 
fortfarande väldigt osäkert hur det kommer att landa. Underskottet kan 
förbättras men även försämras beroende på hur rörligheten kommer att se ut.  
 
Vi har en tajt budget år 2017 där vi gjort antagningar om avveckling av 
förberedelseklasser i takt med nedläggning av asylförläggningar.  
Vi ser ingen minskning av elevantal och har inte kunnat minska antalet 
grupper eller lokaler.  
 
Nästa prognos kommer att ske i augusti månad. 
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§ 60 

Information Yrkesvux, dnr KS 17/00004 
 
Utvecklingsstrateg Peter Wiker informerar kort kring 
Yrkesvux. 
 
I dagsläget: 
2 personer går restaurangutbildningen 
Vård och omsorgsutbildningen pågår löpande 
 
Orienteringskurs i Vård och omsorg pågår 
Orienteringskurs i Restaurang pågår (5 personer) 
Orienteringskurs Rinmans pågår (16-18 personer) 
 
En ansökan från norra länsdelen ska lämnas in den 1 juni, där Hällefors 
kommun står som huvudansvarig 
 
Nya utbildningar undersöks till hösten. 
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§ 61 

Förskolan i dag maj 2017, dnr KS 17/00030 
 
 
Bildningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan. 
 
Aktuella läget i förskolan maj månad 2017 enligt följande: 
 
Antal barn i kommunal förskola 
Bananen   35 
Lärkan 1   61 
Lärkan 2   42 
Masken   55 
Smultronstället  19 
Grythyttans förskola  63 (7) 
Varav asylbarn   11 
 
Totalt                                           282 
 
Antal barn inom parantes är placerade men börjar i augusti. 
 

 
Antal barn i privat förskola 
Privat förskola  34 
Pedagogisk omsorg  24 
 
Totalt   58 
 
 
Antal barn född 2016         79 
Antal barn födda 2011-2015                 337  
Varav födda 2011                                    69 
Antal barn ej i förskola av barn 
i förskoleåldern   44 
 
Kölistan   
Antal barn i kö   40 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 62 

Konsekvenser av simhallsbeslut, dnr KS 15/00344 
 
Informationsunderlag 
Rapport Måluppfyllelse i idrott och hälsa – simning. Konsekvensanalys. 
Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll 2017-02-21, § 16,  
Dnr KS 15/00344 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fattade på sammanträde 12 februari 2017 beslut om att 
inte bygga någon simhall i kommunen. Kommunförvaltningen gavs i uppdrag 
att utreda konsekvenserna i verksamheten av detta beslut. Beslutet innehöll 
både ett uppdrag att utreda konsekvenserna i lokalbehovet, men också ett 
uppdrag att ge förslag på alternativa lösningar med tillhörande ekonomiska 
underlag. 
 
Kommunförvaltningen lämnar här rapport kring möjliga alternativa lösningar 
vad gäller den pedagogiska delen. I huvudsak bedömer förvaltningen att 
problemen med de bristfälliga simkunskaperna inte till fullo kan lösas inom 
dagens system.  
 
Förvaltningen bedömer att arbetet i skolan, såsom det redan sker idag, måste 
fortgå och utvecklas på alla de sätt som står till buds, men att fullständig 
måluppfyllelse inom ämnet trots detta inte kommer att gå att uppnå. 
 
Förvaltningen kommer utifrån förutsättningarna att fortsätta arbetet med att 
öka måluppfyllelsen i grundskolan. Jämförelser mellan grundskolans resultat 
med andra kommuner ska även fortsättningsvis ske med försiktighet. 
 
 

Ekonomi 
Alternativa lösningar enligt rapporten bedöms i framtiden kunna kräva 
extra resurser. I och med att det inte gick att lösa de bristfälliga 
simkunskaperna inom dagens system begärde förvaltningen inte några 
extra medel till simningen 2017. Inför kommande budgetår kan däremot 
kostnadsökningar förekomma, i enlighet med avlämnad rapport. 
 
Folkhälsa 
Tillgång till erforderlig simundervisning och därpå följande tillräcklig 
simkunskap hos befolkningen bedöms i rapporten ha stor inverkan på 
folkhälsan. 

 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
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--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 63 

Övrigt, dnr KS 17/00009 
 
Emil Gustavsson (GL) tar upp att personal på Grythyttans skola, har varit i 
kontakt med honom om fastighetsfrågor och bildningschef Tina Lanefjord 
lovar att kolla upp saken. 
 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) nämner att bildningsutskottets möte i augusti är 
inställt, nästa möte blir den 5 september. 
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Ordförande och Bildningschef  
önskar alla ledamöter i 

Bildningsutskottet  
en  

Trevlig sommar! 
 

 


