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§ 73 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Emil Gustavsson (GL) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 74 
Fastställande av dagordning 

 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 75 

Tema, dnr KS 17/00002 
 
Tema: Grundskolan (4-9) 
 
Rektor Marie Karlsson och biträdande rektor Jenny Liodden informerade  
om Grundskolan (6-9). 
 

 
PowerPoint materialet som visades kommer att skickas ut till alla ledamöter  
i bildningsutskottet. 
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§ 76 

Sammanträdesdatum 2018, dnr KS 17/00188 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen lämnar nedanstående förslag till sammanträdesdatum 
2018. 
 
Förvaltningen föreslår efter samråd med kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges ordförande att antalet sammanträden för 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige är oförändrat jämfört med 2017. 
Det innebär nio kommunstyrelsesammanträden och sex 
kommunfullmäktigesammanträden. 
 
Kommunförvaltningen har i förslaget huvudsakligen lagt tisdagar och 
onsdagar som sammanträdesdagar.  
 
Liksom föregående år föreslås att kommunstyrelsens utskott följer 
kommunstyrelsens sammanträden och så långt möjligt tidsmässigt ligger cirka 
tre veckor före dessa. Allmänna utskottet föreslås som huvudregel ligga på 
tisdagsförmiddagar, medan bildningsutskottet ligger på tisdagseftermiddagar. 
Myndighetsnämnden föreslås som tidigare ligga på onsdagar klockan  
13.00–14.00. Däremot föreslås omsorgsutskottet föreläggas till 
onsdagsförmiddagar istället för 14.00 som tidigare. 
 
Myndighetsnämnden har ett något tätare sammanträdesschema med hänsyn 
till karaktären på de ärenden som behandlas där. 
 
Varje instans svarar för att besluta om sina egna sammanträdesdatum, det vill 
säga att respektive utskott, nämnd och fullmäktige beslutar om sina egna 
sammanträdestider. Kommunstyrelsen bereder och lämnar beslutsförslag 
avseende fullmäktiges sammanträdestider. 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens allmänna utskott 
9 januari, 6 februari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 14 augusti, 4 september,  
2 oktober, 6 november 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens bildningsutskott 
9 januari, 6 februari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 14 augusti, 4 september,  
2 oktober, 6 november 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens omsorgsutskott 
10 januari, 7 februari, 14 mars, 18 april, 23 maj, 15 augusti, 5 september,  
3 oktober, 7 november 
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Sammanträdesdatum för myndighetsnämnden för skola och omsorg 
10 januari, 7 februari, 14 mars, 18 april, 23 maj, 19 juni, 15 augusti, 5 
september, 3 oktober, 7 november, 19 december 
 
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 
30 januari, 27 februari, 3 april, 15 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september,  
23 oktober, 27 november 
 
Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 
20 februari, 24 april, 5 juni, 18 september, 13 november, 18 december 
 

Ekonomi 
Förslaget innebär att lika många sammanträden hålls som 2017. Det är 
svårt att uppskatta kostnaden för sammanträdena då en betydande faktor är 
ersättningen för förlorad arbetsförtjänst. Enligt tidigare 
schablonberäkningar förvaltningen gjort, kostar ett genomsnittligt 
sammanträde ca 2 000 kronor, där den största delen utgörs av arvoden och 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 
 
Folkhälsa 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
Miljö 
Kommunförvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunförvaltningen föreslår respektive instans att anta föreslagna 
sammanträdestider, samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta föreslagna sammantider. 
 
 
Ordförande Emil Gustafsson (GL) ställer bifall mot avslag på förvaltningens  
förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Bildningsutskottet beslutar 
 
Att sammanträdesdatum fastställs enligt följande:  
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsens bildningsutskott 
9 januari, 6 februari, 13 mars, 17 april, 22 maj, 14 augusti, 4 september,  
2 oktober, 6 november 
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§ 77 
Information Bildningschef, dnr KS 17/00003 
 
Bildningschefen informerar: 
 
Förskolan 
Förskolan följer det lagstadgade kravet att vårdnadshavare garanteras en plats 
inom 4 månader. 
Nya förskoleavdelningen i Grythyttan håller tidsplanen och beräknas vara 
inflyttningsklar vid årsskiftet. 
 
Grundskolan 
Projekt-/styrgruppen har idag haft möte gällande lokaler, planering av ny 
skolbyggnad grundskolan. 
Detta på uppdrag av beslut i kommunstyrelsen (dnr KS 17/00056). 
Som huvudunderlag till projekteringen har rapporten - Genomlysning av 
bildnings verksamhetsområde används. Av rapporten framgår att 
verksamheten på Klockarhagsskolan är trångbodd och kommer att vara det 
under överskådlig framtid. Trångboddheten har även lett till en oönskad 
belastning av t.ex. matsalen med måltidstider från kl.10.30 och framåt.  
Belastningen kan med en nybyggnad och planerad flyttkedja minskas 
avsevärt. Kräver även en viss ombyggnation av befintliga lokaler i 
Klockarhagsskolan. Projektet har följt riktlinjer för projekt och styrning.  
 
Projektering  
Första delen i projektet har varit att försöka fastslå viken byggnadstyp som 
kunde vara aktuell för att klarar kriterierna. Projektet har tittat på tre 
alternativ. 
1. Bygga ut befintlig skola 
2. Modulbyggnad 
3. Bygga helt ny skolbyggnad 
 
Slutsatsen blev att gå vidare med modulbyggnad 
- Byggnad i två plan med fyra klassrum per våning 
- Två större grupprum och två mindre 
- Trapphus med hiss 
- Sammanhängande kapprum med egna ingångar (bottenplan) 
- 4 städrum och teknikrum 
- 8 toaletter per våning varav två RWC per plan 
- total yta enligt ovan 990 kvm. 
 
Placeringen av den nya skolbyggnaden är planerad mellan skolbyggnaden 
Linjalen och Godtemplargården. 
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Det planeras att före årsskiftet får politiken ett förslag till beslut. I dagsläget 
ser det ut som att förvaltningen håller tidsplanen och att en ny skolbyggnad 
kommer att finnas på plats HT-2018 och att grundskolan då har gått ur 
Godtemplargården. 
 
Projekteringen beräknas vara klar för beredning i BU den 7 november och 
vidare för beslut i KS den 28 november. 

 
Pihlskolan 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Pihlskolan - Kvalitetsgranskning av 
huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i 
Hällefors kommun. 
Hällefors kommun har slumpmässigt valts ut för att ingå i denna granskning. 
Syfte och frågeställningar 
Syftet med kvalitetsgranskningen är att granska huvudmannens arbete för att 
utveckla utbildningen inom gymnasieskolan och skapa goda förutsättningar för 
elevernas lärande och för att tillgodose ett allsidigt utbud.  

De centrala frågeställningarna gäller hur huvudmannen genomför uppföljning av 
gymnasieskolan. Granskningen ska också belysa hur huvudmannen styr för att 
kompensera för elevers olika förutsättningar att nå målen samt på vilket sätt 
huvudmannen erbjuder ett allsidigt programutbud.  

Skolinspektionen planerar att komma till Hällefors kommun den 7-8 november.  
I besöket ingår intervjuer med rektorn, förvaltningen, presidiet, ansvarig 
ekonomichef och ansvarig för kvalitetsfrågor i gymnasieskolan. 
Kvalitetsgranskningen grundar sig även på studier av de insända dokumenten som 
Skolinspektionen tagit del av.  

När kvalitetsgranskningen är avslutad utarbetar Skolinspektionen ett 
granskningsbeslut. Om utvecklingsbehov framkommit gör Skolinspektionen en 
uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits.  

När alla granskningsbeslut är fattade redovisas de samlade resultaten i en 
övergripande kvalitetsgranskningsrapport.  
 
Måltid 
Hög belastning av centralköket under ombyggnationen (Björkhaga kök) 
kvarstår. 
 
Personal  
Rekrytering av lärare pågår, alla tjänster är inte lösta utan vissa kurser saknar 
lärare vilket i dagsläget är löst med tillfälliga lösningar.  
Pihlskolans SYV är sjukskriven. Rektorn på Pihlskolan försöker att rekrytera 
en SYV ett par dagar i veckan. 
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Två nya förstelärare är tillsatta, Marianne Cederlöv - Grythyttans skola och 
Ann Spjutensköld - Pihlskolan. 
 
Oro kvarstår inför rekrytering av personal, få sökande på kvalificerade tjänster 
som kräver högskolebehörighet. 
 
Rekrytering av enhetschef för elevhälsa/skolsköterska är slutförd.  
Annica Ringmyr tillträder tjänsten 1 november. 
 
Övrigt 
Samverkans projekt med Skolverket ”stärka kvaliteten på undervisning för 
nyanlända och elever med annat modersmål än svenska” är igång. 
Överenskommelse har tecknats.  
Onsdag den 4 oktober mellan kl.09.00-12,00 kommer Skolverket hit och 
träffar det lokala teamet. Den 11 oktober åker det lokala teamet till Stockholm 
för att träffa Skolverket och övriga kommuner som ingår i omgång 4.  
Under hösten görs en nulägesanalys/kartläggning därefter upprättas en 
åtgärdsplan och en ny överenskommelse.  
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§ 78 
Information Ekonomi muntligt, dnr KS 17/00003 
 
Bildningschefen informerar: 
 
Ekonomi 
Senaste ekonomiuppföljningen per augusti månad visar ett bättre resultat mot 
tidigare. Verksamheterna har haft möjlighet att söka fler statsbidrag än väntat. 
De ökade kostnader verksamheten haft genom tidigare antagande gällande 
mottagande av nyanlända elever kvarstår och regleras via balanskontot för 
nyanlända. Den senaste prognosen visar att verksamheterna är i balans.  
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§ 79 

Information Yrkesvux, dnr KS 17/00004 
 
Informationsunderlag 
 
Riksdagen Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning (SFS 2016:937).  
Riksdagen Förordning om statsbidrag för utbildning som kombineras med 
Traineejobb och statsbidrag för utbildning som kombineras med 
tidsbegränsad anställning inom hälsa- sjukvård och äldreomsorg (2015:504).   

 
Ärendet 
Förvaltningen lämnar nedan information om yrkesutbildningar inom 
vuxenutbildningen och de förordningar som är tillämpliga. Alla volymer är 
ungefärliga. 
 
Yrkesutbildningen för vuxna i kommunen följer i huvudsak tre spår; vård- och 
omsorg (VO), industri (IN) och restaurang- och livsmedel (RL). Inom 
samtliga områden har orienteringskurser bedrivits. Orienteringskurserna 
omfattar 10-20 veckor. Antalet elever som deltagit i kurserna har ungefärligen 
varit: 
 
VO 5 
IN 18 
RL 6 
 
I stort sett samtliga elever har sedan gått vidare till reguljär 
YrkesVuxutbildning. Reguljär YrkesVux omfattar ungefär 800-1500 poäng, 
och normal studietakt är 800 poäng per år. Kommunen kan söka motsvarande 
ungefär 25.000 för en fullföljd plats i YrkesVux. RL och IN bedriver 
utbildningarna i sammanhållen grupp, medan VO har löpande antagning. 
 
På RL blev 2 elever klara med sina studier efter vt-17. Under hösten togs 5 
nya elever in, och deras studier avslutas efter vt-18 och är alltså pågående. 
 
På IN togs 12 elever in till höstterminens start. Eleverna väntas vara 
färdigutbildade efter vt-18. 
 
VO har under året färdigutbildat ett tiotal elever, och kvar i utbildning finns 
ungefär dubbelt så många. Utbildningen omfattar mer än ett års studier.  
 
Utöver de reguljära utbildningarna finns ett antal elever som läst enstaka 
kurser inom yrkesämnen. Till dessa räknas till exempel den personal från 
omsorgen som läser till stödassistenter (Titulatur). 
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Totalt bedömer förvaltningen att vuxenutbildningen kommer att producera 
omkring 40.000 poäng i YrkesVux. 40.000 poäng motsvarar 50 helårsplatser. 
 
Volymen följer den plan som förvaltningen har.  
  

Ekonomi 
Antalet platser har ökat det senaste året, men finansieringen per plats har 
enkelt uttryckt halverats. Skolverket kommer vid redovisning att kräva att 
kommunen presterat de antal poäng kommunen sökt medel för. I Hällefors 
fall kommer detta att vara omkring 1 250 tkr. Förvaltningen bedömer att 
vuxenutbildningen klarar detta inom befintlig ram. Anledningen är att vi 
genom avtal och genom att tillhandahålla egna lärare kan bedriva en del av 
den undervisning som behövs utan extra insatser. Resterande kostnader kan 
täckas av reguljär budget, och i den mån undervisningen innefattar 
nyanlända, de medel som kan sökas för denna målgrupp.   

 
En fungerande vuxenutbildning bedöms ha stor inverkan på den 
kommunala ekonomin bland annat genom att förutsättningarna för 
egenförsörjning och näringsliv förbättras. Ökad volym i kvalitativ 
vuxenutbildning bedöms således som positiv för kommunens framtida 
ekonomi. 

  
Folkhälsa 
En fungerande vuxenutbildning bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. 
 
Folkhälsa och utbildningsnivå samvarierar och en ökad volym utbildning 
kommer att öka hälsan både på individ- och samhällsnivå. 

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

 
Samverkan 
Samverkan har skett. 

 
Härmed har information i ärendet lämnats. 
  
--- 
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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§ 80 

Förskolan i dag september 2017, dnr KS 17/00030 
 
Bildningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan. 
 
Aktuella läget i förskolan september månad 2017 enligt följande: 
 
Antal barn i kommunal förskola 
Bananen   33 
Lärkan 1   57 
Lärkan 2   45 
Masken   52 
Smultronstället  16 
Grythyttans förskola  61 
Varav asylbarn    5 
 
Totalt                                           264 
 
 
 

 
Antal barn i privat förskola 
Privat förskola  31 
Pedagogisk omsorg  21 
 
Totalt   52 
 
 
Antal barn född 2016         79 
Antal barn födda 2011-2015                 337  
Varav födda 2011                                    69 
Antal barn ej i förskola av barn 
i förskoleåldern   25 
 
Kölistan   
Antal barn i kö   29 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 81 

Måluppfyllelse i år 9, grundskolan, dnr KS 17/00225 
 
Ärendet 
Förvaltningen bedömer att resultaten i grundskolan har mycket stor betydelse 
för kommunen, och har också måluppfyllelsen i grundskolan som resultatmål. 
Förvaltningen vill därför informera om och förtydliga resultaten från 
grundskolans år 9 från vårterminen 2017.   

  
 Siffrorna är preliminära och innehåller en viss osäkerhetsfaktor.  
 

Antalet elever som fanns på klasslistor vid terminsslut efter grundskolan VT -
17 var 65, fördelade på tre klasser. Meritvärdet i år 9 fördelade sig enligt 
följande:  
 
Läsår: 2014/15  2015/16  2016/17 
Meritvärde: 194,2  178,1  190,8
  
Meritvärdet är lägre än i riket i övrigt. 
 
Av de 65 eleverna har 5 elever TF personnummer, och är alltså med säkerhet 
nyligen anlända. Dessa 5 elever har av förklarliga skäl mycket låga 
meritvärden (genomsnitt 16), och utan dessa hamnar det genomsnittliga 
meritvärdet på skolan på 205.    
 
Utöver detta finns ytterligare minst ett tiotal elever med utländsk bakgrund, 
och som till övervägande del är sent anlända. Dessa elever avviker dock inte i 
samma utsträckning i statistiken. 
 
Meritvärdet för flickor var vid terminsslut 203, och för pojkar 182. 4 av 
eleverna med TF personnummer var pojkar, och med dessa borträknade 
kvarstår en skillnad mellan pojkar och flickor på 6-7 poäng.  

 
De 65 eleverna fördelar sig i början av hösten på följande sätt: 
 
4  Stannar i grundskolan (3 i år 8 och 1 i år 9). 
48   Läser nationella program i gymnasieskolan. 
13 Läser på introduktionsprogram (IM). 
 
Av dessa elever är det också några som har flyttat till annan kommun. 
 
73,8 % (48 st) av eleverna var behöriga till ett yrkesprogram i 
gymnasieskolan. Utan de 5 elever som nämndes ovan var behörigheten 80 %. 
Av de resterande 12 eleverna som inte uppnått behörighet var hälften sent 
anlända till vår grundskola. Ytterligare en elev blev efter lovskola behörig till 
yrkesprogram.  
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Av de elever som är behöriga till yrkesprogram är alla utom ett ytterst fåtal 
behöriga även till studieförberedande program. En elev blev också efter 
lovskola behörig till detta. 

 
Ekonomi 

   
En fungerande grundskola har utifrån flera perspektiv mycket positiv 
inverkan på kommunens framtida ekonomi. 

 
Folkhälsa 
En fungerande grundskola har mycket stor inverkan på folkhälsan. 
 

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

 
Samverkan 
Samverkan har skett 

 
  
Härmed har information i ärendet lämnats. 
 
  
--- 
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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§ 82 

Öppna jämförelser i gymnasieskolan, dnr KS 17/00226 
 
Informationsunderlag 
SKL Öppna jämförelser – gymnasieskola 2017. 
Kommunförvaltningen ”Öppna jämförelser” Powerpointpresentation  
 
Ärendet 
Skolverket har presenterat sina öppna jämförelser av gymnasieskolan. 
Siffrorna avser i huvudsak 2015/16. 
 
Eleverna från Hällefors visar sig i jämförelsen fortfarande ha relativt goda 
resultat i gymnasieskolan. Många områden visar också en god trend. Det finns 
i materialet både starka och svaga sidor, och som en följd av detta också 
utvecklingsområden. 
  
Till de positiva delarna hör att kommunen utifrån sina modellberäknade 
värden på meritvärde presterar bäst i landet. Meritvärdet i sig är dock lågt 
nationellt sett.  
 
En annan mycket positiv detalj är att kommunen har låg andel elever som två 
år efter sin utbildning varken befinner sig i utbildning eller arbete.   

 
 

Ekonomi 
En fungerande gymnasieverksamhet bedöms ur flera perspektiv ha stor 
inverkan på den kommunala ekonomin genom att förutsättningarna för 
egenförsörjning och näringsliv förbättras.  

  
Folkhälsa 
En fungerande gymnasieutbildning bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. 

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

 
 

Samverkan 
Samverkan har skett. 

 
  
Härmed har information i ärendet lämnats. 
 
  
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg 
Peter Wiker. 
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Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 
kommunstyrelsen för information. 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 83 

Antagning till gymnasieskolan 2017, dnr KS 17/00227 
 

Ärendet 
65 elever lämnade grundskolan efter vårterminen 2017. 
 
De 65 eleverna fördelar sig i början av hösten på följande sätt: 
 
4  Stannar i grundskolan (3 i år 8 och 1 i år 9). 
48   Läser nationella program i gymnasieskolan. 
13 Läser på introduktionsprogram (IM). 
 
Av dessa elever är det någon enstaka som har flyttat till annan kommun. 

 Från IM vid Pihlskolan har några elever kommit in på nationella program. 
 
Av de elever som sökt nationella program har mellan 40 och 50 % valt egen 
gymnasieskola. I några fall läser elever IMYRK eller IMPRO i annan 
kommun. 
 
 
Totalt ser antalet elever i gymnasieskolan ungefär ut enligt nedan: 

  
Pihlskolan Annan  Totalt 

BF    
 4  

BA    20 20  
EE    14 14  
FT    9 9  
HA    4 4  
HV    5 5  
HT    1 1  
IN 20 2 22  
NB   6 6  
RL 10 1 11  
VF       
VO   4 4  
EK   8 8  
ES   10 10  
HU   1 1  
NA 18 11 29  
SA 20 26 46  
TE 1 7 8  
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Förutom faktiska volymer är det för framtiden värt att diskutera till exempel 
varför antalet elever i yrkesprogrammen RL, VO och BF, som av hävd leder 
till kvinnodominerade yrken, samlar totalt 19 elever (övervägande del i eget 
RL-program), medan motsvarande av hävd manliga yrken BA, IN och EE 
samlar 56 (även bortsett från FT-programmet).  
 
Utöver detta har förvaltningen inför Skolinspektionens besök i höst 
rapporterat 224 ungdomar i åldern 16-18 folkbokförda i kommunen. I denna 
ålder finns över 230 elever i gymnasieskolan. Detta pekar mot att kommunen 
har mycket god övergångstatistik till gymnasieskolan, vilket också visat sig i 
statistik. Kommunen har också elever i verksamheten som inte är 
folkbokförda här, men som ändå ingår i den kommunala servicen. 
 

Ekonomi 
En väl fungerande gymnasieverksamhet bedöms ha stor inverkan på 
kommunens framtida ekonomi. 
 
Andelen elever i annan kommun är totalt något högre än budgeterat, vilket 
som rapporterat leder till ett underskott i verksamheten.  
 
En del av de drygt 60 elever som idag finns i gymnasiets 
Introduktionsprogram kommer inom en snar framtid att vara aktuella för 
andra gymnasieprogram. Förvaltningen har även tidigare förvarnat om att 
kostnaderna i gymnasieskolan kan komma att stiga om volymerna ökar på 
grund av detta. 

   
Folkhälsa 
Antagning till gymnasieskolan utgör en viktig del av utbildningssystemet. 
Ett fungerande utbildningssystem och en fungerande gymnasieskola 
bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. 

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

 
 
Samverkan 
Samverkan har skett. 

IMIND 4   4  
IMSPR 56   56  
IMPRO 4 3 7  
IMYRK 5 1 5  
IMPRE 2   2  
Totalt 140 133 273 
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Härmed har information i ärendet lämnats. 
  
 
--- 
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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§ 84 

Övrigt, dnr KS 17/00009 
 
Ordförande Emil Gustafsson (GL) tog upp fundering kring gymnasieskolan 
och grundskolans uppfattade brister ur säkerhetssynpunkt.  
Hur kommer kommunen till rätta med detta vilket besvaras av bildningschef 
Tina Lanefjord.  
 
 
Ordförande Emil Gustafsson (GL) tog även upp en fundering kring 
skolskjutsarna. Ordförande Emil Gustafsson (GL) vill att förvaltningen till 
nästa sammanträde kommer med en redogörelse hur skolskjutsarna fungerar. 
 
 
Ordförande Emil Gustafsson (GL) tog även upp att personalen på Grythyttans 
skola har fundering var den utlovade grillplatsen har tagit vägen och 
bildningschef Tina Lanefjord tog på sig uppdraget att kolla upp detta.   


