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§ 15 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Ewa Ståhlberg (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 16 
Fastställande av dagordning. 
 
Dagordningen fastställs med tillägg. 
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§ 17 
VFU-handledarutbildning, dnr KS 16/00076 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har under vintern på förslag från skolan undersökt 
möjligheterna att genomföra VFU-handledarutbildning på plats i Hällefors. 
 
Handledarutbildningen avser mottagande av VFU-studenter 
(Verksamhetsförlagd Utbildning) vid lärarutbildningar. Kursen motsvarar den 
kurs som reguljärt ges av Karlstads Universitet och motsvarar 7,5 
högskolepoäng. 
 
Anledningen till att skolan efterfrågat kursen är att de bedömer att 
förutsättningarna för rekrytering av pedagogisk personal avsevärt kommer att 
öka om vi i verksamheten har handledare som kan ta emot de studenter som 
studerar till lärare och i sina studier behöver praktik.  
 
På den reguljära utbildning som ges i Karlstad finns ytterst få platser, och det 
är osäkert om Hällefors kommun skulle kunna få del av dessa. Dessutom 
medför även enstaka deltagare från kommunen på denna kurs kostnader, t ex 
för vikarier, resor och material. 
 
Kursen i Hällefors planeras till cirka 20-30 lärare, beroende på intresse. 
Information kommer att delges övriga KNÖL-kommuner, för eventuellt 
överblivna platser. Förvaltningen ser av flera anledningar gärna en samverkan 
med dessa kommuner i frågan om utbildning och skola. 
 
Kursen kommer att ges som uppdragsutbildning av Karlstads universitets 
utbildningsbolag. Förberedelser för eventuell avtalsskrivning pågår just nu.     
 

Ekonomi 
Förvaltningen bedömer tillsammans med utbildningsanordnaren att 
utbildningen kostar ungefär 10 tkr per deltagare. Vid full kurs bedömer 
förvaltningen att utbildningen kostar motsvarande ca 200 tkr. Deltagande 
från andra kommuner minskar kommunens kostnader. 200 tkr för åtgärden 
finns medtagna i rapporten om extra medel till Hällefors Kommun 2015-16 
som presenterats för KS (16/00009). 
 
 
Folkhälsa 
En fungerande rekrytering till utbildningsverksamheten i kommunen 
bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Samverkan 
Samverkan med de fackliga organisationerna har skett.  
 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att 
 

- ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med 
utbildningsanordnaren och genomföra kursen.  

 
 

 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord ärendet utförligt. 

 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet yrkar ordförande  
Ewa Ståhlberg (M) ett tillägg till beslutet att kommunstyrelsen budgeterar 
bildningsverksamheten för driften med 200 tkr (extra medel).  
 
Ordförande Ewa Ståhlberg (M) ställer sitt yrkande mot förvaltningens  
yrkande och finner att det egna yrkande vinner bifall.  
 
 

 
Beslut 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med utbildningsanordnaren och 
genomföra kursen.  
 
Att kommunstyrelsen budgeterar bildningsverksamheten för driften med  
200 tkr (extra medel). 

 
 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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 § 18 
Valhalla fritidsklubb, dnr KS 16/00077 
 
Beslutsunderlag 
Beslutsärende dnr 10.11/049 Bildningsnämnden 

  
Ärendet 
Valhalla har öppet fritids för barn i skolåldern åk 3-6 varje onsdag mellan 
klockan 13:00-17:00. Kulturskolan har 52 % i ordinarie resurs fördelat på fyra 
personal med olika kompetens; fritidsledare, danspedagog och teaterpedagog. 
Barnen på Valhalla (åk 3-6) är medlemmar och kan välja mellan olika fria 
aktiviteter så som:  
Pingis, biljard, wii, Ps3, sång, innebandy, musik och dans. Vi erbjuder också 
en särskild aktivitet som varierar från vecka till vecka till exempel 
smyckesverkstad, dans, rollspel eller snickarverkstad. 
Varje gång serveras ett lättare mellanmål som kostar 100: -/termin, 
motsvarande 5: - per gång. 
Under läsåret 2014/15 hade Valhalla heldagsöppet under Sport- och Påsklov 
samt sommarlovsöppet på försök några dagar i anslutning till skolavslutning/-
start. Även läsåret 15/16 håller vi två dagar öppet under Sportlovet. 
 
Vid elevenkäter och utvärderingar som vi tar in svarar det stora flertalet att de 
trivs, kommer för att träffa kompisar och prova nya saker – dans, teater och 
pyssla är populärast bland aktiviteterna. Barnen har svarat att de uppfattar 
miljön som lugn, trygg och påhittig och kontakten med personalen är 
”superbra” eller ”bra”. Ljudnivån har varit stökig och hård, därför har en stor 
matta lagts in 2015/16 vilket har gett mycket förbättrad ljudmiljö likaså är det 
skofritt i hela Kulturskolan.  
Valhalla fritidsklubb är en uppskattad verksamhet vilket besökssiffrorna visar. 
Barn åker också från Grythyttan för att delta och träffa kompisar. 
Under 2014/15 ökade snittet till 39 barn per onsdag – en ökning med 68 % 
från föregående år.  
Under hösten 2015 och våren 2016 har antalet ökat ytterligare, nu tar 
Valhalla emot mellan 65-74 barn - en ökning med ytterligare 68 %!  
 
Lokalerna räcker inte till för att rymma alla barn till meningsfulla aktiviteter 
och personalen har fått förstärkas med en person. Vi hyr Bowlinghallen och 
Kronhagskolans gymnastiksal så alla inte behöver samsas i Kulturskolan.  
Antalet nyanlända barn har ökat kraftigt varför arbetet med integration 
försvåras i så stora grupper. Stora grupper stänger även ute barn med särskilda 
behov, varför en förändring vore värdefull även för dessa. 
 
Efter diskussion med personal har förslaget uppkommit att utöka till flera 
dagars öppethållande i veckan för att jämna ut antalet besökare per dag. 
Personalen har vid studiebesök i Vivalla fritidsklubb tagit intryck av en väl 
fungerande verksamhet som håller öppet flera dagar i veckan men bara några 
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få timmar per dag. Likaså har man en förutbestämd aktivitet per dag och 
samarbetar med olika klubbar och föreningar. Detta vill Valhalla införa. 
 
Mot bakgrund av detta önskar jag fördela Valhallas öppettider till två till tre 
dagar i veckan, 3 timmar per gång. Vilket skulle innebära en utökning i 
personal med ca 20 %, utifrån att antal besökande jämnas ut per tillfälle. 
 
Vi räknar med att föreslagna lösning ger en behagligare stämning på Valhalla, 
höjer den pedagogiska kvalitén och ger elever med särskilda behov bättre stöd 
med mindre grupper. Möjligheten att arbeta för god integration blir lättare då 
gruppstorleken minskar. 
 

Ekonomi 
En ökad lönekostnad om 96 700: - per läsår. 
 
Folkhälsa 
Förbättrad miljö för barnen och personalen vid mindre grupper i 
verksamheten. Lugnare miljö kan erbjudas.  
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett i samråd med facken. 

 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Att utöka antal dagar för Valhallas fritidsklubb per vecka och hålla öppet 

under lov. 
- Att använda medel från Migrationsverket till en utökning av personal om 

20 % tjänst.  
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör kultur- och 
fritidschef Anna Henriksen ärendet utförligt. 

 
 Ritha Sörling (V) ställer en fråga kring procentsatsen vilket besvaras av 
 kultur- och fritidschef Anna Henriksen. 
  
 Marjo Pruuki (S) ställer en fråga om det är samma typ av verksamhet som 
 fritids i skolans regi och om inte, har kommunen råd att bedriva en 
 verksamhet om den inte är lagstyrd vilket besvaras av bildningschef  
 Tina Lanefjord. 
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 Ritha Sörling (V) ställer en fråga kring nyanlända och det ökade trycket på 
 Valhalla vilket besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
 Anne Horneman (S) yttrar sig kring det finns ingen garanti att det minskar på 
 trycket på Valhalla och ställer en fråga om vilka medel som är tänkta att 
 användas till ändamålet vilket besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
  

 Marjo Pruuki (S) ställer frågor kring lönekostnader och ekonomin vilket 
besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga om det är medel som kommunen kan 
eftersöka vilket besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 

  
 Ordförande Ewa Ståhlberg (M) yttrar sig att det är bra med en öppen 
 fritidsklubb. 
  
 Ritha Sörling (V) yttrar sig att en utvärdering av verksamheten bör ske.   
  
 Anne Horneman (S) yttrar sig om att kommunen bör tänka långsiktigt. 
  
 Under Bildningsutskottets behandling av ärendet yrkar ordförande  
 Ewa Ståhlberg (M) att det ska stå max tre (3) dagar i beslutssatsen, att andra 
 attsatsen stryks och att en utvärdering presenteras för bildningsutskottet  
 den 25 augusti.   

 
Ordförande Ewa Ståhlberg (M) ställer sitt yrkande mot förvaltningens  
yrkande och finner att det egna yrkande vinner bifall.  
 

 
 

Beslut 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om  
att utöka antal dagar till max tre (3) för Valhallas fritidsklubb per vecka och  
hålla öppet under lov. 

  
 att en utvärdering presenteras för bildningsutskottet den 25 augusti.   
 

 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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 § 19 
Arbetsgrupp för utdelning av Kultur-, Ledar- och 
Idrottsstipendium 2016, dnr KS 16/00078 
 
Beslutsunderlag 
Budget för 2016. 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutar årligen att utse en person och/eller förening till 
idrotts-, kultur- och ledarstipendium. För samtliga stipendier gäller att 
personen är född, bosatt eller verksam i Hällefors kommun eller att 
föreningen är verksam i kommunen. Stipendiesumman är 5000 kronor per 
kategori. Stipendierna har delats ut sedan 1988. 
 
Idrottsstipendium 5 000 kr 
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i 
utvecklingsskedet av sitt idrottsliga utövande, där inte bara den individuella 
prestationen är avgörande, utan där även egenskaper såsom god förebild och 
kamrat ska väga tungt. 
 
Kulturstipendium 5 000 kr 
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner sig i ett 
utvecklingsskede av sitt konstnärliga utövande. 
 
Ledarstipendium 5 000 kr 
Stipendiet är avsett för ledare verksam inom föreningsliv/fritidsverksamhet i 
kommunen och som genom sitt arbete visar dokumenterad skicklighet och 
lämplighet att leda och fostra ungdomar. 

 
Att utskottet väljer tre representanter till en arbetsgrupp för att utse förslag till 
stipendiater 2016. Sammankallande är en tjänsteman från Bildning kultur och 
fritid.  
 
Nominering av stipendiater görs via Hällefors kommuns hemsida eller genom 
att fylla i en ansökan på Medborgarplatsen. Stipendierna annonseras via 
annons i NA, nyhet på hellefors.se, Facebook och affischering v 12.  
Inkomna förslag tas emot och handläggs av kultur- och fritidssekreteraren, 
med ett sista datum för nominering den 25 april. 
 
Beslut om stipendiater tas vid Kommunstyrelsens sammanträde den 24 maj.  
Utdelning sker i samband med arrangemanget Vårskrik den 27 maj. 
 

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Folkhälsa 
Ett engagemang inom kultur och idrott är positivt för folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Att bildningsutskottet väljer tre representanter till en arbetsgrupp för att utse 
förslag till stipendiater 2016.  
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör kultur- och 
fritidschef Anna Henriksen ärendet utförligt. 

 
 
 
Beslut 
Bildningsutskottet beslutar att välja dessa tre representanter till arbetsgruppen: 
 
Ewa Ståhlberg (M) 
Vivianne Pettersson (M) 
Marjo Pruuki (S) 
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§ 20 
Utskottsinitiativ 
 
Ordförande Ewa Ståhlberg (M) lägger fram ett utskottsinitiativ: 
 
Förvaltningen får i uppdrag att till bildningsutskottet den 25 augusti skriva 
fram ett ärende kring - Måluppfyllelse i skolan (grundskolan). 
 
 
 
 
Beslut 
Bildningsutskottet beslutar enligt utskottsinitiativet.
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§ 21 
Tema, dnr KS 16/00013 
 
Föreningslivet  
 
Kultur- och fritidschef Anna Henriksen informerade kort om  
Föreningslivets förutsättningar och behov. Ett axplock från fritid och kultur. 
 
 
Hurtigtorpet:  
Skidklubben – Veteran SM, lyckad tillställning 230 startande år 2016. 
Veteran- SM i Hällefors vart 10:e år.  
Andra aktiviteter är bland annat Barnens Vasalopp, Sportlovstävling, 
Hälleforsrännet. 
 
Södra Hyttan: 
Anordnas bland annat Bokloppis, Galleri Södra Hyttan, Hyttdreva, 
Bergslagsspelen, Folkmusikstämma, Drakfestival, Kossan i byn, 
Mountainbiketurer. 
 
 
 
Power Point material lämnas ut med protokollet. 
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§ 22 
Information Bildningschef, dnr KS 16/00014 
 
Bildningschefen informerar att elevantalet i grundskolan har ökat kraftigt. 
I dagsläget är det 742 inskrivna elever. 92 asylbarn (33 elever Grythyttans 
skola, 59 elever Klockarhagsskolan). Totalt 122 elever i Grythyttan. 
Pihlskolan har i dagsläget 350 elever.  
Bildningschefen informerar vidare att en utökning behövs av olika 
yrkesgrupper inom bildning (skolsköterskor, rastvakter, lärare). 
 
Gymnasieantagning är igång, 17 elever har sökt Pihlskolan i första hand, 
innebär 25 % av elevantalet, 50 elever har sökt till andra kommuner.  
 
Kommunen hade brustit i interkontrollen, men att det nu har åtgärdats och 
maxtaxa till Fristående förskolor har betalats ut.  Fria Förskolor (FSA) har 
skickat in ett överklagande till förvaltningsrätten kring ersättningsbeloppets 
storlek.   
 
Förskolechef Anna Mill har sagt upp sig, går till nya uppdrag i Kumla 
kommun. Rekrytering pågår, annons finns ute till den 13 mars 2016. 
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§ 23 
Information Ekonomi muntligt, dnr KS 16/00014 
 
 
Bildningschefen informerar kring ekonomin: 
 
Budgeten ligger i balans i dagsläget, men det är svårt att ställa en prognos. 
Bildningschefen nämner att det är viktigast att skydda upp kring personalen 
med tanke på det hårda trycket. 
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§ 24 
Förskolan i dag, februari 2016, dnr KS 16/00015 
Bildningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan. 
 
Aktuella läget i förskolan februari månad 2016 enligt följande: 
 
Antal barn i kommunal förskola 
Bananen   66 
Lärkan   59 
Masken   54 
Smultronstället  16 
Grythyttans förskola  65 
Varav asylbarn   15 
 
Totalt                                           260 

 
Antal barn i privat förskola 
Privat förskola  33 
Pedagogisk omsorg  18 
 
Totalt   51 
 
Antal barn född 2015       63 
Antal barn födda 2010-2014                331 
Varav födda 2010                                   57 
Antal barn ej i förskola av barn 
i förskoleåldern  27 
 
Kölistan   
Antal barn i kö  20 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 25 
Projekt Lärkan, dnr KS 15/00160 
 
 
 Bildningschefen informerar kort kring projekt Lärkan. Ett möte hölls för någon  
vecka sedan, tidsplanen håller, någon liten justering har gjorts på ritningarna.  
Föräldrarna hålls informerade, man har även jobbat om arbetslagen. Några från 
personalen får flytta och jobba på Bananen ett tag, för att sedan återvända när 
nästa del av byggnationen är klar. 
Personalen är delaktig i processen tillsammans med förskolechefen. 
En förälder har bokat samtal för frågor kring ombyggnationen med 
förskolechef. 
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§ 26 
Tillbud och olycksfall i verksamheten – rapport 2015, 
dnr KS 16/00080 
 
Ärendet 
En sammanställning har på förvaltningsnivå upprättats gällande tillbuds- och 
olycksfall för elever i förskola och skola för 2015.  
Antalet och fördelningen av tillbud och olycksfall 2015 är sedan 2014 relativt 
oförändrat.   
 
I förskolan har kränkningar inte särskiljts från tillbud. Alla ärenden 
rapporteras således här som tillbud. Samma individ kan också stå för många 
av tillbuden i förskolan.  

 
Flertalet av tillbuden och olycksfallen inträffar under lek och liknande. 
Tillbuden och olycksfallen åtgärdas enligt handlingsplan beroende på karaktär 
av fall. 

 
Ekonomi 
Åtgärder efter vissa tillbud eller olycksfall kan i någon mån ha påverkat 
förvaltningens ekonomi. 
 
Folkhälsa 
Genom förebyggande arbete, uppföljningar och goda insatser minskas 
antalet tillbud och olycksfall. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet ur detta perspektiv. 
 

 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 27 
Kränkningar i verksamheten – rapport 2015,  
dnr KS 16/00081 
 
Förvaltningen lämnar rapport över kränkningar i verksamheten under 2015.  
 
Till kränkningar räknas de ärenden som hanterats enligt riktlinjer i de 
respektive planer som används av verksamheten. Respektive verksamhet 
rapporterar kränkningar till förvaltningen, som sedan sammanställer och 
analyserar utfallet.  
 
Antalet kränkningar i verksamheten är relativt konstant. 2014 märktes en 
uppgång i antalet kränkningar, beroende på att rutinerna för att 
uppmärksamma händelser förändrades.  
 
Upprepade kränkningar från samma individ redovisas som ett 
kränkningsärende. För förskolan rapporteras kränkningar oftast som tillbud. 
Det pågår för närvarande ett arbete i förskolan med bedömning av situationer 
utifrån unga elevers beteende som kränkning eller som beroende på 
utvecklingsnivån.  

 
Till förvaltningen redovisas vilken typ av ärenden som hanterats och hur de 
slutligen bedömts och åtgärdats.  

 
Folkhälsa 
Arbete mot kränkningar i verksamheten förväntas ha positiv inverkan på 
folkhälsan. 
 
 
 

Härmed har utskottet informerats i ärendet. 
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§ 28 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning i Restaurang- 
och livsmedelsprogrammet, dnr KS 16/00003 
 
Informationsunderlag 
Skolverket Informationsbrev Dnr: 400-2015:3299 

 
Ärendet 
Pihlskolan har blivit utvald att delta i Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
”Arbetslivsanknytning på yrkesprogram”. Granskningen sker under våren 
2016. 
 
Med hjälp av kvalitetsgranskningarna studerar Skolinspektionen olika delar 
av skolornas arbete mer ingående. Granskningarna utgår från nationella mål 
och riktlinjer med stöd av forskningsresultat och beprövad erfarenhet och 
inriktas mot olika kvalitetsaspekter. Det kan till exempel gälla 
undervisningens innehåll och form i ett skolämne som engelska, fysik eller 
matematik, arbetet med uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper 
eller rektorernas roll som pedagogiska ledare. 

 
När Skolinspektionen är klar med en kvalitetsgranskning presenterar 
myndigheten det samlade resultatet av granskningen i en övergripande 
rapport. Myndigheten skriver också en särskild rapport för varje granskad 
verksamhet med bedömningar av situationen på var och en av de 
verksamheter som har granskats. 
 
Om Skolinspektionen identifierat viktiga utvecklingsområden följer 
Skolinspektionen efter sex månader upp om verksamheterna genomfört eller 
planerat för de åtgärder som behövs. Uppföljning kan även ske senare inom 
ramen för Skolinspektionens regelbundna tillsyn. 
 
I den övergripande rapporten sammanfattas och analyseras de 
utvecklingsområden som framkommit på de granskade skolorna. En strävan 
är också att beskriva framgångsfaktorer och lyfta fram goda exempel, så att 
fler kan dra nytta av de positiva erfarenheterna. 
 
I denna granskning har 15 skolor i olika kommuner valts ut. På Pihlskolan 
kommer restaurang– och livsmedelsprogrammet att omfattas. Det som främst 
kommer att granskas är yrkeslivsanknytningen på programmet, med fokus på 
APL och samverkan mellan skola och arbetsliv.    
 
Under besöket i Hällefors kommer inspektörerna att intervjua elever som går i 
årskurs 3. Intervjuer kommer också att genomföras med rektor, lärare samt 
pedagoger och handledare som är inblandade i elevers APL. 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(26) 

Datum  
2016-03-01  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Pihlskolan har till Skolinspektionen i januari lämnat uppgifter som 
efterfrågats och som ligger till grund för inspektörernas arbete i kommunen. 
 

Ekonomi 
En fungerande yrkespraktik i gymnasieskolan bedöms ha positiv påverkan 
på kommunens framtida ekonomi. 
 
Folkhälsa 
En fungerande yrkespraktik i gymnasieskolan bedöma ha stor påverkan på 
individuella elevers framtida hälsa. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett med fackliga organisationer. 

 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 29 
Nya vuxenutbildningar, dnr KS 15/00372 

 
Ärendet 
Kommunförvaltningen har i enlighet med sitt uppdrag från budgetarbetet 
identifierat två möjliga utbildningar i kommunen. Utbildningarna har 
möjliggjorts genom finansiering från de statliga bidrag som lämnas till 
vuxenutbildningen. 
 
Förvaltningen kommer under våren därför att planera och undersöka intresset 
för en vuxenutbildning inom restaurang- och livsmedel, samt en 
vuxenutbildning inom måltidsprocess (Industriteknik). Båda utbildningarna är 
främst yrkesinriktade.   
 
Utbildningen mot restaurang har lyfts i branschrådet på gymnasieskolan. 
Gymnasieskolan diskuterar just nu förutsättningarna för en utbildning med 8-
12 deltagare. 
 
Utbildningen mot måltidsprocess kommer att drivas inom avtalet med Rinman 
Education AB. Diskussioner kring upplägg för ca 8-12 deltagare förs. 
 
Intresseinventering kommer att ske. För båda utbildningarna är samverkan 
inom KNÖL-området och GYSAM möjliga, om intresset visar sig vara lågt 
inom kommunen. 
 
Förvaltningen planerar just nu utbildningarna, och avser om förutsättningar 
och intresse finns att starta de ettåriga utbildningarna under hösten.  
 
 

Ekonomi 
Förvaltningen bedömer att utbildningarna går att finansiera inom befintlig 
budget, tack vare bland annat statsbidrag. En utbildning i sammanhållen 
grupp på 10 deltagare under ett år bedöms kosta ungefär 400 tkr. De 
framtida ekonomiska effekterna i kommunen av insatsen bedöms som 
mycket positiva. 
 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att vuxenutbildning har stor inverkan på folkhälsan. 
 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några aspekter på ärendet ur detta perspektiv. 
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Samverkan 
Information och samverkan med fackliga organisationer har skett. 

 
 
 

Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 30 
Avslutad riktad tillsyn, dnr BN 14/00055 
 
Informationsunderlag 
Skolinspektionen 2014-10-27 (dnr 401–2014:2380) Beslut efter riktad tillsyn 
av utbildning i Hällefors kommun för asylsökande barn och barn som vistas i 
landet utan tillstånd.  
 
Skolinspektionen 2016-01-26 Uppföljning av riktad tillsyn av utbildning i 
Hällefors kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan 
tillstånd.  

 
Ärendet 
Skolinspektionen genomförde under hösten 2014 en riktad tillsyn av 
utbildning i Hällefors kommun för asylsökande barn och barn som vistas i 
landet utan tillstånd. Hällefors valdes tillsammans med 29 andra kommuner 
(de 30 kommuner med högst andel asylsökande i skolan) ut för denna tillsyn. 
Skolinspektionens intentioner var inte bara att kontrollera hur kommunerna 
uppfyller författningskraven, utan också att skapa ett kunskapsunderlag till en 
rapport i ämnet. 
 
De huvudsakliga frågeställningarna i tillsynen var: 
 
1. Har huvudmannen ett fungerande arbete för att erbjuda de asylsökande 

barnen i kommunen och de barn som i kommunen som vistas i landet utan 
tillstånd utbildning? 

2. Ges de asylsökande barnen och de barn som vistas i landet utan tillstånd 
den undervisning och de stödjande insatser de har rätt till? 
 

Skolinspektionen lämnade efter tillsynen rapport över hur Hällefors Kommun 
uppfyller författningens krav. 
 
Som sammanfattande bedömning skrev Skolinspektionen att tillsynen visar att 
Hällefors kommun erbjuder asylsökande barn och barn som vistas i landet 
utan tillstånd utbildning. Asylsökande barn tas emot i grundskolan inom en 
månad efter att kommunen fått kännedom om att de vistas i kommunen. 
Huvudmannen och de rektorer som ansvarar för dessa barns utbildning har 
god kännedom om elevernas rättigheter samt arbetar för att ge dessa elever en 
utbildning som är av god kvalitet och lever upp till författningarnas krav i 
enlighet med vad som ska gälla för alla elever. 
 
Skolinspektionen menade dock att kommunen behöver utveckla sitt arbete 
med att identifiera barn som uppehåller sig i kommunen, både asylsökande 
och de som vistas i landet utan tillstånd. Skolinspektionen konstaterade också 
att kommunen brister när det gäller att ge alla elever studiehandledning på 
modersmålet på alla de språk där elever behöver det. 
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Skolinspektionen förelade i enlighet med författningen kommunen att se till 
att alla elever som behöver det får studiehandledning på modersmål. 
Kommunen skulle senast den 27 januari 2015 inkomma med en skriftlig 
redovisning av faktiskt vidtagna åtgärder för detta. 
 
I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet bedömde Skolinspektionen 
dessutom att utvecklingsarbete behöver inledas kring kommunens 
säkerställande om att den har uppdaterad information om antalet asylsökande 
barn i kommunen och barn som vistas i landet utan tillstånd samt utvecklande 
av tydliga riktlinjer för mottagande av asylsökande elever i gymnasieskolan 
och av barn som vistas i landet utan tillstånd. 
 
I dessa utvecklingsområden anmodades kommunen till samma datum (2015-
10-27) inkomma med en skriftlig planering kring de utvecklingsområden som 
identifierats. Även här skulle också en skriftlig redovisning av faktiskt 
vidtagna åtgärder lämnas. 
   
Kommunförvaltningen har i enlighet med skolinspektionens föreläggande åtgärdat 
de brister som uppdagats i verksamheten. I uppföljningsbeslut 2016-01-26 bedömer 
Skolinspektionen att Hällefors kommun vidtagit tillräckliga åtgärder. Den riktade 
tillsynen är därmed avslutad. 

 
Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Folkhälsa 
Ett fungerande system för mottagande och för undervisning i grundskolan 
av nyanlända elever bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Samverkan med fackliga organisationer har skett. 

 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelse 
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 § 31 

Övrigt, dnr KS 16/00034 
 
Ordförande Ewa Ståhlberg (M) tog upp att till Antagningsnämnden har det 
inte valts ut några nya ledamöter för året i bildningsutskottet.  
Ordförande Ewa Ståhlberg (M) ställer frågan om bildningsutskottet godtar att 
de tre ledamöterna som var invalda förra året får fortsätta sitt uppdrag och 
bildningsutskottet godtar det. 
 
 
 
Beslut  
 
De tre ledamöter som valdes in år 2015 till Antagningsnämnden fortsätter  
med uppdraget år 2016.  
 
Invalda: 
Ewa Ståhlberg (M) 
Ritha Sörling (V) 
Åsa Sandberg (GL) 
 
 
 

 


