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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Marjo Pruuki S  
 Thomas Lönn S  
 Ritha Sörling V Maja Loiske (V) 13.00–14.00, §§ 32-36 

 Ewa Stålberg, ordförande M  

 Åsa Sandberg GL  
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§ 32 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) redogör för kallelsen till dagens  
sammanträde vilken godkänns. 
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§ 33 
Fastställande av dagordning. 
 
Dagordningen fastställs med tillägg som tas under punkten övrigt. 
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§ 34 
Yttrande över Lasse Erikssons (SD) motion gällande 
utbildning i begränsad elbehörighet mm,  
dnr KS 13/00153 
 
Beslutsunderlag 
Lasse Erikssons (SD) motion, inkommen 2013-05-29 
Kommunstyrelsens beslut 2013-09-19 § 175 
 
Yttrande 
 
Motionen 
Lasse Eriksson (SD) föreslår i en motion att kommunen anordnar 
utbildning/kurser i ämnen såsom begränsad elbehörighet, VVS och Bygg. 
 
Författaren till motion menar att åtgärden skulle medföra att fler personer 
boende i kommunen kan erhålla arbete.  
 
I motionen sägs vidare att lärarkompetens och lokaler finns inom kommunen, 
och att finansiering ska ske via arbetsförmedlingen. Åtgärden kommer också 
enligt skrivelsen att öka skatteintäkterna på sikt. 
 
Förvaltningens bedömning 
Utbildningsutbud och utbildningstillfällen är prioriterade frågor i 
kommunfullmäktige i kommunen. Fler innevånare i kommunen skulle genom 
utbildning ges möjlighet att förvärvsarbeta och således på sikt förbättra 
kommunens ekonomi. Kommunen har dock av flera skäl svårighet att anordna 
utbildningar på det sätt som motionen efterfrågar. 
 
Kommunens elevunderlag för att bedriva undervisning i just VVS, el och 
bygg är begränsat. Av den anledningen har gymnasieskolan via GYSAM 
samverkan med skolor i Region Örebro Län för denna typ av utbildning. 
Många väljer också att läsa dessa utbildningar i Filipstad kommun. För 
yrkesutbildning för vuxna har kommunen finansiering främst genom 
statsbidrag. Statsbidragen kan givetvis användas för utbildning inom 
ovanstående områden, men då genom andra kommuners system. Att själv 
skapa utbildningar annat än som punktinsatser, t ex genom upphandlade 
utbildningar inom nämnda områden är inte kostnadseffektivt. 
 
Arbetsförmedlingen har viss möjlighet att finansiera enstaka utbildningar i 
enskilda fall. I de allra flesta fall använder sig arbetsförmedlingen av 
upphandlade ramtjänster inom utbildning. Sådan utbildning är just nu inte 
möjlig för kommunen att anordna annat än via de reguljära avtal vi redan har. 
Fortlöpande diskussioner med arbetsförmedlingen sker i frågan. 
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Kommunförvaltningen kommer även fortsättningsvis att analysera vilka 
utbildningsinsatser som ger störst effekt och söka finansiering för detta. 
Kommunförvaltningen kommer däremot inte att i enlighet med Lasse 
Erikssons motion specifikt anordna kurser i begränsad elbehörighet, VVS och 
bygg. 
 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att Lasse Erikssons (SD) motion (KS 13/00153) med ovanstående 

yttrande ska anses vara besvarat. 
 
 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  
Tina Lanefjord ärendet utförligt. 

 
 Vivianne Pettersson (M) yttrar sig att kommunen bör kolla över vilka som 
 förutsättningar som finns för att få personer att stanna kvar i kommunen och 
 att det bör ske skyndsamt. 
 
 Åsa Sandberg (GL) instämmer i vad Vivianne Pettersson (M) påtalar och 
 tillägger att vad/vilka utbildningar ska man rikta in sig på. 
  
 Marjo Pruuki (S) yttrar sig att man bör kolla upp lärlingsplatser, svårt att få 
 praktik/lärlingsplatser i dagsläget. 
  

Bildningschef Tina Lanefjord svarar att man från kommunens sida har sökt 
 regionala pengar och börjat arbetet med att se över framtida behov för 
 Hällefors kommun. 

 
 Ewa Stålberg (M) yrkar på att ärendet återremitteras till Bildningsutskottet för  
 mer information kring det som redan sker i kommunen och att utskottet tar 

 upp ärendet åter den 3/5.  
  
Ordförande Ewa Ståhlberg (M) ställer sitt yrkande mot förvaltningens  
yrkande och finner att det egna yrkande vinner bifall.  
 
 
Beslut 
 
Bildningsutskottet föreslår att  
ärendet återremitteras till Bildningsutskottet för mer information kring det 

 som redan sker i kommunen och att utskottet tar upp ärendet åter den 3/5. 
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§ 35 
Investering i kylanläggning, dnr KS 16/00135 
 
Ärendet 
Vid projektering inför upphandling av simhall har det uppdagats att 
kylanläggningen vid ispisten på Hällevi är i mycket dåligt skick. Redan vid 
renoveringen av ispisten sommaren 2014 påtalades problemen från 
entreprenören som utförde insatsen. 
 
Kylanläggningen, som är ålderstigen och omodern, är mycket svår att hitta 
reservdelar till. Hällefors Ishockeyklubb, som driver anläggningen, lägger 
varje säsong ut stora belopp på reparationer i systemet, och utan egna 
elektriker med specialintresse är det osäkert om anläggningen alls skulle gå att 
hålla i funktion. Klubben är också osäkra på om anläggningen går att starta 
efter sommaren. 
 
I kravspecifikationen från kommunstyrelsen inför undersökningen om 
förutsättningen för att bygga en simhall i kommunen beskrivs värmeväxling 
med ishallen som ett krav. Kommunens projektledare har i denna fråga 
upphandlat en konsulttjänst för att i projekteringen beskriva värmeväxlingen. 
Konsulten har i rapport till kommunen betonat att det ekonomiska 
perspektivet i en värmeväxling med den nuvarande kylanläggningen vid 
Hällevi är mycket tveksamt, med tanke på utrustningens skick. 
 
Konsulten nämner i sin rapport att det med ett fungerande system i ishallen 
skulle gå att återvinna mellan 300 och 500 MWh energi. Även med dagens 
elavtal på under 50 öre/KWh skulle kostnadsminskningen per år kunna bli 
omkring 120 000 kronor. Detta förutsätter dock en ny kylanläggning. 
 
En ny kylanläggning skulle placeras på nuvarande plats, och eventuell 
överskottsvärme kulverteras till simhallen. Hur befintlig byggnad runt 
anläggningen hanteras är en senare fråga. 
 
En ny anläggning skulle alltså direkt vara anpassad för en eventuell 
värmeväxling mot en framtida simhall, om detta visar sig vara den bästa 
lösningen. Med ”bästa lösningen” avses här det faktum att även returvärmen 
från fjärrvärmen ska tas in i bedömningen, och att det inte alls är säkert att 
returvärme från kylan till just simhallen är den optimala lösningen. 
 
Kommunförvaltningen skulle för att eventuellt hinna projektera och installera 
en anläggning innan vintersäsongen omedelbart behöva påbörja arbetet. 
Konsultstöd för projektering är upphandlat som option på energiutredning och 
kan initieras omgående. Denna projektering är av betydelse även för det 
fortsatta arbetet kring en simhall i kommunen. 
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Ekonomi 
En ny kylanläggning med möjlig värmeväxling mot en simhall bedömas 
innebära en maximal kostnad om 4 miljoner kronor. Anläggningen bedöms 
spara energikostnader motsvarande 120 000 kronor per år. 
 
Beslut om projektering och upphandling bedöms medföra kostnader på 
omkring 100 000 kronor.   
 
Folkhälsa 
En fungerande ishall bedöms ha stor inverkan på folkhälsan. Ispisten 
används inte bara av idrottsföreningar, utan också av skola och allmänhet. 
 
Miljö 
En fungerande värmeväxling bedöms ha stor energibesparande potential, 
oavsett om konstruktionen av simhallen blir av eller inte. 
 
 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera och begära in offert på 

en ny kylanläggning för ispisten på Hällevi, för senare beslut i 
Kommunstyrelsen.   

 
- Att projekteringen på 100 000 kronor finansieras med kommunstyrelsens 

strategimedel för verksamhetsåret 2016. 
 
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg 
Peter Wiker ärendet utförligt. 

 
  
 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Stålberg (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
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Beslut 
 
Bildningsutskottet föreslår att  
ge kommunförvaltningen i uppdrag att projektera och begära in offert på en 
ny kylanläggning för ispisten på Hällevi, för senare beslut i 
Kommunstyrelsen.   
 
Att projekteringen på 100 000 kronor finansieras med kommunstyrelsens 
strategimedel för verksamhetsåret 2016. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 36 
Tema, dnr KS 16/00013 
 
Grundskolan (F-5) 
 
 
Rektor Linda Igelström informerade om Grundskolan (f-5). 
 

 
PowerPoint materialet som visades kommer att skickas ut till alla ledamöter  
i bildningsutskottet. 
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 § 37 
Information Bildningschef, dnr KS 16/00014 
 
Bildningschefen informerar: 
Grythyttans förskola ombyggnation med etapp 4 fortskrider enligt tidsplanen. 
Beräknas vara klar årsskiftet 2016/17. 
  
Bananens förskola (Megabananen) hyr fortfarande den tillfälliga lägenheten 
som iordningställdes på Hälsovägen. 
Paviljongen Bananen är uppsagd men med tanke på det ökande barnantalet ser 
kommunen svårigheter med att lämna dessa lokaler. 
 
En fråga som kom upp förra utskottsmötet kring om alla leksaker är 
kvalitetsmärkta och giftfria och på detta svara bildningschefen att allt nytt som 
köps in ställs det dessa krav på. 
 
De nya förberedelseklasserna i Grythyttan och Godtemplargården har startats. 
I Grythyttan går det 34 elever i förberedelseklass (F-5) och på 
Godtemplargården går det 16 elever (6-9).  
 
Det är även ett ökat tryck på SFI verksamheten och det är svårt att rymmas i 
lokalerna som finns i dagsläget.  
 
Projektering av ombyggnationer har påbörjats: 

• Gamla bibliotekslokalen Sörgården Grythyttan – ska eventuellt 
användas som extra lokal för att få plats med alla nyanlända. 

• Storrummen Linjalen – satts upp mellanväggar. 
• Godtemplargården bakre del – ska användas för SFI. 
• Godtemplagården garagedelen – ska användas till vakmästarlokaler. 
• Klockarhagsskolans nuvarande vaktmästarlokaler – byggs om till 

slöjd- och tekniksal. 
• NO-sal Pihlskolan  
• Megabananen – utrymningsväg, arbetet pågår. 
• Markiser Klockarhagsskolan – finns nu uppsatta. 
• Podiet – Matsalen ska tas bort för att ge fler platser till eleverna (för 

trångt i dagsläget). 
 
Bildningschefen informerar vidare att kommunen fick ett datum först att 
bygget av Modulhusen/Hemgårdsvägen skulle vara klart tills 1 augusti, nu har 
datumet flyttas fram tills den 8 augusti. Bildningschefen har sagt att bygget 
måste vara färdigställt tills skolstarten den 17 augusti. 
 
Bildningschefen informerar vidare att projektering av ombyggnationen av 
Björkhaga kök för att minska belastningen på Centralköket (ökade volymer i 
takt med det ökade elevantalet). 
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Bildningschefen informerar vidare att förskolechefen sagt upp sig, går vidare 
till andra uppdrag. Annons har varit ute två gånger och i dagsläget finns det tre 
sökande. En Tf. förskolechef kommer att ersätta förskolchefen tills 
rekryteringen är klar. 
 
Bildningschefen informerar vidare att SYV på Pihlskolan har lösts med en 
interrekrytering och att den personen till hösten kommer att påbörja sin SYV 
utbildning. 
 
Bildningschefen informerar vidare svårigheter att rekrytera personal till 
Särvux, rekryteringen är löst med en pensionerad lärare som håller i uppdraget 
tills vårterminen slut. Samarbetsmöjligheter med de andra kommunerna har 
påbörjats för hösten 2016. 
 
Bildningschefen informerar även att kommunen fått extra medel för yrkesvux- 
och gymnasial vuxenutbildningen ca 200 tkr. 
Kommunen sökte även regionala pengar för HBTQ (föreläsningen Claes 
Schmidt/Sara Lund) och där fick kommunen 40 tkr. 
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§ 38 
Information Ekonomi muntligt, dnr KS 16/00014 
 
Bildningschefen informerar att prognosen för de tre första månaderna ej är 
klar men att det ser ut som bildning håller budgeten. 
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§ 39 
Förskolan i dag mars 2016, dnr KS 16/00015 
 
Bildningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan. 
 
Aktuella läget i förskolan mars månad 2016 enligt följande: 
 
Antal barn i kommunal förskola 
Bananen   67 
Lärkan   59 
Masken   57 
Smultronstället  16 
Grythyttans förskola  65 
Varav asylbarn   16 
 
Totalt                                           264 

 
Antal barn i privat förskola 
Privat förskola  34 
Pedagogisk omsorg  18 
 
Totalt   52 
 
Antal barn född 2015       63 
Antal barn födda 2010-2014                331 
Varav födda 2010                                   57 
Antal barn ej i förskola av barn 
i förskoleåldern  23 
 
Kölistan   
Antal barn i kö  51 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 40 
Projekt Lärkan, dnr KS 15/00160 
 
Ombyggnationen Lärkan fortskrider efter planen, verksamheten får tillträde 
den 1 maj. Den 28 maj kommer det att vara Öppet hus för alla intresserade. 
Den stora invigningen kommer kommunen att ha nästa etapp av 
ombyggnationen blir klar. 
 
Utemiljön ska utökas med den obebyggda tomten som finns intill, staket 
kommer att sättas upp. 
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§ 41 
Pedagogisk verksamhet, Måltid, Kultur och fritids 
verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2015 

 dnr KS 16/00136 
 
Informationsunderlag 
Pedagogisk verksamhet, Måltid, Kultur- och fritids verksamhetsrapport för 
verksamhetsåret 2015. 2016-03-28 
 
Ärendet 
Bildningschefen har sammanställt den pedagogiska verksamheten, Måltid, 
Kultur- och fritid i en verksamhetsrapport för verksamhetsåret 2015. Av 
rapporten framgår en analys av Kommunfullmättiges inriktningsmål som rör 
verksamheten för år 2015, viktiga händelser, ekonomiskt utfall för drift och 
investeringar och slutligen ett framtidsperspektiv. 
 
Förskolan har under året klarat lagstadgade krav att kötiden inte får överskrida 
4 månader. Antalet pedagoger per barn har ökat och ligger i nivå med riket.  
 
Lokaler har varit ett stort ämne under hela året 2015. Projekt Lärkan har under 
året påbörjats. Byggnationen är igång och tidsplanen håller. ytterligare en ny 
förskola i Grythyttan projekteras i Sörgården hus 4. Förskolorna beräknas 
vara klara under 2016. 
 
Inriktningsmål: Måluppfyllelsen i Grundskolan har ökat  
För 2015 hamnar meritvärdet i grundskolan årskurs 9 på 190,5 i Skolverkets 
statiskt. Meritvärdet är trots skolans under året stora utmaningar relativt 
stabilt. Målet är inte uppnått, i rapporten framgår hur grundskolan arbetar 
långsiktigt för att ge eleverna bättre förutsättningar till ökad måluppfyllelsen. 

 
Inför läsåret 2015/16 planerades att minska barngrupperna i grundskolans 
lägre åldrar. Förskoleklass blev 3 paralleller varav 2 gick in i tillfälliga lokaler 
i Godtemplargården. Ny skola (modulhus) byggs av Bostadsbolaget vid 
hemgården. Den beräknas vara klar inför läsåret 2016/17. 
 
Stor tillströmning av nyanlända har lett till ett ökat elevantal i 
verksamheterna. Skolorna har anpassats genom ombyggnation. Och 
grundskolan använder lokaler i Godtemplargården till förberedelseklass.  
 
Pihlskolan har byggt om till fler klassrum för att även vuxenutbildning ska få 
plats. Genom det ökade elevantalet inom räcker idag inte lokalerna till.  
 
Genom politiska satsningar och statbidrag har fler vuxna fått möjlighet till 
undersköterskeutbildning.  
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Biblioteket i Grythyttan har under året flyttat tillbaks till torget i nyrenoverade 
lokaler. Ny upphandling har genomförts gällande driften av 
biblioteksverksamheten. 
 
Måltidsverksamheten har ökat i volym, verksamheten har svårigheter att klar 
tillagningen i centralköket.  
 
Verksamheterna har svårigheter att rekrytera kompetens och utbildad 
personal.  
 

Ekonomi 
Den totala driftsnettokostnaden blev 142,2 miljoner kronor för hela 
bildnings verksamhetsområde. Verksamhetsåret driftsnettobudget 140,7 
miljoner kronor förhållande till budget redovisar verksamheten ett 
underskott motsvarande 1,5 miljoner kronor. 
 
Detta beror främst på ökade kostnader för stödinsatser 2,1 miljoner kronor i 
verksamheterna samt att kostnaden för interkommunal eleversättning på  
till annan kommun samt en kostnad av engångskaraktär för 
maxtaxebidraget 0,6 miljoner för flera år för skola och pedagogisk omsorg 
i enskild regi. 
 
Under året har verksamheterna sökt nya riktade statsbidrag och erhålligt 
motsvarande ca 2,3 miljoner kronor. 
 
Folkhälsa 
Verksamheterna samverkar med hälsoteamet i Norra länsdelen och genom 
lokala och regionala nätverk. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
 
 

Härmed är bildningsutskottet delgivna/informerade och ärendet lämnas vidare 
för delgivning/information till kommunstyrelsen. 
 

 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 42 
Gymnasievalet läsåret 2016/17, dnr KS 16/00137 

 
Ärendet 
Det preliminära förstavalet till gymnasieskolan inför läsåret 2016/17 har 
delgivits kommunerna.  
 
Till gymnasieskolan har 82 elever från år 9 sökt. 15 elever kommer att hamna 
i den internationella klassen vid IM. Av resterande 67 elever har 17 elever i 
första sökperioden sökt till Pihlskolan i första hand. Förra året hade vid 
samma tidpunkt 22 av 65 elever sökt på motsvarande sätt. Föregående års 
ansökningar var en fortsatt positiv trend, och det återstår att se om årets 
mindre tillbakagång är ett trendbrott eller en årlig variation. 
 
På skolnivå noteras att intresset för det nya Teknikprogrammet och för 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är svalt, men att intresset för 
Naturvetenskapliga programmet och Industritekniska programmet är bra. 
Samhällsvetenskapliga programmet brukar vid denna tidpunkt ha lågt 
sökantal, men ansökningarna till detta program tenderar att komma i senare 
perioder.      
 

Ekonomi 
Förvaltningen bedömer att effekterna av ansökningarna ligger inom det 
förväntade, och ser ingen anledning att revidera de ekonomiska 
prognoserna för interkommunala ersättningar på grund av denna 
ansökningsomgång. 
 
Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att det har stort värde både på den enskilda hälsan 
och på folkhälsan att ha en egen gymnasieskola som alternativ till andra 
kommuners skolor. 
 
Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
 
Samverkan 
Information och samverkan har skett. 
 

 
Härmed är bildningsutskottet delgivna/informerade och ärendet lämnas vidare 
för delgivning/information till kommunstyrelsen. 
 

 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 43 
Övrigt, dnr KS 16/00034 
 
Ordförande Ewa Stålberg tog upp att det har inkommit en revidering av 
regionala kulturplanen 2017. Denna har gått ut till valda politiker och 
tjänstemän för att de ska få lämna sina synpunkter kring revideringen. 


