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Bildningsutskottet   
 Plats och tid Bowlinghallen/Sporthallen, kl. 13.00–16.00 

Beslutande Ledamöter 
Se bilagd förteckning 

 

 Ersättare 
Thomas Lönn (S) 
Robert Örtlund (M) 
Vivianne Pettersson (M) 

 

Övriga närvarande Tina Lanefjord, bildningschef 
Peter Wiker, utvecklingsstrateg 
Raija Sundin, sekreterare 
Malin Bergkvist, praktikant 
Anna Henriksen, kultur- och fritidschef §§ 101-109 
Torgny Sundkvist, vaktmästare bowlinghallen §§ 106,107,109 
 
 

 

Justerare Marjo Pruuki  
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret fredag 6/11 2015 kl. 08.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 101-120  
 Raija Sundin  
   
 Ordförande 
 Ewa Lindbäck  
   
 Justerare 
 Marjo Pruuki   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen Bildningsutskott 
 
Sammanträdesdatum 2015-11-03 
    
Datum då anslaget sätts upp 2015-11-06 Datum då anslaget tas ned   2015-11-28 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Raija Sundin  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Marjo Pruuki S  
 Martin Eklund S Anne Horneman (S) 
 Ritha Sörling V Maja Loiske (V) §§ 101-106  14.45 
 Ewa Lindbäck, ordförande M  
 Åsa Sandberg GL  
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§ 101 

Upprop 
 

Upprop förrättas. 
 
 
 
§ 102 
Val av justerare samt dag för justering 
 
Marjo Pruuki föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll, 
den 2015-11-06  klockan 08.00. 

 
 

Beslut 
 

Utskottet beslutar att Marjo Pruuki jämte ordförande 
 justera dagens protokoll, 2015-11-06, klockan 08.00. 
 
 
 

 
§ 103 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) redogör för kallelsen.  
 
 
Beslut 
 
Kallelsen godkänns. 
 
 
 
 
§ 104 
Fastställande av dagordning 

 
 
 Dagordningen godkänns utan tillägg. 
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§ 105 
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, dnr KS 15/00320 
 
Beslutsunderlag 
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa 
inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket. 
Skollagen (2010:800) Skolverket. 
 
Ärendet 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för kommande bidragsår 
senast den sista december varje år. Statsbidraget delas ut under förutsättning 
att kommunen följer villkoren i förordningen (2001:160). 
 
Förordningen ändrades under 2015 och ändringen innebar att inkomsttaket 
indexeras. Inkomsttaket ökar 2016 från 42 890 till 43 760 kronor. De nya 
högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa som ska tillämpas från 1 januari 2016 är 
dessa: 
 
Förskola  
  Avgiftstak*  Dock högst… 
 
Barn 1  3 %  1 313 kr 
Barn 2  2 %  875 kr 
Barn 3  1 %  438 kr 

 
Fritidshem 
  Avgiftstak*  Dock högst… 
 
Barn 1  2 %  875 kr 
Barn 2  1 %  438 kr 
Barn 3  1 %  438 kr 
 
*Med förskola eller fritidshem jämställs i förordningen pedagogisk omsorg samt omsorg som 
erbjuds enligt 25 kap 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller skola inte erbjuds. 
 
Skollagen fastslår att det är kommunen, alltså huvudmannen som slutligen 
bestämmer avgifter i förskolan. Förvaltningen lämnar alltså ovanstående 
avgifter som förslag till beslut.   

Ekonomi 
De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 
öka. Statsbidraget minskar därför troligen i motsvarande omfattning.  

Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Samverkan 
Information och samverkan har inte skett. 

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att: 
 
- fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinje.  
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina 
Lanefjord ärendet utförligt. 
 
Anne Horneman (S) ställer en fråga kring tidigare avgiftsnivåer 
vilket besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 

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

 
 
Beslut 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förvaltningen 
förslag. 
 

 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 106 

Rapport bowlinghallen, dnr BN 14/00115 
 

Beslutsunderlag 
Rapport Bowlinghallen Bildningsnämnd dnr 14/00115 
Bildningsutskottet Sammanträde 150421  
 
Ärendet 
Kultur och Fritidsverksamheten lämnar i sin återrapportering en uppföljande 
lägesrapport för Bowlinghallen för januari till och med oktober 2015. 
Prognostiserat resultatet i verksamheten 2015 ställs mot kommande budget 
2016, med fokus på öppettider, bemanning, utnyttjande av hallen och 
ekonomi. 
 
Bowlinghallen har drivits av Kultur och Fritidsverksamheten sedan augusti 
2014. Verksamheten har visat sig vara populär, verksamhetens föreningar är 
nöjda, och personalen har hög kompetens.  
 
Verksamheten har inte lyckats hålla beräknad budget med den verksamhet 
som erbjuds. Främsta orsaken är att kostnader för reparationer, reservdelar 
och utbyte av gamla maskiner har varit höga, vilket var svårt att beräkna vid 
övertagandet 2014. Ett investeringsbehov kvarstår dessutom för oljemaskin 
samt viss möblering i lokalen. 

 

Ekonomi 
Årsprognos Budget 2015  

Intäkter -576,7 -490  
Löner 704,0 324   
Drift 448,3 366 
Avskrivn. 94,4 103 
Bank 3,4 - 
Totalt 673,3 303 

 
Verksamheten prognostiseras 2015 göra ett underskott om ca 370 tkr. Främsta 
orsaken är att kostnader för reparationer, reservdelar och utbyte av gamla 
maskiner har varit höga, vilket var svårt att beräkna vid övertagandet 2014.  
Även lönekostnader i verksamheten bidrar till underskottet. Organisationen är 
planerad för en anställd med 80 % lön, samt en praktikant i särskilt 
arbetsmarknadsstöd. Investering i ett scoringsystem har gjorts. Ett 
investeringsbehov kvarstår däremot för oljemaskin samt viss möblering i 
lokalen. 
Kommunstyrelsen måste hantera det budgetunderskott som uppstår i 
verksamheten 2016.  
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Konsekvenser för 2016 
 
För att komma ner till 2015 års budget krävs förändring av verksamheten. 
Möjliga åtgärder är t ex: 
 

 höjda avgifter, cafépriser och bokningspriser. 
 mindre omfattning av lönebetalda tjänster på städ och öppethållande. 

 
För samma budget som 2015 (303 tkr) kan det innebära: 
 
Bowlinghallen är öppen ca 15 timmar per vecka med en personal om 80 %, t 
ex måndag 12-17, tisdag 10-16, torsdag 16-18. Därutöver kan föreningarna ha 
öppet under egen träning, totalt 7 timmar per vecka under 35 veckor per år. 
Städkostnader kan då halveras, eftersom föreningarna städar efter sig.  

 
Att behålla nuvarande öppettider, bemanning och service kan innebära:  
 
Två personal finns kvar i verksamheten, motsvarande 180 % (80 % +100 %), 
med en utökad budget för lön med 233,4 tkr, till 638,4 tkr, motsvarande en 
nettobudget om 741 200:-.  

 

Folkhälsa 
En attraktiv och välbesökt Bowlinghall anses vara bidragande till förbättrad 
folkhälsa. Verksamheten är särskilt betydelsefull för pensionärerna i 
Hällefors med omnejd.  

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

Samverkan 
Samverkan har skett med berörd personal, aktiva föreningar och 
kommunens ekonomienhet. 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

Kommunförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att: 
 
- ge förvaltningen i uppdrag att minska servicen i bowlinghallen i den 

omfattning som krävs för att hålla tilldelad budget. 
 
eller 

 
- ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen lämna in en ansökan 

om utökad budgetram för verksamhetsåret 2016. 
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--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör både kultur- och 
fritidschef Anna Henriksen och bildningschef Tina Lanefjord ärendet 
utförligt. 
 
Marjo Pruuki (S) ställer frågor kring öppettiderna, praktikbemanning vilket  
besvaras av bildningschef Tina Lanefjord kultur- och fritidschef Anna Henriksen  
och Torgny Sundkvist (vaktmästare Bowlinghallen). 
 
Anne Horneman (S) ställer frågor kring bemanning, arbetsmiljö och budget  
vilket besvaras av kultur- och fritidschef Anna Henriksen. 

 
Maja Loiske (V) ställer en fråga kring vad vi fått för de pengar som satsats, vilket 
besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) påtalar behovet att utvärdera nuvarande verksamhet 
mot tidigare fattat beslut.  
 
Från förvaltningens sida påtalas det att krävs ett politiskt ställningstagande om 
minskad service eller mer pengar till verksamheten. 

 
 

 
Beslut 
 
Bildningsutskottet förslår kommunstyrelsen att utifrån Bildningsnämndens 
beslut 2014-05-21 och nuvarande situation ta beslut om framtida 
vaktmästarorganisation för sporthall och bowlinghall. 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 107 

Bowlinghallen Investering av oljemaskin, dnr BN 14/00115 
 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens beslut 2014-11-12, Rapport Bowlinghall, 
§ 111, dnr BN 14/00115 
Bildningsutskottet informationsärende 2015-04-21, Utvärdering Bowlinghall 
§ 44, dnr BN 14/00115 
 
Ärendet 
För att bowlingkloten ska kunna glida lätt på bowlingbanan, krävs en tunn 
film av olja - en så kallad oljeprofil. Denna profil läggs med hjälp av en 
oljemaskin.  
 
Hällefors kommun övertog, i augusti 2014, en begagnad oljemaskin som nu 
behöver ersättas av en ny då den inte längre fungerar som den ska. 
En modern oljemaskin förbrukar mindre olja, är billigare i service och 
underhåll, kräver kortare tid och mindre personella resurser vid användning 
samt ger ett mycket bättre resultat på banan. 

Ekonomi 
En oljemaskin beräknas ha ett anskaffningspris på 253 000 kronor. 
Alternativet är att ingå ett leasingavtal, vilket förvaltningen kan konstatera 
blir en högre årlig kostnad för kommunen. Förvaltningen föreslår att 
förvaltningen investerar i en oljemaskin under år 2015 och att den 
finansieras via kommunstyrelsens investeringsbudget för år 2015 utifrån 
det överskott på 410 000 kronor som presenteras i delårsrapporten per 
2015-08-31. Investeringen kommer att innebära en årlig 
avskrivningskostnad på 25 300 kronor under kommande tioårsperiod. 

Folkhälsa 
En bowlinghall som erbjuder god kvalité på sina banor väntas öka i 
användning och därmed bidra till bättre folkhälsa. 

Miljö 
Utifrån att en ny maskin förbrukar mindre mängd olja då den kan 
portionera efter golvens behov, är det positivt ur en miljöaspekt.  

Samverkan 
Information och samverkan har skett med berörd personal.  

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Kommunförvaltningen får i uppdrag att investera i en ny oljemaskin under 

år 2015 inom kommunstyrelsen budgeterade investeringsram. 
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--- 
 

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

 
 

Beslut 
 
Bildningsutskottet förslår kommunstyrelsen att besluta enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 108 
Tidplan för biblioteksplan, dnr KS 15/00155 
 
Informationsunderlag 
Beslutsärende Biblioteksplan KS dnr 15/00155 
Hällefors biblioteks verksamhetsrapport 2014 
Bibliotekslagen 
Regional kulturplan Örebro län 2016-2019  
Biblioteksplan för Hällefors kommun 2012-2013 
Handlingsplan för skolverksamheten i Hällefors kommun 2015 
Kungliga Bibliotekets (KB) riktlinjer: Biblioteksplan 2.0, Nyckeltal 1.0, 
Barnen i planerna 2012 och Bibliotekets planer 2012 
 
Ärendet 
Hällefors kommuns framtagande av en ny biblioteksplan är påbörjat utifrån 
Bibliotekslagen. Ramar för en regional biblioteksplan arbetas fram med målet 
att presentera ett utkast i mars 2016. 
 
En kommunal biblioteksplan ska vara en heltäckande, rymma 3-4 år och 
spegla vilken biblioteksservice man ska ha i kommunen. Hänsyn ska tas till 
tidigare biblioteksplan, den regionala kulturplanen och bibliotekslagen liksom 
till vilka prioriterade grupper och förutsättningar som finns i kommunen.  
Olika kommunala förvaltningar som berörs av biblioteksverksamheten ska 
medverka i framtagandet liksom andra bibliotek än enbart folkbiblioteket.  
 
Enligt tidigare beslut av KS handläggs framtagandet av enheten för 
Kultur/fritid i samarbete med folkbiblioteket, skola, förskola och omsorg. 
I uppdraget ingår att så långt som möjligt tillgängliggöra biblioteket för alla. 
Planen remitteras till samtliga partier med representation i fullmäktige.  

 
I samråd med Länsbiblioteket Örebro har följande tidplan satts: 
I)  Biblioteksråd, arbetsgrupper - handlingsplan för grundskolan höst 2015 
II) Länsbiblioteket initierar en referensgrupp i arbetsprocessen nov 2015 
III) Framskrivande av ny plan.   dec- mars 
IV) Förslaget går ut på remiss till repr. i kommunfullmäktige v 13-14 
V) Förslag till ny plan presenteras för beslut i KS.  apr 2016
   

Ekonomi 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Folkhälsa 
Utifrån ett demokratiskt perspektiv påverkar en biblioteksplan hela 
samhället. Delaktighet med alla berörda parter i processen är viktigt vilket 
förväntas påverka folkhälsan positivt.  
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 
detta perspektiv. 

Samverkan 
Information och samverkan har skett med berörd personal.  
Länsbiblioteket informationsmöte 150205 
Biblioteksråd 150518, 151021 
Möte med bibliotek och kultur/fritid 150925 
Arbetsgruppsmöten skola/bibliotek 
Referensgrupps möte Regionala biblioteksplanen oktober-15 

       

Förvaltningen förslag till beslut 
 
- Att godkänna den föreslagna tidsplanen enligt ärende ovan. 

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

 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) funderar vem som utför arbetet kring 
biblioteksplanen vilket besvaras av kultur- och fritidshus Anna Henriksen. 
 
Anne Horneman (S) ställer en fråga kring när de politiska synpunkterna på ska 
framföras vilket besvaras av kultur- och fritidshus Anna Henriksen. 

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

 
Beslut 
 
Bildningsutskottet förslår kommunstyrelsen att besluta enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 109 
Tema; Föreningslivets och fritidens förutsättningar och 
behov, dnr KS 15/00032 
 
Anna Henriksen kultur- och fritidschef informerar kort kring föreningslivets 
och fritidens förutsättningar: 
 
54 stycken föreningar är registrerade, men det finns fler. 
Fler arrangerande föreningar önskas 
Riktlinjer föreningsbidragen ses över, offentliga arrangemangsbidrag och aktivitetsbidrag. 
Ung Peng aktiverat – utbildning gjord. 
 
Uppstartsmöte sporthallens föreningar under hösten  
26 nov föreningsmässa för ungdomar  
 
5 nov utbildning hjärtstartare DHLR  
22 nov ledarutbildning i samarbete med SISU  
Arrangörsförening RÖL, erbjöd föreningar att delta, men inga föreningar har valt att delta. 

Utställningshallen (biblioteket) har fullt program under året ut. 

Sporthallen 
Varje vecka nyttjas av 500 barn/unga under ca 40 timmar 
Bokat under ca 52 tim/vecka vardagar 16-22, lördag-söndag 09-22.  
Låskort, system med bokningar 
Stökigt omklädningsrum, åtgärdas 
Bokholk i entré 

Bowlinghallen 
Öppet ca 44 tim/vecka 
Fri klubb/möteslokal mot café nyttjas, Wi-Fi, biljardbord, tv, musikanläggning,  
Skolan nyttjar teorilokalen 
Bowlinghallen nyttjas av två föreningar med ca 20 + 30 medlemmar,  
ålder 35-60 och 60+ 
Pensionärerna tränar 3 ggr/v, 2-6 hemmamatcher samt Rikskorpen 
Trix tränar 2 ggr/v matcher lördagar totalt 20 matcher/säsong 
Föreningarna aktiva 35 veckor/år 
Ca 300 pers besök per vecka, 70 % föreningsmedlemmar, 30 % allmänhet varav  
ca 20 % är unga 
Antalet ungdomar med invandrarbakgrund har hittat till bowlinghallen och nyttjar  
caféet för social samvaro. 

 

 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 110 

Förskolan i dag okt 2015, dnr KS 15/00029 
 

Bildningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan. 
 
Aktuella läget i förskolan oktober månad 2015 enligt följande: 
 
Antal barn i kommunal förskola 
Bananen   60 
Lärkan   53 
Masken   49 
Smultronstället  14 
Grythyttans förskola  61 
Varav asylbarn   19 
 
Totalt                                           237 

 
Antal barn i privat förskola 
Privat förskola  30 
Pedagogisk omsorg  14 
 
Totalt   44 
 
Antal barn född 2014        59 
Antal barn födda 2010-2014                308 
Varav födda 2010                                   58 
Antal barn ej i förskola av barn 
i förskoleåldern  25 
 
Kölistan   
Antal barn i kö   33 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 111 
Projekt Lärkan, dnr KS 15/00160 

  
 Bildningschef Tina Lanefjord informerar att tidsplanen för bygget håller. 

Ett möte har hållits med Ola Nilsson Statens Bostadsomvandling (SBO) 
tillsammans med personal och skyddsombud. 
Möjligheten att använda tomten i anslutning till Lärkan som förskolgård har 
diskuterats med BOAB.  
 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) ställer en fråga kring hastigheten vid Lärkan 
som besvaras av bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Medborgarförslag har inkommit om sänkt hastighet till 30 km vid närbelägna  
förskolan Lilla Pyret. 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 112 
Information Bildningschef, dnr KS 15/00179 
 
Bildningschef Tina Lanefjord informerar om ”Bästa skolkommun”. Hällefors 
kommun sjönk rejält i år. I fjol var Hällefors kommun på 111:e plats och i år 
blev det platsen 263.  Bildningschef Tina Lanefjord informerar om de 14 olika 
kriterierna och påtalar att det är Lärarförbundet som står bakom mätningarna. 
 
Åsa Sandberg (GL), Anne Horneman (S), Marjo Pruuki (S) ställer frågor 
kring de olika kriterierna vilket besvaras bildningschef Tina Lanefjord och 
utvecklingsstrateg Peter Wiker. 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 113 
Information Nyanlända och situationen i skolan,  
dnr KS 15/00321 
 
Ärendet 
Flyktingsituationen i Europa och i Sverige påverkar verksamheten i förskolor 
och skolor i kommunen. Verksamheten är satt under hård press, och åtgärder 
genomförs för att hantera situationen och förbereda för en eskalerad situation. 
 
I grundskolan är ungefär 100 elever fler inskrivna än vid motsvarande 
tidpunkt förra året. Detta påverkar inte bara grundskolans verksamhet, utan 
även servicefunktioner såsom måltidsverksamhet och kulturskola.  
 
Svårigheterna idag handlar främst om att dimensionera volymer i 
verksamheten. Rekrytering av personal är svår, särskilt vad beträffar lärare, 
och då framförallt med behörighet till undervisning i svenska som andraspråk 
och modersmål och till studiehandledning. Rekrytering pågår löpande i både 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.  
   
Situationen i samtliga verksamheter bedöms vara inom kontroll, även om 
vissa enheter är mycket hårt belastade. 
 
Förvaltningen lämnar följande redovisning över vad redan gjorts och vad som 
planeras i respektive verksamhet.   
 
Förskola 
Förskolan har redan sen tidigare utökat med en avdelning i förskolan 
Bananen. Ett antal elever står på kö för att placeras efter årsskiftet, och om 
inte elevantalet i befintlig verksamhet går ner måste avdelningar endera 
förtätas eller nyskapas. Frågan bevakas.  
 
Grundskola 
Grundskolan har sedan tidigare iordningställt lokaler i Godtemplargården för 
förskoleklass och fritidverksamhet. Trots detta räcker lokalerna inte till, då 
troligen hela grundskolan behöver utvecklas från 3 paralleller till 4. Just nu 
byggs storrummen i Klockarhagsskolan om till mindre klass/grupprum. 
Lärarrummet flyttas för att öka utrymmet för förberedelseklassen. 
Godtemplargården kommer att tas i anspråk för ytterligare en 
förberedelseklass. För att möta behoven på längre sikt har en ny skolbyggnad 
projekterats vid Hemgården. 
I Grythyttan kommer lokalerna att byggas om så att utrymme skapas för en 
förberedelseklass även där. Ombyggnationen förväntas vara klar vid 
årsskiftet. Fram till dess kan verksamheten starta med ungefär 10 elever. Efter 
årsskiftet kan 20 elever tas emot. 
Skolgång för de elever som nu anlänt till Sävsjön planeras att starta vecka 47. 
Skolskjuts kommer att arrangeras till denna tid. 
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Gymnasieskola 
I gymnasieskolan är det främst Introduktionsprogrammet (IM) som möter det 
ökade elevantalet. Skolan beräknar att de klarar av det förväntade mottagandet 
inom befintliga grupper, man att brist på lokaler och lärare börjar bli tydlig.  
 
Vuxenutbildning/SFI 
Gymnasiet har sedan tidigare förtätat genom att dela stora klassrum. Åtgärden 
har främst varit till för att frigöra utrymme för SFI. SFI har precis startat upp 
en ny grupp. Med bland annat stöd av undervisning på andra tider bedömer 
verksamheten att någon ny grupp inte behöver starta upp före årsskiftet. 
Beroende på genomströmningen kan lokalbehovet då bli akut. 
Godtemplargården kan då bli aktuell för avlastning. SFI:s nuvarande lokaler 
kan då avlasta IM.   
 
Kultur och Fritid 
Kultur- och fritidsverksamheten märker av en ökad volym, men klarar 
fortfarande verksamheten, vid behov med hjälp av extra personal.   
 
Måltidsverksamheten 
Måltidsverksamheten upplever hårt tryck på matsalen i Klockarhagsskolan. 
Situationen just nu är hanterbar, även om också belastningen på köket börjar 
bli hård. Verksamheten har en plan för att möta en eskalerande situation, både 
vad beträffar kapacitet vid tillagning och sittning. 
 
Sammanfattande lägesbild 
Under förutsättning att situationen inte eskalerar ytterligare har verksamheten 
kontroll över situationen, även vid en ökning motsvarande något mer än den 
planerade anläggningen i Bredsjö. Detta med förbehåll att lokaler som 
efterfrågas färdigställs.  
 
Förvaltningen bedömer att det även om situationen just nu är under kontroll, 
kan uppstå sekundära problem. Verksamheterna har fram tills nu inte haft 
möjlighet att behandla frågor som rör framtida hantering av elever som nu 
anländer. Skolans inre kvalitet och resultat har hittills inte kunnat prioriteras.   
 
Bildningsverksamheten sitter med i kommunens samrådsmöten med 
länsstyrelse och MSB, och följer således situationen noga. 
 

Ekonomi 
Omfattningen av de tillkommande kostnaderna är svåra att bedöma. 
Anställningar sker löpande och Migrationsverket kommer troligen inte att 
hinna skicka ut betalningar. Detta i samband med att den snabba 
elevökningen gör budgetering och senare uppföljning mycket problematisk.  
En bedömning är att förvaltningens bildningsverksamheter kommer att 
drabbas av ett fiktivt underskott i år, då dessa intäkter inte kunnat bokföras.  
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Folkhälsa 
Ett gott och bra mottagande ger bättre förutsättningar för integration och 
minskar risken för social ohälsa.  

 
 
Utvecklingsstrateg Peter Wiker informerar om att kommunen vid möte med 
MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap) påtalat svårigheten till 
att leva upp till lagkraven inom skolan. I samband med detta påtalar 
bildningschef Tina Lanefjord att finns ett hårt tryck på tjänstemännen i 
organisationen.  
Under diskussionen informeras att Lindesbergs kommun gjort en skrivelse om 
ett stopp för ensamkommande barn under 6 månader. 
 
Vivianne Pettersson (M) ställer en fråga kontroll kring de köpta platserna för 
ensamkommande barn och detta besvaras av utvecklingsstrateg Peter Wiker 
och bildningschef Tina Lanefjord. 
 
Anne Horneman (S) ställer en fråga kring varför inte barnen skrivs i den 
kommunen som har boendeplatser vilket lämnas obesvarat. 
 
Bildningschef Tina Lanefjord informerar att SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) undersöker möjligheter att bortse från vissa lagkrav. 

  
Ordförande Ewa Lindbäck (M) påtalar vikten av att politiskt sprida ut 
information om att det inte är lärarna som ligger bakom det sjunkande 
resultatet. 

 
 
 

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

 
 

 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 114 
Information Ekonomi, muntligt 
 
Prognosen från augusti månad kvarstår som situationen ser just nu. 
 
Bildningschef Tina Lanefjord informerar även att statsbidrag börjar komma 
in, t.ex. genom lågstadielyftet har kommunen fått in ca 1 miljon kronor. 
 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) informerar om sena utbetalningar från 
Migrationsverket. 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 115 
Återrapportering sparåtgärder och redovisning,  
dnr KS 15/00166 
 
Kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-12 § 130, punkt 5 
 
Ärendet 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-05-12 togs beslut om sparåtgärder 
och omställningsåtgärder som förvaltningen arbetat fram. Förvaltningen fick i 
uppdrag att löpande under verksamhetsåret återrapportera till 
kommunstyrelsen.     
 
Naturbruksprogrammet fasas ut som utbildning på Pihlskolan och är inne på 
det sista läsåret 2015/16. Avtalet med Sävenfors Vattenbruksskola, 
Studiefrämjandet i Sörmland gällande karaktärskurserna på utbildningen har 
omförhandlats vid två tillfällen under utfasningen. 

Ekonomi 
Enligt grundavtalet kostade karaktärskurserna 2,8 miljoner kronor per läsår. 
Inför läsåret 2014/15 förhandlades avtalet ner till 1,8 miljoner kronor och 
inför läsåret 2015/16 har avtalet omförhandlats till 1,5 miljoner kronor.  
Det nya avtalet innebär att kommunens kostnad minskat med 150 tkr under 
innevarande budgetår och 750 tkr år 2016. 

Folkhälsa 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån att 
avtalet skrivits om. 

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

Samverkan 
Information och samverkan har skett med de fackliga organisationerna. 
 

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

 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 116 
Minska tomhyror på Sörgården, dnr KS 15/00166 
 
Informationsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2015-05-12 § 130 
 
Ärendet 
Kommunförvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2015-05-12 att se 
över möjligheterna att reducera tomhyror i Sörgården enligt fastställd 
åtgärdsplan med anledning av kommunstyrelsens budget 2015. Förvaltningen 
kan konstatera att kommunen idag har en budgeterad kostnad för tomhyra på 
totalt 466 000 kronor för Sörgårdens hus 6. Tomhyran har de senaste åren 
varit konstant och ifrågasatts av kommunen, och i och med hanteringen av 
biblioteksfilialens flytt från hus 6 till Tingshuset aktualiseras frågan på nytt. 
  

Ekonomi 
För Sörgården finns ett hyresavtal i fyra delar mellan Hällefors Bostads AB 
och kommunen. Del 4, som avser Hus 6 (biblioteksfilial/ 
måltidsverksamhet), sades upp från kommunens sida till 2014-12-31, 
eftersom biblioteksfilialen skulle flyttas. Ett nytt avtal skulle tas fram av 
bostadsbolaget och tecknas av båda parter. Förvaltningen kan konstatera att 
något sådant avtal inte upprättats trots genomförda förarbeten. 

 
Eftersom inget nytt avtal finns, har bostadsbolaget fakturerat enligt det 
gamla avtalet. Detta förfarande stärks av att faktureringen har skett enligt 
de taxor som beskrivs i det uppsagda kontraktet.  
 
I enlighet med det gamla kontraktet faktureras kommunen med  
999 580 kronor per år. Hyran kostnadsfördelas därefter i tre delar och per 
månad blir kostnadsfördelningen:  
Kommunens måltidsverksamhet  29 452 kronor 
Biblioteksfilial i Grythyttan  15 758 kronor 
Tomhyror  38 088 kronor 

 
 
 
 

Anledningen till att tomhyror finns i verksamheten är att förvaltningen 
redan i kontraktskrivningen till föregående kontrakt omnämnt att det finns 
ytor i fastigheten som verksamheten inte kan använda, men som 
kommunen ändå anmodas betala för. Förvaltningen anser att det alltid är 
frågan om en förhandling vid upprättande av hyresavtal utifrån vad 
kommunen är i behov av att hyra för sin verksamhet. I förarbetet till det 
uteblivna nya avtalet har kommunens måltidschef och bostadsbolaget enats 
om vilken yta måltidsverksamheten ska faktureras för.  
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Förvaltningen kan också konstatera att kommunen fortfarande får 
hyreskostnader för bibliotekets hyra i Sörgården, trots att verksamheten 
inte kvarstår och är uppsagd. Visserligen har bostadsbolaget ännu inte 
fakturerat kommunen för hyran i Tingshuset, där numera biblioteksfilialen i 
Grythyttan finns. Förvaltningen kan konstatera att hyran i Sörgården 
troligen är högre än vad som blir fallet i Tinghuset, enligt tidigare 
utredning. För övrigt har kommunen ännu inte tecknat något hyresavtal 
med bostadsbolaget vad gäller Tingshuset. Kommunen har också fått 
kännedom om att bostadsbolaget hyr ut delar av Sörgården som kommunen 
idag betalar för till extern entreprenör.  
 
Förvaltningen kommer som en åtgärd från och med nu att inte att betala några 
hyresfakturor från bostadsbolaget vad gäller Sörgårdens Hus 6. Sedan 
förväntar sig förvaltningen att kommunen krediteras för de överkostnader 
som kommunen haft under år 2015 och att nya hyresavtal upprättas snarast 
vad gäller måltidsverksamheten i Sörgården och biblioteksfilialen i 
Tingshuset enligt de förarbeten som genomförts. För verksamhetsåret 2016 
kommer förvaltningen inte att budgetera för några tomhyror i Sörgården.  
 

Folkhälsa 

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 

Miljö 

Kommunstyrelsens förvaltning har inte funnit några särskilda aspekter på 
frågan utifrån detta perspektiv.  
 

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

 
 

 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 117 
Statsbidrag i Förskolan, KS 15/00322 
 
Informationsunderlag 
Utbildningsdepartementet Förordning (2015:404) om statsbidrag för mindre 
barngrupper i förskolan 
Skolverket Beslut för 2015/16 – alla huvudmän som beviljats bidrag 

 
Ärendet 
Hällefors Kommun har för läsåret 2015/16 beviljats statsbidrag för minskade 
barngrupper i förskolan. Bidraget beviljades för och kommer att användas 
främst i den nya avdelningen i förskolan Bananen.  
 
Kommunen beviljades 1 329 000 kronor för läsåret. Medlen kommer att 
fördelas med 664 500 kronor vardera under 2015 och 2016. 
Statsbidraget kan sökas av kommuner och ägare till fristående förskolor, för 
insatser som syftar till att minska barngruppernas storlek. Minskade grupper 
med barn födda 2013 eller senare ska prioriteras. Bidragets storlek är 30 000 
kr för varje plats som barngruppen minskas med. Det är också möjligt att få 
statsbidrag för att undvika en planerad utökning av barngruppens storlek. 
 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 118 
Flygande granskning i förskolan, dnr KS 15/00282 
 
Informationsunderlag 
Skolinspektionen. Information till huvudman om Skolinspektionens flygande 
granskning. Följebrev. 
Skolinspektionen. Information till huvudman om förskolesatsningen. Missiv 
2015-09-04. 
 
Ärendet 
Skolinspektionen genomförde under vecka 41 en flygande granskning i  
förskoleverksamheten i Hällefors. Inspektionen besökte förskolorna Bananen och 
Smultronstället.  
 
Under hösten 2015 kommer Skolinspektionen att besöka cirka 100 
slumpmässigt utvalda förskolor, såväl fristående som kommunala, runt om 
Sverige. Detta kommer att genomföras i form av en flygande granskning. 
Exakt datum meddelas inte i förväg.  

Den flygande granskningen genomförs inom ramen för myndighetens 
befogenhet att kvalitetsgranska utbildning (se 26 kap. 19 § skollagen) och 
utgör ingen inspektion. Syftet med den flygande granskningen är bland annat 
att få en ögonblicksbild av hur det ser ut ute i verksamheten en vanlig dag. 

Granskningen är av kartläggande karaktär och det fattas inga formella beslut 
utifrån de vid granskningen insamlade resultaten. 
 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
 

 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(27) 

Datum  
2015-11-03  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 
 
§ 119 
Erbjudande av Teknikprogram i gymnasieskolan,  
dnr KS 15/00323 
 
Informationsunderlag 
Pihlskolan Programstruktur TE (Bilaga) 

 
Ärendet 
Pihlskolan har för avsikt att från och med höstterminen 2016 erbjuda 
Teknikprogrammet vid skolan. Skolan har i enlighet med sitt uppdrag att 
utveckla skolan lyft fram detta program som ett bra komplement i skolan 
utbud. 
 
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från 
programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst 
teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. 
Pihlskolan kommer att erbjuda inriktningarna produktionsteknik och 
teknikvetenskap. Utbildningen kommer att samläsa år 1 med 
Naturvetenskapliga programmet. 
 
Kompetens för att undervisa i teknikprogrammet finns i den egna 
verksamheten, via egen personal och via Rinman Education AB. Vid uppstart 
av programmet kommer ämnesbehörighet för undervisning i teknik 1, teknik 2 
och mekatronik 1 att behöva säkerställas. Detta blir med tanke på 
utbildningens upplägg inte aktuellt förrän tidigast höstterminen 2017. 
Programmet kommer att lanseras under vecka 41-42 och under hösten 
kommer marknadsföring att ske. 
 
Beslut om start av programmet har skett av rektor i enlighet med 
delegeringsordningen. 
 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
  
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 120 
Övrigt 

 
Inget övrigt togs upp. 
 


