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§ 121 

Upprop 
 

Upprop förrättas. 
 
 
 
§ 122 
Val av justerare samt dag för justering 
 
Anne Horneman föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll, 
den 2015-12-15  klockan 11.00. 

 
 

Beslut 
 

Utskottet beslutar att Anne Horneman jämte ordförande 
 justera dagens protokoll, 2015-12-15, klockan 11.00. 
 
 
 

 
§ 123 
Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) redogör för kallelsen.  
 
 
Beslut 
 
Kallelsen godkänns. 
 
 
 
 
§ 124 
Fastställande av dagordning 

 
 

Dagordningen godkänns med ett tillägg, informationsärende tas innan 
punkten övrigt. 
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§ 125 
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. 
--- 
 
2015-12-08 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) informerar att Bildningsutskottet fick 
påbackning om beslutssatsen som togs vid förra utskottsmötet. 
Därför tas ärendet upp igen i utskottet för en ny formulering av 
beslutssatsen, för att kunna lämnas vidare till KS för beslut. 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör Ordförande 
Ewa Lindbäck. 
 
Anne Horneman (S) nämner att förslagen som var aktuella förra gången kunde inte  
hon stå bakom, inga klara besked. 
 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) nämner att det tidigare var tänkt att det skulle finnas  
ett samarbete med föreningar. 
 
Ritha Sörling (V) nämner att rapporten känns väldigt svag, svårt med en helhetsbild  
och tar även upp att man har från KS sida gått med på att investera i en ny oljemaskin,  
om man nu inte kan ha verksamheten öppen. 
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Anne Horneman (S) tar åter upp att det är stressigt för de anställda vid helger när de har 
öppet, svårt att få ut sina raster, ett stressmoment och tar även upp att man lär upp en 
praktikant som sedan får sluta. 
 
Marjo Pruuki (S) tar upp att det inte är lätt med muntliga rapporter, svårt att få koll på läget. 
 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) yrkar: 
 
att förvaltningen får i uppdrag att komma inom beslutad budget. 
 
att ge förvaltningen utredningsuppdrag vilka driftsformer/ekonomiska förutsättningar 
kan komma i fråga för Bowlinghallen 
- egen regi 
- entreprenad 
- föreningsdrift 
för mesta möjliga tillgänglighet 
 
att utreda och utvärdera kommunens vaktmästarorganisation 
 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  
Ewa Lindbäck (M) bifall mot avslag på sitt eget yrkande vilket bifalls. 

 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
 
att förvaltningen får i uppdrag att komma inom beslutad budget. 
 
att ge förvaltningen utredningsuppdrag vilka driftsformer/ekonomiska förutsättningar 
kan komma i fråga för Bowlinghallen 
• egen regi 
• entreprenad 
• föreningsdrift 
för mesta möjliga tillgänglighet 
 
att utreda och utvärdera kommunens vaktmästarorganisation 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 126 

Läsårstider 2016-17, dnr KS 15/00367 
 
Beslutsunderlag 
Skolförordningen, SFS 2011:185. 
Läsåret 2016-17 (Bilaga). 
 
Ärendet 
Skolförordningen föreskriver att dagarna för höst- och vårterminens 
början och slut i grundskolan ska beslutas av huvudmannen. 
 
Läsåret ska börja i augusti och sluta i juni. Det ska innehålla 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. Det får också läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. 
 
Elevernas skolarbete ska sedan förläggas måndag-fredag och vara så 
jämnt fördelade över dessa dagar som möjligt. 
 
När beslut fattats om läsårstider i grundskolan kan de andra 
skolformerna anpassa sina läsårstider till detta. Läsårstider är extra 
viktiga i vuxenutbildningen, där studiemedel och yrkesliv är faktorer 
som påverkar. 

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

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

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

Samverkan 
Information och samverkan har skett i samverkansmöte med 
fackförbund. 

 
 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om 
- att fastställa läsårstiderna för 2016-17.  
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--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef 
Tina Lanefjord ärendet utförligt. 

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

 
Beslut 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om 
att fastställa läsårstiderna för 2016-17.  
 

 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 127 
 Ansökan om föreningsbidrag till BRIS  

(Barns rätt i samhället), dnr KS 15/00131 
 
Beslutsunderlag 
- Bidragsansökan från Bris 
- Bris verksamhetsplan, aktiviteter och budget 2015 samt prel. 2016 
 
Ärendet 
Bris ansöker om föreningsbidrag om 10 kr per barn från Hällefors 
kommun för år 2016. Totalt avser ansökan 11 970 kr för kommunens 
1 197 antal barn.  
 
Bris är en politiskt och religöst obunden barnrättsorganisation. 
Verksamheten kretsar kring stöd och hjälp till utsatta barn och 
ungdomar. Bris möjlighet att hjälpa står i direkt relation till det 
ekonomiska stödet man får av företag, privatpersoner, fonder samt 
bidrag från kommuner och landsting.  
 
Målet för Bris verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter i 
enlighet med FN:s barnkonvention och förbättra deras levnadsvillkor. 
Bris skall särskilt bistå utsatta barn och unga samt upprätta möjligheter 
för barn och unga att föra en dialog med vuxna. Verksamheten utgår 
alltid ifrån barnets behov. 
 
Bris verksamhet är uppdelat på fyra uppdrag för barn och unga, varje 
uppdrag är kopplat till en enhet inom organisationen. Alla delar är lika 
viktiga och förutsätter varandra. Kärnan i Bris är att: 
- Stärka barns rättigheter, är det övergripande målet för Bris. 
- Stödja barn som behöver stöd och hjälp. 
- Berätta om barns livssituation och upplevelser till beslutsfattare 

och andra som har möjlighet att påverka. 
- Samla in pengar från privatpersoner och företag som vill bidra till 

arbete med att stärka barnets rättigheter. 
 
Barn och unga kan kontakta Bris genom att ringa, mejla eller chatta. 
Bris har öppet alla dagar. Alla barn som hör av sig till Bris får pratat 
med en utbildad och erfaren kurator, man får vara anonym och kuratorn 
har tystnadsplikt. Att ringa är gratis och syns inte på telefonräkningen. 
Vid mer eller snabbare hjälp än vad Bris kan erbjuda, lotsar man vidare 
till den hjälp som behövs här och nu.  
 
Frågan om föreningsbidrag till BRIS har varit uppe i grupp för 
socialchef samt nämndordförande i Norra länsdelen (SNÖL). Gruppen 
tyckte enhälligt att man bör se positivt på föreningsbidrag till BRIS i 
Norra länsdelen.   
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Ekonomi 
Enligt bidragsansökan, 11 970 kr 

Folkhälsa 
Barnkonventionen säger att alla barn har rätt till en närvarande vuxen 
som stöttar och hjälper när livet är svårt, vi vet dock att alla barn inte 
har dessa förutsättningar. Genom att stötta Bris ekonomiskt ger 
Hällefors kommun en möjlighet till alla barn och unga att få en vuxen 
som tar sig tid att lyssna, stötta och hjälpa under årets alla dagar.   

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

 
Förvaltningens förslag till beslut 
- Att bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge bifall på 

ansökan om bidrag till Bris.   
 
 
 

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

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

 
 
 
 

Beslut 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge bifall på ansökan 
om bidrag till Bris.   
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§ 128 
Basgranskning av vuxenutbildningen,  
dnr KS 15/00356 
 
Utlåtande kring revisorernas basgranskning av 
vuxenutbildningen 
Revisorerna har med hjälp av KPMG utfört en basgranskning av 
vuxenutbildningen i kommunen. Revisorerna har efter granskningen 
lämnat önskemål om att få svar från kommunstyrelsen på vilka åtgärder 
de har för avsikt att vidta med anledning av vad som framkommer i 
rapporten. 
 
Kommunförvaltningen kommenterar nedan åtgärderna, och ger förslag 
till kommunstyrelsen kring hur frågorna ska bemötas.  

 
Efter att ha granskat Hällefors kommuns vuxenutbildning bedömer KPMG att  

• organisationen är ändamålsenlig, men huvudmannen bör följa upp verksamheten så 
att eleverna erbjuds studie- och yrkesvägledning i angelägen omfattning och 
kvalitet. Huvudmannen bör upprätta en kompetensförsörjningsplan och arbeta 
strategiskt och långsiktigt så att kommunen kan erbjuda utbildning inom alla 
skolformer med behörig och legitimerad personal. 

Kommentar: Förvaltningen bedömer inte som KPMG att 
neddragningen av Studie- och yrkesvägledning gjordes i första hand i 
besparingssyfte. Skolans behov av Studie- och yrkesvägledning med 
föreliggande elevantal är tillgodosett. En ytterligare halvtid SYV var 
tänkt att användas vid arbetsmarknadsenheten, för att ytterligare stärka 
denna. Denna tjänst tillsattas inte. Nya direktiv kring behov av studie- 
och yrkesvägledning i arbetsmarknadsavdelningen kan förändra detta 
förhållande. 

En kompetensförsörjningsplan behöver upprättas på central nivå i 
kommunen. Skolorna och förvaltningen jobbar i flera spår med 
rekryterande insatser, men någon central riktlinje finns inte upprättad.   

• det är angeläget att styrningen av vuxenutbildningen sker mot de av staten uppsatta 
målen ändamålsenligt och effektivt.  Styrelsen har i aktuella styrdokument inte 
angivit ambitionsnivå och inriktning för verksamheten.  

Kommentar: Kommunstyrelsen har visserligen inte angett specifika 
mål för verksamheten utöver vad som föreskrivs i verksamhetens 
författningsstyrning, men huvudmannen har ändå genom 
budgetprocessen angivit mål. Genom att budgetera 700 tkr extra för 
vuxenutbildning, främst mot det prioriterade målet vård- och 
omsorgsutbildning, har de angivit ambitionsmål i verksamheten.  
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Beträffande effektivitet har rektor, förvaltning och huvudmannen i 
övrigt fortlöpande diskussioner om hur verksamheten på bästa sätt ska 
bedrivas för att vara ändamålsenlig och effektiv. Målen för 
utbildningen i övrigt är fastslagna i skollagen och 
vuxenutbildningsförordningen.  

• verksamheten bedrivs enligt lag. I takt med en ökad invandring och ett hårdare tryck 
på utbildning i svenska för invandrare bör styrelsen dock ta ett större ansvar för 
verksamheten genom att sätta mål och kontinuerligt följa upp dessa. SFI är en viktig 
del i en nyanländ människans integrering i det svenska samhället. Det är bra att 
kommunen erbjuder praktikplatser i den egna verksamheten, men huvudmannen 
kunde ta ett större ansvar för att involvera det lokala näringslivet och 
frivilligorganisationer i arbetet.  

Kommentar: Förvaltningen håller med om att huvudmannen kunde ta 
ett större ansvar för de nyanländas etablering i samhället. Uppdraget 
vilar dock i första hand på arbetsförmedlingen. KPMG har i denna 
fråga, liksom i föregående, svårt att skilja på vuxenutbildningens 
ansvar och i övrigt samhällets. 

• styrelsen tydligare bör styra det systematiska kvalitetsarbetet genom att begära in 
uppgifter och analyser inom områden som den anser vara av vikt för att 
verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt och så att 
resursfördelningen är behovsstyrd.  

Kommentar: Se tidigare svar.  

• det finns förutsättningar för kommunen att ta ett större ansvar för samverkan mellan 
vuxenutbildningen och det lokala näringslivet och närsamhället i övrigt till exempel 
genom erbjudande av arbetsplatsförlagt lärande inom SFI. Särskilt för nyanlända är 
det viktigt att erbjuda olika kontaktytor ut mot det svenska samhället och 
arbetsmarknaden. 

Kommentar: Som påpekats är praktik och etablering för nyanlända i 
huvudsak ett uppdrag för arbetsförmedlingen. Skolans uppdrag att 
samverka med arbetsförmedling beträffande möjlighet till praktik 
inskränks i lagstiftning till att vara rent organisatoriskt – skolan ska 
styra sin verksamhet så att kombinationer är möjliga. Något uppdrag att 
i sig ordna praktik och liknande finns inte längre inom ramen för SFI, 
utan finns i etableringen under arbetsförmedlingen.  

• styrelsen har entreprenadavtal som stärker utbudet i kommunen. Satsningen på 
vård- och omsorgsutbildning ger deltagarna goda förutsättningar att få arbete inom 
en bransch där behovet av arbetskraft är stort. 

Sammanfattning 

Uppdrag att upprätta en kompetensförsörjningsplan som innefattar även 
utbildningsområdet bör upprättas. 
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Förstärkt studie- och yrkesvägledning i samverkan med 
arbetsmarknadsenheten bör diskuteras. 

Privata utförare inom utbildningen bör kvalitetssäkras. 

 
 
Ordförandes förslag till beslut: 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut om att  
 
- som svar till revisorerna lämna föreliggande utlåtande.  
- till förvaltningen lämna föreslagna åtgärder.  
 
--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör ordförande 
Ewa Lindbäck (M) ärendet utförligt. 

 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Ewa 
Lindbäck (M) bifall mot avslag på sitt yrkande vilket bifalls. 
 
 
 
 
Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen  
 
- som svar till revisorerna lämna föreliggande utlåtande.  
- till förvaltningen lämna föreslagna åtgärder.  
 

 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 129 
Sammanträdesdagar 2016, Bildningsutskott,  
dnr KS 15/00373 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll 2015-10-20, § 206 
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-11-10, § 218 

 
Ärendet 
Bildningsutskott    
2/2 (tisdag) 

 1/3 (tisdag)   
5/4 (tisdag) 

 3/5 (tisdag) 
7/6 (tisdag) 

 25/8 (torsdag) OBS! dagen, tisdag kolliderar med Kommunstyrelsen 
 20/9 (tisdag) 
 1/11 (tisdag) 

6/12 (tisdag) 
 
Utskottstid klockan 13.00 

 

Ekonomi 
Antalet sammanträden för bildningsutskott är i förslaget oförändrat 
jämfört med år 2015 och dessa bedöms inte innebära någon utökad 
kostnad.  

 

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

 

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

 

Samverkan 
Information och samverkan har skett. 
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Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Att bildningsutskottet fastslår sammanträdesdatum enligt 

ovanstående och ärendet lämnas vidare för delgivning i 
Kommunstyrelsen. 

 
--- 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande Ewa 
Lindbäck (M) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 
 
 
 
Beslut 
 
Bildningsutskottet fastslår sammanträdesdatum enligt ovanstående 
och ärendet lämnas vidare för delgivning i Kommunstyrelsen. 
 

 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 130 
Tema; Nyanlända, dnr KS 15/00032 
 
Rektor Marie Karlsson, lärare Eva Foogde, Lärare Irene Sveder, 
skolsköterska Annica Ringmyr och skolsköterska Anna Lennhammar 
informerade kring temat Nyanlända. 
 
Förberedelsklasserna på Klockarhagsskolan 
Förskoleklass 6-åringar 
Blåvingen, årskurs 1-5, 25 elever (13 helt nya) 
Internationella klassen, årskurs 6-9 antal (46 elever, 30 helt nya) 
Internationella klassen, Godtemplargården årskurs 6-9 (10 st)  

 
I dagsläget är det barn/ungdomar med 22 olika modersmål på skolorna, 
bl.a. somaliska, arabiska, persiska, tigrinja, polska och nederländska. 
Studiehandledning ges på arabiska, dari/persiska, somaliska, polska,   
Tigrinja och nederländska och behovsprövas. 
Skolan är skyldig att starta grupp om det finns 5 elever som önskar

 modersmål (undantaget minoritetsspråken). 
 
Klassammansättningar, årskurs 1-9 = 24 klasser, i snitt 34 % annat 
modersmål än svenska  
 
Nytt inför 2016 
Kartläggning av alla nyanlända inom två månader.  
Eleven ska vara helt ute i klass inom två år. 
 
Problemområden som finns inom skolan är i dagsläget: Lokaler, 
personal, komplext med undervisning, tiden, kostnader, elevhälsan. 
 
 
 

 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 131 
Förskolan i dag nov 2015, dnr KS 15/00029 

 
Bildningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i 
förskolan. 
 
Aktuella läget i förskolan november månad 2015 enligt följande: 
 
Antal barn i kommunal förskola 
Bananen   63 
Lärkan   54 
Masken   52 
Smultronstället  15 
Grythyttans förskola  68 
Varav asylbarn   21 
 
Totalt                                           252 

 
Antal barn i privat förskola 
Privat förskola  30 
Pedagogisk omsorg  14 
 
Totalt   44 
 
Antal barn född 2014        63 
Antal barn födda 2010-2014                328 
Varav födda 2010                                   58 
Antal barn ej i förskola av barn 
i förskoleåldern  22 
 
Kölistan   
Antal barn i kö  29 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 132 
Vattenskada i förskolan i Sörgården, dnr KS 15/00368 

 
Ärendet 
Förskolan i Sörgården i Grythyttan har ännu en gång tillfälligt tvingats 
byta lokaler på grund av en vattenskada. Småbarnsavdelningen Molnet 
drabbades under slutet av vecka 45 av läckage av avloppsvatten på 
avdelningen. 
Eleverna i verksamheten flyttades akut ut i de andra avdelningarna, och 
verksamheten återupptogs under tisdagen i vecka 46 i de gamla 
bibliotekslokalerna. 
 
Hur länge den tillfälliga lösningen blir aktuell är inte möjlig att avgöra. 
Eftersom avdelningen drabbats av avloppsvatten, med tillhörande 
skadligt innehåll, kommer förvaltningen inte att ge tillåtelse till 
återinflyttning i lokalerna innan arbetsmiljön kvalitetssäkrats. 
 
På plats bedömde förvaltningen akut att verksamheten inte skulle 
återflytta innan vecka 47. Efter att gamla biblioteket med stor 
arbetsinsats akut färdigställts gör förvaltningen nu bedömningen att den 
provisoriska lösningen kommer att användas till årsskiftet. 
Vårdnadshavarna har tack vare personalens arbete inte uttryckt något 
större missnöje med situationen.  
    
Verksamheten signalerar oro för de upprepade händelserna i 
Grythyttan. Förvaltningen gör bedömningen att denna ständiga oro inte 
är bra för förskolans verksamhet, varken på kort eller lång sikt. 
Förskoleverksamheten står inför att projektera en ny avdelning i 
Sörgården. Konsekvenserna av de upprepade skadorna i fastigheten bör 
diskuteras i denna projektering.  

Ekonomi 
Förvaltningen kommer att återsöka förstörd material och kostnader 
för arbetsinsats från försäkringsbolag och fastighetsägare. Utöver 
detta uppstår vid varje tillfälle av denna karaktär merkostnader i 
förskolan. 

 
 
 

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

 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 133 
Läget i ombyggnationerna, dnr KS 15/00032 

 
 Bildningschefen informerar kort kring ombyggnationerna. 

 
Ritningarna av modulhusen/Hemgårdsområdet är godkända. Där har 
BOAB kommit igång och det beräknas vara klart till hösten 2016. 
 
Bildningschefen informerar vidare att man kommer att gå in i 
mittpartiet på Godtemplargården med verksamhet. Bland annat flyttar 
SFI verksamheten ut från Pihlskolan till Godtemplargården. 
Bildningschefen säger att det är mycket att titta på och man försöker att 
få till bra lösningar. 
 
Ritha Sörling (V) ställer en fråga hur förvaltningen tänker i stort med 
tanke på flyktingströmmen med elevmatsal m.m. och på detta svarar 
Bildningschefen att utvecklingsstrategen och måltidschefen har kollat 
hur man kan få till fler platser i matsalen redan nu i dagsläget. 
 
Ritha Sörling (V) ställer vidare en fråga kring maten, görs det fler rätter 
med tanke på barnen från andra länder och på detta svarar 
bildningschefen att i dagsläget finns det 3-4 rätter att välja på, bland 
annat ett vegetariskt alternativ varje dag. Det finns kost som passar alla. 
  
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 134 
Kommunala aktivitetsansvaret, dnr KS 15/00369 

 
Informationsunderlag 
Regeringen, Skollagen, SFS 2010:800. 
 
Ärendet 
Kommuner har ansvar för uppföljning av ungdomar upp till 20 år som 
inte är i gymnasieskolan eller har slutbetyg från gymnasieskolan. 

 
Uppdraget lyder i den nya skollagen (29 kap 9 §; började gälla 2015-
01-01) i sin helhet på detta sätt: 
 
”En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och 
inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola 
eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). 
 
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som 
berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att 
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska 
dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 
 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt 
första stycket.” 

 
Skolverket har i lagstiftningen innefattat elever i introduktionsprogram 
till personkretsen. 
 
Då regleringen av aktivitetsansvaret och även det tidigare 
informationsansvaret finns i skollagen, har ansvaret för uppföljningen, 
som ligger på kommunstyrelsen, delegerats till rektor i gymnasieskolan. 
Rektor vid gymnasieskolan är alltså ansvarig för redovisning av 
informationsansvaret i Hällefors kommun. Efter antagning till 
gymnasieskolan under förra hösten 2014 meddelades att samtliga 98 
elever från år 9 eller elever som sökte nationella program från 
gymnasiets Introduktionsprogram våren 2014 fortfarande fanns i 
utbildning. 
 
Av årets (2015) 71 elever i år 9 har två flyttat, 59 finns på nationella 
program och resten finns inom Introduktionsprogrammet. Samtliga 
elever från år 9 befinner sig alltså i utbildning, även om de elever som 
är i introduktionsprogram formellt tillhör personkretsen kring 
aktivitetsansvar.  
  
Gymnasieskolan håller just nu på med att, delvis tillsammans med 
omsorgen, upprätta ett register enligt författningens krav.  
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Aktivitetsansvaret har blivit besvärligare att hantera i och med den 
ökade rörligheten i familjer. Mot inflyttning hjälper inget förebyggande 
arbete, och den ökade flyktingströmmen kommer också att behöva 
hanteras i ansvaret.  

Ekonomi 
Ett fungerande aktivitetsansvar bedöms minska framtida kostnader i 
samhället. 
 

Folkhälsa 
Ett fungerande aktivitetsansvar bedöms öka folkhälsan i samhället, 
både på kort och lång sikt. 
 

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

 
 
 
 

Härmed har Bildningsutskottet informerats om förvaltningens arbete 
med det kommunala aktivitetsansvaret.   
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§ 135 
Öppna jämförelser i gymnasieskolan, dnr KS 
15/00370 
 
Informationsunderlag 
SKL. Öppna jämförelser 2015: Gymnasieskolan (www.skl.se). 

 
Ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har presenterat öppna 
jämförelser i gymnasieskolan för 2015.  
 
I år har SKL valt att utöka redovisningen till att inte bara utgå från 
elevernas hemkommun, utan också beskriva resultat för kommunala 
skolor utifrån kommunen de är belägna i.  
 
De elever som nu ingår i redovisningen är de första som lämnat 
gymnasieskolan efter gymnasiereformen Gy11, varför jämförelser med 
tidigare år ska göras med försiktighet. 
 
För riket nämner SKL i huvudsak att genomströmningen är oförändrad, 
att färre elever blir behöriga till vidare studier samt att betygspoängen 
är stabil. 
 
Redovisningen för Hällefors kommun visar liksom tidigare år att 
genomströmningen, främst avseende avklarade studier är fortsatt på 
högre nivå än genomsnitt. Även meritvärden är i vissa avseenden 
fortfarande högre än rikets genomsnitt. 
 
Kommunens gymnasieelever har dock fortsatt svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. I redovisningen placerar sig kommunen under 
genomsnitt i resultat kring övergång till sysselsättning. Även om 
övergången till vidare studier också är låg, är etablering på 
arbetsmarknaden två år efter avslutade studier det största problemet.    
 

Ekonomi 
En väl fungerande gymnasieskola bedöms ha mycket stor inverkan 
på kommunens ekonomi. 
 

Folkhälsa 
Att som alternativ ha en väl fungerande gymnasieskola i egen regi 
bedöms som mycket positivt för folkhälsan. 
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Miljö 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan 
utifrån detta perspektiv. 
 

Samverkan 
Information och samverkan har inte skett. 
 
 
 
 

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

 
 
 

Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 136 
Statsbidrag för trainee 2015, dnr KS 15/00371 

 
Ärendet 
 
Hällefors Kommun sökte under hösten 2015 statsbidrag för 
vuxenutbildning. I vuxenutbildning ingick 5 traineeplatser. 
Traineeplatserna har inte gått att arrangera under hösten 2015, och 
Hällefors kommun kommer därmed att återsända medlen för 
traineeplatserna som inte använts. 
 
Förvaltningen avser att inför 2016 på nytt ansöka om traineeplatser. 
 

 

Ekonomi 
Medlen har inte varit inräknade i förvaltningens ekonomi, och 
återkraven påverkar inte förvaltningens ekonomi 

 
 
 
 
 
Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 137 
Statsbidrag i vuxenutbildningen 2016,  
dnr KS 15/00372 

 
Ärendet 
Hällefors Kommun har inför 2016 ansökt om statsbidrag för 
vuxenutbildning. 
 
De bidrag som gått att söka har varit: 

- Statsbidrag för komvux 
- Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb  
- Statsbidrag för yrkesvux 
- Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 
- Statsbidrag för yrkesförarutbildning 

Hällefors kommun har ansökt om 8 extra platser i komvux, 3 
kompletterande platser i teoretiska ämnen för att uppnå behörighet, 30 
platser i YrkesVux och 5 traineeplatser. 

 
Platserna representeras av poäng, och flera kurser och elever kan 
användas i olika reformer. Yrkesvuxplatserna är dessutom utbytbara 
mellan inriktningar. 
 
Arbete med de olika statsbidragen kommer att ske delvis i planering 
tillsammans med arbetsmarknadsenheten. Redovisning av de tilldelade 
medlen sker i november 2016.  

Ekonomi 
Förvaltningen bedömer att statsbidragen ger förvaltningen 
möjligheten att på ett mer kostnadseffektivt sätt planera 
vuxenutbildning i kommunen.  

Folkhälsa 
Förvaltningen bedömer att god tillgång till kvalitativ vuxenutbildning 
har stor inverkan på folkhälsan. 

 
 
 
 

Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 138 
Projekt Lärkan, dnr KS 15/00160 
 
Bildningschefen informerar kort om projekt Lärkan. 
Ombyggnationen fortlöper enligt planen. Bildning kommer att behöva begära  
en tilläggsbudgetering under år 2016. Detta p.g.a. att ombyggnationen blir klar  
under år 2016 mot att det tidigare var sagt att ombyggnationen blir klar till 
år 2017. 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 139 
Konferensrapport: Skolans möjligheter och 
utmaningar, Skolverket, dnr KS 15/00032 
 
Ordförande Ewa Lindbäck (M) informerar om att hon, bildningschefen,  
Linda Igelström (rektor) och Jenny Liodden (vice rektor) var till Stockholm  
på en konferens som Skolverket och Skolinspektionen samordnade. 
 
Ordförande informerar vidare att det var stor fokus kring nyanlända och  
problematiken kring detta.  
 
Väldigt intressant dag och mycket att lyssna på tyckte de som deltog. 
 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 140 
Information Bildningschef, dnr KS 15/00179 
 
Bildningschefen informerar kort om att förvaltningen håller på att titta på 
ledningsorganisationen i grundskolan, hur man ska få till ett utökat stöd för  
rektorerna. Det är i dagsläget 150 fler elever än för ett och halvt år sedan.  
Detta innebär att det har blivit större områden för rektorerna.  
 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 141 
Information Ekonomi, muntligt 
 
Bildningschefen informerar muntligen om det ekonomiska läget.  
Tidigare har Bildning haft en obalans på ca - 2.7 miljoner kronor. Kommunen  
har fått in en del statsbidrag bland annat inom förskolan, lägre stadier och genom  
ökade asylintäkter.  
Resursfördelningsmodellen kommer att tas i Kommunfullmäktige nästa vecka. 
Bildningschefen nämner att nuvarande prognos är att bildning gör ett nollresultat. 
 
I dagsläget är det ca 25 personer extra som jobbar inom skolan, p.g.a. den 
flyktingsituationen som råder i kommunen, samt genom planerade insatser.  
Nästa vecka vet kommunen om man får ett extra statligt bidrag på 26 miljoner kronor. 
 
Bildning har genomfört ombyggnationer för att klara av elevantalet.  
Skolorna har byggts om för ca 2 miljoner kronor och ca 500 000 kronor har  
används till möbelinköp m.m. 
Ytterligare ca 700 000 kronor beräknas gå åt för att bygga om för SFI verksamheten. 
Förändringarna ingår inte i ovanstående prognos. 
 
Bildningschefen informerar även om projekteringen av simhall och att skolskjutsarna 
kommer att kosta ca 1, 4 miljoner mer nästa år. 
 
 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 142 
Teman 2016, dnr KS 15/00032 

 
Ärendet 
Förvaltningen för avsikt att ha följande teman vid 2016 års 
sammanträden i bildningsutskottet. 
 
2/2 (tisdag)  Elevhälsan 

 1/3 (tisdag)  Grundskolan (6-9)   
5/4 (tisdag)  Grundskolan (F-5) 

 3/5 (tisdag)   Barnomsorgen 
7/6 (tisdag)  Kulturskolan 

 25/8 (torsdag)  Gymnasieskolan 
 20/9 (tisdag)  Måltidsverksamheten 
 1/11 (tisdag)  Föreningslivet 

6/12 (tisdag) 
 

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

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

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

Samverkan 
Information och samverkan har inte skett. 
 

--- 
 
Under Bildningsutskottets behandling av ärendet har Ritha Sörling (V) ett önskemål  
om att temat Föreningsliv byter plats med Grundskolan (6-9) och detta är alla i utskottet 
eniga om. 
 
 
Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 143 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn avslutad,  
dnr BN 14/00066 

 
Informationsunderlag 
Bildningsutskottet Sammanträdesprotokoll 2015-09-01. 
Skolinspektionen Beslut efter uppföljning för förskola efter tillsyn i 
Hällefors Kommun. 2015-11-30 (Bilaga). 
Skolinspektionen Beslut efter uppföljning för förskoleklass och 
grundskola efter tillsyn i Hällefors Kommun. 2015-11-30 (Bilaga) 
Skolinspektionen Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter 
tillsyn i Hällefors Kommun. 2015-11-30 (Bilaga). 
 
Ärendet 
Skolinspektionen genomförde under våren 2015 en regelbunden tillsyn i 
skolverksamheten i Hällefors Kommun. Tillsynen avsåg främst 
huvudmannens ansvar i utbildningsverksamheten. 
 
Skolinspektionen fattade den 12 juni 2015 beslut efter tillsyn för 
kommunen. Inspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som 
framkom i detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av 
vidtagna åtgärder som Hällefors kommun inkommit med. 
 
Skolinspektionen bedömer att de åtgärder huvudmannen vidtagit är 
tillräckliga för att avhjälpa påtalade brister, och avslutar därmed 
inspektionen i kommunen. 

 

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

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

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

Samverkan 
Information och samverkan har inte skett. 
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Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet lämnas vidare för 
information till kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
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§ 144 
Övrigt, dnr KS 15/00032 
 
Inget övrigt togs upp. 
 
 
 
 
 

Och med detta 
Önskar 

Ordförande  
 

GOD JUL 
& 

GOTT NYTT ÅR 
 

Till er alla. 
 


