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Plats och tid Kommunhuset, kl 13.00 – 15.30 
 

Besutande Ritha Sörling (s) ordf 
Allan Myrtenkvist (s) 
Anna Hult (s) 
Olle Samuelsson  (c) 
Madeleine Hautamäki (c) 
Sören Jansson (hob) t o m 15.15 
Siv Ighe (v) ers Christer Nordh (v) 
Marguerite Wase (hob) ers S Jansson fr o m 15.15 
 
 

Övriga deltagande Marjo Pruuki (s) 
 Monika Eriksson (s) 
 Marguerite Wase (hob) 
 Gruppledare: Lars-Göran Zetterlung (c) 

Daniel Törnsten (v) 
Förvaltningschef Hans Ljungqvist  
Rektor Marianne Sörenson 
 

 
Utses att justera Siv Ighe 
  
Justeringens  
plats och tid 

Förvaltningskontoret 2008-01-21 

  
 
 Sekreterare .....................................  Paragrafer 1 - 3   
  Birgitta Rosendahl 
 
 Ordförande .....................................  
  Riitha Sörling 
 
 Justerande .....................................  
  Siv Ighe 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ   Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2008-01-15 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2008-01-22 anslags nedtagande  2008-02-12 
    
Förvaringsplats  
för protokollet   Kommunkontoret Hällefors    
 
Underskrift  .......................................................  
  Birgitta Rosendahl 
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§ 1 
 

Tid och plats för justering av protokollet 
Beslutas att protokollet justeras 2008-01-21 på 
förvaltningskontoret. 
 
 
 
 
 
 
§ 2 
 

Val av justerare 
Beslutas att utse Siv Ighe (v) att tillsammans med ordföranden 
justera protokollet. 
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§ 3 
 

Skola 2010 – Framtidens skolorganisation, dnr 26.07/600 
Bakgrund, mål och syfte 
 
Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i september 
2006 att en förstudie av en F-9 skola i Hällefors skulle inledas. 
 
Skälen var flera, dels elevutvecklingen som beskrivs nedan, dels 
behovet av ändamålsenliga lokaler som förutsättningar för en 
modern pedagogik. 
 
I maj 2007 fastställde Bildningsnämnden strategi och 
viljeinriktning inför det fortsatta arbetet. Detta finns beskrivet i 
bilaga 1. 
 
Syftet med Skola 2010 är att vi skall ha en skola som på ett bra 
sätt rustar barnen i Hällefors för ett framtida liv.  
Att skapa en sådan skola är ett led i kommunens långsiktiga 
strategi: Från brukssamhälle till kunskapssamhälle. 
Styrgruppen anser att utvecklandet av en enda central skola är 
en förutsättning för uppnåendet av dessa målsättningar. 
 
Styrgruppen framhåller fördelarna med en gemensam F-9 skola 
vad gäller kvalitet, verksamhet och drift. 
 
Kvalitetsmässiga skäl 
 
Den pedagogiska kvaliteten ökar genom att kompetens och 
utrustning kan samutnyttjas på ett bra sätt. Elevstödet kan också 
samordnas och lättare anpassas efter barnens behov. Det 
pedagogiska utvecklingsarbetet underlättas genom närhet och 
kontakt i det dagliga arbetet. Framförallt underlättas möjligheten 
att upprätthålla en ”röd tråd” i lärande och ämnen. Ny teknik 
och utrustning kommer alla barn till del, detta gäller särskilt 
datastöd samt specialsalar i laborativa ämnen, slöjd, musik, bild, 
hemkunskap och idrott.  
 
Verksamhetsmässiga skäl 
 
Att bedriva verksamheten i en enda enhet ger ett bättre 
samutnyttjande av lokaler som underlättar en flexibel 
organisation utifrån barnens behov och antal.  
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En sammanhållen pedagogisk ledningsorganisation kan skapas 
och anpassas efter verksamhetens behov. Lärorganisationen blir 
stabilare och förutsättningarna för heltidstjänster ökar. 
Fritidsverksamheten kan samordnas bättre. Stödfunktioner som 
administration, vaktmästeri, skolmåltider, skolskjutsar m.m. kan 
samordnas och effektiviseras.  
 
Driftsmässiga skäl 
 
Kostnadsreduceringar för kommunen är de fasta avgifter som 
idag finns för varje förbrukningsställe vad gäller el, värme, va, 
sophämtning, brandskydd, larm, övervakning, städning m.m. 
Andra kostnader för ex.vis., brandinspektioner, obligatoriska 
ventilationskontroller, energideklarationer, 
livsmedelsinspektioner kan troligen också reduceras.  
Därutöver bör hänsyn tas till nödvändiga framtida investeringar 
i nuvarande skolenheter för att dessa fortsättningsvis ska kunna 
användas till skolverksamhet. 
 
Arbetssätt 
 
I december 2006 tillsattes en styrgrupp för projektet. Den består 
av ordförande och vice ordförande i Bildningsnämnden, 
förvaltningschefen samt rektorerna i grundskolan. Projektledare 
är kulturskolans rektor.  
Styrgruppen har sammanträtt 19 ggr under 2007 samt gjort tre 
studiebesök i kommuner som genomfört liknande projekt. 
 
Facken har informerats via samverkansgruppen.  
 
Styrgruppen har diskuterat strategiska frågor och i vilka steg 
arbetet skall bedrivas. Det första steget var att successivt 
etablera en gemensam organisation för de olika 
grundskoleenheterna. Detta arbete under våren ledde till ett 
organisationsbeslut inför höstterminen 2007. Detta arbete 
fortsätter och fördjupas inför lå 2008/09.  
 
Ett annat steg var att involvera personalen i förberedelsearbetet. 
Under hösten -07 startade ett antal arbetsgrupper med totalt ca 
30 medarbetare. Dessa fick i uppdrag att diskutera fem 
fokusområden 
 
 



 HÄLLEFORS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Bildningsnämden  2008-01-15 5(7) 
  
 

 

 
 
 
 
 
forts. § 3 
 
- Lärande och ämne utifrån profession 
- En röd tråd i lärande och ämne 
- Skolans värdegrund och uppdrag 
- Arbetslagens/enhetens organisation och arbetssätt  
- En funktionell fysisk miljö för arbetslagens/enhetens 

organisation och arbetssätt 
 
Arbetsgrupperna kommer att träffas 5 ggr fram till februari -08. 
Mötena protokollförs och diskuteras vidare i arbetslagen på de 
respektive skolorna. Arbetsgruppernas synpunkter kommer att 
ligga till grund för den framtida utformningen av arbetssätt och 
lokaler. Se bilaga 2. 
 
Ett nästa steg är behov av en förprojektering för att konkretisera 
och göra en bedömning av ekonomiska och fysiska 
förutsättningarna för en central skola. 
 
Elevutvecklingen 
 
I bilaga 3 finns prognosen för elevutvecklingen. Av denna 
framgår att antalet elever minskar med ca 150 st, från 780 lå 
2007/08 till 631 st lå 2012/13 varav 100 st i åk 6-9. 
Detta kommer att leda till ett stort lokalöverskott.  
 
Styrgruppen är av den meningen att lokalytorna måste anpassas 
till elevutvecklingen och att resurser prioriteras till personal och 
utrustning. 
 
Lokaler och yttre miljö 
 
Skolorna i Hällefors, Klockarhagsskolan, Kronhagsskolan och 
Snäckeskolan byggdes för en annan pedagogisk verksamhet än 
dagens. Nya arbetssätt och arbetsformer har vuxit fram och de 
fysiska förutsättningarna har inte anpassats efter detta. 
 
Den nya data- och It- tekniken ställer också nya och andra krav 
på lokalerna. Undervisningslokalerna måste anpassas efter dessa 
nya förutsättningar.   
 
Styrgruppen anser att en förnyelse av inre och yttre pedagogiska 
utrymmen på Klockarhagsskolan är en förutsättning för ny 
metodik. 
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Den pågående elevminskningen möjliggör också att F-5 
verksamheterna vid Kronhagsskolan och Snäckeskolan kan 
inrymmas på Klockarhagsskolan.  
 
Styrgruppen föreslår därför en förprojektering av en om- och 
tillbyggnad av Klockarhagsskolan för en F-9 verksamhet. 
 
Förprojektering 
 
Som tidigare nämnts är nästa steg ett behov av en förprojektering 
av en om- och tillbyggnad av Klockarhagsskolan. För att kunna 
genomföra en sådan konkretisering av framtaget underlag behövs 
att extern expertis, arkitektfirma, anlitas. Denna projektering skall 
ge ett underlag vad avser lokalbehov, investeringsbehov samt 
uppskattad driftskostnad. 
 
Styrgruppen föreslår Bildningsnämnden besluta 
 
att  genomföra en förprojektering för om- och tillbyggnad av  
      Klockarhagsskolan när arbetsgruppernas arbete slutförts 
 
att  hos Kommunstyrelsen anhålla om täckning för kostnaderna  
      för arkitekt och projektledning. 
 
Olle Samuelsson (c) föreslår  
 
att  utreda förutsättningarna för tre mindre F-9 skolor med    
      profiler på Klockarhagsskolan, Snäckeskolan och  
      Grythyttans skola 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, nämligen 
 
Olle Samuelssons (c) förslag och 
Styrgruppens förslag 
 
Ordföranden föreslår att man tar de tre att- satserna var för sig. 
 
Bildningsnämnden beslutar att anta Styrgruppens förslag  
 
att  genomföra en förprojektering för om- och tillbyggnad av  
      Klockarhagsskolan när arbetsgruppernas arbete slutförts 
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Olle Samuelsson (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bildningsnämnden beslutar att inte anta Olle Samuelssons (c) 
förslag. 
 
Olle Samuelsson (c) reserverar sig mot beslutet. 
 
Bildningsnämnden beslutar att anta Styrgruppens förslag  
 
att  hos Kommunstyrelsen anhålla om täckning för kostnaderna  
      för arkitekt och projektledning. 
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