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Plats och tid Kommunhuset Hällefors 13.00 – 15.20 
 

Beslutande Ritha Sörling, (s) ordf 
Kenth W Johansson (m) v ordf 
Allan Myrtenkvist (s) 
Birger Antonsson (s) ersätter A Hult (s) 
Olle Samuelsson (c) 
Marguerite Wase (hob) ersätter S Jansson (hob) 
Siv Ighe (v) ersätter Christer Nordh (v) 
 
 

Övriga deltagande Marjo Pruuki (s) 
 Monika Eriksson (s) 
 Madeleine Hautamäki © 
 Hans Ljungqvist, förvaltningscef 

Rektorerna: Ann-Britt Enberg, Lena Renström, Helena 
Persson, Helena Sjöberg, Marianne Sörenson, Tina 
Lanefjord, Torgel Simensen 
Gunnel Rundqvist, sekreterare  

 
 
Utses att justera Marguerite Wase 
  
Justeringens  
plats och tid 

Förvaltningskontoret 2008-02-13 

  
 
 Sekreterare .....................................  Paragrafer 4 - 12  
  Gunnel Rundqvist 
 
 Ordförande .....................................  
  Ritha Sörling 
 
 Justerande .....................................  
  Marguerite Wase 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ   Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2008-02-05 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2008-02-14 anslags nedtagande  2008-03-06   
    
Förvaringsplats  
för protokollet   Kommunhuset Hällefors    
 
Underskrift  .......................................................  
  Gunnel Rundqvist 
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§ 4 

Information om gymnasieskolans verksamhet, dnr 6.08/600 

 
Rektor Torgel Simensen informerar om gymnasieskolans 
verksamhet. Gymnasiet har sina lokaler i Pihlskolan plus att man 
använder lokaler i Godtemplargården för språkundervisning. 
 
Personalen består av 39 personer samt 17 lärare som inte 
organisatoriskt tillhör Pihlskolan. Man är organiserad i fem 
arbetslag med en programsamordnare som leder arbetet när 
arbetslagen träffas. 
 
Pihlskolans elevboende, Bananerna, finns på Hälsovägen 5 och 7 
där ungefär 70 elever hyr rum. Kvällstid arbetar två 
elevhemsassistenter där. På dagtid sköter assistenterna 
elevkafeterian Silverkoppen och också skolans elevbuss.  
 
Pihlskolan sköter sin marknadsföring genom annonsering i olika 
facktidningar och genom deltagande i gymnasiemässan i 
Stockholm. Öppet Hus anordnas som är riktat mot åk 9. 
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§ 5 

Tid och plats för justering av protokollet 

 
Beslutas att protokollet justeras 2008-02-13 på förvaltnings- 
kontoret. 
 
 
 
 
§ 6 

Val av justerare 
 
Beslutas att utse Marguerite Wase (hob) att tillsammans med 
ordföranden justera protokollet. 
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§ 7 

Information om budgetutfall för 2007 och budgetuppföljning 
januari 2008, dnr 10.08/600 

 
Förvaltningschef Hans Ljungqvist informerar om 
bildningsnämndens utfall 2007. Det verkliga utfallet är 133 674,5 
tkr vilket är en avvikelse mot budget med  - 5 177,5 tkr. Det är en 
förbättring jämfört med tidigare prognos med ca 1 600 tkr. 
Förklaringen till förbättringen ligger framför allt på intäktssidan, 
vilken blivit högre än enligt tidigare prognoser. 
 
Utfallet efter hänsyn till omställningskostnader blir – 3 333 tkr. 
Förklaringen till underskottet är till stor del förändrade kostnader i 
förhållande till budget, bl.a. kostnader för utbetalda 
avgångsvederlag och kostnader för plusjobbare och också att en 
generell besparing inom förskola/grundskola inte kunde 
genomföras under året. 
Budgetuppföljning januari 2008 
Efter årets första månad ger prognosen för bildningsnämnden ingen 
avvikelse mot budget., d.v.s. verksamheten beräknas rymmas inom 
fastställd budgetram på 136 499,0 tkr.   
 
Vissa osäkerhetsfaktorer redovisas dock: 
- svårigheten att prognostisera elevvalet till gymnasieskolan 
höstterminen 2008 
- finansieringen av Skola 2010 för projektledare och övriga 
deltagare inom hela organisationen 
- barn och elever med särskilda behov och kostnader i samband 
med dessa. 
 
Bildningsnämndens beslut  
 
Informationen om utfall för 2007 och budgetuppföljning januari 
2008 läggs med godkännande till handlingarna. 
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§ 8 

Rapporter/Informationer, dnr 6.08/600 

 
a/ Uppföljning av verkställighet gällande beslut fattade av  
Bildningsnämnden 
 
Kvarstående ej verkställda beslut 
 
§ 36/06+  
§ 71/06   Förprojektering av en skola i centralorten, pågår 
§ 7/06+       
§ 11/07   Föreningspolitiskt handlingsprogram, tas tillsammans  
§  86/07  med Idrottspolitiskt handlingsprogram  
§ 63/07   Hemställan hos KS om överförande av fastigheterna i  
               Krokbornsparken till Kommunförvaltningen 
§ 64/07   Uppdra till Framtidsgruppen för gymnasieskolan att  
               göra en översyn av gymnasieprogram utlagda på  
               entreprenad 
§ 97/07   Redovisning av antalet volymtimmar i förskola och 
               Familjedaghem till mötet 2008-03-25 
§ 98/07   Utreda förutsättningarna för en förskoleetablering i 
               Hurtigtorpet till mötet 2008-02-05 
§ 108/07 Åge Schmidts medborgarförslag om att busskort för 
               gymnasieelever även ska gälla på söndagskvällar 
 
   
b/  Volymtimmar inom förskola och familjedaghem 
Rektor Ann-Britt Enberg redogör för volymtimmarna februari 
2008.  
 
Birger Antonsson (s) och Siv Ighe (v) föreslår att eftersom detta 
ska vara ett styrmedel för verksamheten är det bra om det görs 
tätare redovisningar och att nämnden kan få en redovisning av hur 
det sett ut över längre tid för jämförelsens skull. 
 
Förvaltningschef Hans Ljungqvist får nämndens uppdrag att 
sammanställa ett material till nästa sammanträde. 
 
 
c/  Ur och skurdagis vid Hurtigtorpet 
Rektor Ann-Britt Enberg redogör för läget i utredningen kring ett 
ur och skurdagis vid Hurtigtorpet. Det är den verksamhet som i dag 
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inryms i paviljongen vid Kronhagsskolan som eventuellt ska flytta 
till Hurtigtorpet. I dagsläget rör det sig om 35 barn.  
 
 
 
 
 
 
forts § 8 c/ 
 
Flera frågor finns ännu att utreda och man har heller inte diskuterat 
hyressättningen för lokalerna i Hurtigtorpet.   
 
Bildningsnämnden beslutar att man på nästa sammanträde åter tar 
upp ärendet och att nämnden då sammanträder i Hurtigtorpet så att 
man kan titta på lokalerna. 
 
 
d/  Barnomsorgen i Grythyttan 
Rektor Lena Renström informerar om barnomsorgen i Grythyttan. 
Under vårterminen är totalt 61 barn inskrivna i Grythyttan. Man 
räknar med att för 2008-2009 kan det bli 38 sökande barn vilket gör 
att man behöver utöka med en avdelning med ca 20 platser. 
En utredning tillsammans med personalen skall påbörjas och ett 
ekonomiskt underlag ska presenteras på nästa sammanträde. 
 
Ärendet ska behandlas på nämndens sammanträde 2008-03-25. 
 
 
e/  Information om Snäckeskolan 
Tas upp på nästa sammanträde.   
 
 
f/  Inackorderingstillägg och resor 
Genom ändringar i skollagen har elever fr.o.m. 1 januari 2008 möjlighet 
att söka en utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om 
samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller samverkansområdet, 
sk frisökning. Elever som tas emot i en andrahandsmottagning har inte 
rätt till inackorderingsstöd, dvs. nuvarande regler om inackorderings-
stöd är inte utvidgade att omfatta även frisökning. Däremot utgår stöd 
till dagliga elevresor till och från skolan enligt samma bestämmelser 
som för övriga gymnasieelever.  
 
 
g/  Lärarlyftet 
Tas upp på nästa sammanträde. 
 
 
h/  Likabehandlingsplan 
Tas upp på nästa sammanträde. 
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forts § 8  
 
Bildningsnämndens beslut 
 
1  Punkterna 5 c, d, e, g och h tas upp på nästa sammanträde. 
Övriga rapporter och informationer läggs med godkännande till 
handlingarna. 
 
2  Förvaltningschef Hans Ljungqvist får i uppdrag att till 
sammanträdet 2008-03-25 sammanställa material om volymtimmar 
inom förskola och familjedaghem. 
 
3  Sammanträdet 2008-03-25 ska äga rum i Hurtigtorpet. 
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§ 9 

Utvärdering av kulturskolan, dnr 47.06/613 

 
Bildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2007-01-30,   
att utvärdera Kulturskolans verksamhet. 
 
Utvärderingen delades in i 3 moment 
Del I  Bakgrund 
Del II  Beskrivning av nuvarande verksamhet 
Del III  Diskussion och förslag 
 
Bildningsnämnden beslutade att som ett första led i utvärderingen 
genomföra del I. 
 
Uppdraget som gick till pedagogiska institutionen vid Örebro 
Universitetet, har nu redovisat del I: Bakgrund (bilaga). 
 
Dokumentets fjärde kapitel ”Spår för fortsatta utvärderingar” 
innehåller formuleringar av frågeställningar inför del II. 
 
Bildningsförvaltningen anser att utvärderingen bör fortsätta och 
fullföljas och förordar att gå vidare med del II. i enlighet med 
rapportens förslag. 
 
Förvaltningschefen föreslår Bildningsnämnden besluta 
 
att  beställa och genomföra del II av nämnda utvärdering till en  
      kostnad av ca 56 kkr. 
 
att  uppdra åt förvaltningschefen att tillsätta en styrgrupp med     
      uppgift att formulera frågeställningar inför den fortsatta ut- 
      värderingen.  
 
På bildningsnämndens sammanträde informerar rektor Marianne 
Sörenson om utvärderingen av kulturskolan.  
 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på förvaltningschefens förslag  
vilket bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut  
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1  Del II av nämnda utvärdering ska beställas och genomföras till     
en kostnad av ca 56 000 kronor 
 
2  Förvaltningschef Hans Ljungqvist får i uppdrag att tillsätta en 
styrgrupp med uppgift att formulera frågeställningar inför den 
fortsatta utvärderingen. 

 
 
 
 
§ 10 

Inrättande av familjecentral i Hällefors, dnr 11.08/712 

 
Vad är en familjecentral? 
 
En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, 
generell, tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till 
föräldrar och barn. En familjecentral bör innehålla delar av mödra-
hälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 
inriktning mot förebyggande arbete. 
 
Samverkan mellan olika grupper är en förutsättning för en 
fungerande familjecentral. På en familjecentral finns det på vissa 
tider BVC- sköterskor, barnmorskor, förskollärare och socionomer. 
Andra professioner kan knytas till arbetet på familjecentralen. 
 
Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, vanligtvis 
kommun och landsting, samordnar sina resurser. 
 
Samverkan handlar om både en personlig kontakt i det löpande 
arbetet och en samordning av resurser på huvudmannanivå. 
 
Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation 
främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att: 
 
• finnas tillgänglig som mötesplats 
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar 
• skapa samarbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga. 
• erbjuda ett lättillgängligt stöd 
• vara ett kunskaps- och informationscentrum 
• utveckla god service 
 
Arbetet med konceptet Familjecentral i Hällefors 
 
Under 2007 har diskussioner i en styrgrupp inletts mellan 
bildningsförvaltning, individ- och familjeenheten och primärvården 
ang ovanstående koncept. Studiebesök på familjecentral i 
Baronbackarna Örebro och i Degerfors har gjorts. Parterna har 
funnit att en sådan verksamhet skulle var värdefull i Hällefors 
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kommun och därför inlett ett konstruktivt arbete med att 
förverkliga ambitionerna. En arbetsgrupp, bestående av personal, 
som  på något sätt kommer att knytas till familjecentralen har 
bildats. En samordnande roll i denna grupp har Marie Cesares från 
Folkhälsoteamet i norra länsdelen. 
 
 
 
 
 
 
 
forts. § 10 
 
Arbetet är inriktat på att starta verksamhet så snart detta är möjligt i 
de lokaler som finns disponibla på Fyrklövern, avdelning Gläntan. 
 
Kostnaden för dessa lokaler kommer kommunförvaltningen att stå 
för under 2008. Denna kostnad kan bli aktuell att lyfta in i 
Bildningsnämndens budget för 2009. 
 
Vad gäller personalinsatserna kommer Bildningsförvaltningen att 
avsätta resurser motsvarande 0,50 tjänst för öppethållande två 
halvdagar i veckan + planeringstid. Medel för detta får tas ur 
planeringsreserven för 2008 och budgeteras för 2009. 
 
En överenskommelse om samverkan mellan Hällefors kommun och 
Örebro läns landsting kommer att utarbetas. I denna 
överenskommelse kommer både personal och lokalfrågor att ingå 
liksom styrning av verksamheten. 
 
Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta 
 
att  tillsammans med kommunens Individ- och familjeenhet och   

          primärvården inrätta en familjecentral enligt ovanstående  
          beskrivning 
 
    att  uppdra åt förvaltningschefen att teckna en överenskommelse  
          med berörda parter. 
 

På bildningsnämndens sammanträde redogör rektorerna Helena  
Sjöberg och Ann-Britt Enberg för förslaget.  
 
Ordföranden ställer bifall mot avslag på bildningsförvaltningens 
förslag, vilket bifalles. 
 
Bildningsnämndens beslut 
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1  Tillsammans med kommunens individ- och familjeenhet och 
primärvården ska en familjecentral inrättas enligt ovanstående 
beskrivning. 
 
2  Förvaltningschef Hans Ljungqvist får i uppdrag att teckna en 
överenskommelse med berörda parter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 11 

Delgivningsärenden, dnr 7.08/600 

 
1. Kommunstyrelsen 2007-11-20 § 186 

Personalenhetens skrivelse beträffande deltidsproblematiken, 
dnr 162.07/022 
 

2. Kommunstyrelsen 2007-11-20 § 181 
Ekonomisk rapport oktober 2007, dnr 3.07/042 
 

3. Kommunfullmäktige 2007-12-11 § 150 
Ändring i Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda, dnr 
167.07/024 
 

4. Örebro läns Idrottsförbund 
Rapport från Enjoying life lägret 2007 
 

5. Skolverket 
Beslut avs ansökan från Walthers Gymnasium AB om rätt till 
bidrag för utökning av utbildningar vid den fristående 
gymnasieskolan Walthers Gymnasium Karlskoga i Karlskoga 
kommun 
 

6. Bildningsnämndens samverkansgrupp 2007-10-22 
 

7. Styrgruppen för Skola 2010, 2007-11-21, 2007-12-05,  
2007-12-19, 2008-01-09 
 

8. Pihlskolans Framtidsgrupp 2007-11-05 
 
9. Mat och folkhälsorådet 2007-12-05 

 
10. Möte ang Utställningshallen 2007-11-28 

 
11. Arbetsplatsträff Pihlskolan ,  2007-11-27, 2007-12-18,  
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2008-01-15 
 

12. Arbetsplatsträff  Kulturskolan, 2007-12-03  
 
13. Arbetsplatsträff  Klockarhagsskolan 2007-12-06 

 
14. Arbetsplatsträff Grythyttans skola 2007-12-20 

 
Delgivningsärendena läggs till handlingarna. 

 
 
 
     

 
§ 12 

Delegationsärenden, dnr 8. 08/600 

 
    Anställningar: 1 -8     
 

1. Lärare Sv, Klockarhagsskolan 080107-080618 
 
2. Hemkunskapslärare, Klockarhagsskolan 071221-080613 

 
3. Lärare Eng, Klockarhagsskolan, 071104-080613 

 
4. SO lärare, Klockarhagsskolan, tillsvidare 071104, 37,5 % 

 
5. MA/NO lärare, Klockarhagsskolan, 080107-080618 

 
6. Lärare, Klockarhagsskolan, 080114-080131 

 
7. Assistent, 071201-080514, Sn/Kr, Grythy, Bildn centralt 

 
8. MA/NO lärare, Klockarhagsskolan 080107-090106 

 
9. MA/NO lärare, Klockarhagsskolan 071115-171220 

 
10. Beslut om ledighet med än 10 dagar för elev 

 
11. Beslut om anpassad studiegång för elever 

 
Delegationsärendena läggs till handlingarna. 
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