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 Justerande .....................................  
  Christer Nordh 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
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för protokollet   Kommunhuset Hällefors    
 
Underskrift  .......................................................  
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§ 41 
 
Tid och plats för justering av protokollet 
 
Beslutas att protokollet justeras på förvaltningskontoret 
2008-06-30. 
 
 
 
 
 
 
§ 42 
 
Val av justerare 
 
Beslutas att utse Christer Nordh (v) att tillsammans med ord- 
föranden justera dagens protokoll. 
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§ 43 
 
Budgetuppföljningsprognos, maj månad 2008, dnr 10.08/600 
 
Förvaltningschefen redovisar maj månads budgetuppföljnings-
prognos vilken visar ett minusresultat på 43,7 tkr. Förändringar 
sedan föregående månads prognos är att projektledartjänsten för 
Skola 2010 är nu finansierad med 308,0 tkr då projektet är 
överflyttat till investeringsprojektet Skola 2010 på fastighets-
enheten. 
V:a skolans verksamhet kommer att flyttas till Sörgården men 
ingen utökning av tjänst sker samt att finansförvaltningen beta-
lar den utökade hyreskostnaden. 
 
Redogörs för det aktuella läget när det gäller årsarbetare tills-
vidare, sjukfrånvaron och lönekostnader för anställda inom 
bildningsnämndens verksamhet. 
 
Osäkerhetsfaktorer enligt tidigare redogörelse: 
 
- problematiken kring barn och elever med särskilda behov 
- utländska elever som behöver extra stöd 
- svårigheter med att prognostisera elevvalet till gymnasie-

skolan hösten 2008  
- förstärkning av assistentorganisationen 
 
För år 2008 finns det odefinierade kostnader i budgeten med 
totalt 391,0 tkr. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
1. godkänna redovisad budgetuppföljningsprognos 

 
2. fortsättningsvis behövs inte lönekostnadsredovisningen per 

år och månad delges bildningsnämnden 
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§ 44 
 
Skola 2010, dnr  26.07/600 
 
Bildningsnämnden beslöt vid sammanträde 2006-09-12, § 71 att 
en förstudie av en F – 9 skola i Hällefors skulle inledas. 
 
2007-05-06, § 45 antog nämnden en strategi samt riktlinjer, 
ramar och tidsplan för det fortsatta arbetet. 
 
En projektorganisation har bildats med styrgrupp och arbets/ 
fokusgrupper. Dessa har under hösten 2007 arbetat med 
 

 Lärande och ämne utifrån profession 
 

 En röd tråd i lärande och ämne 
 

 Skolans värdegrund och uppdrag 
 

 Arbetslagens och arbetsenhetens organisation och arbets-
sätt 
 

 En funktionell fysisk miljö för organisation och arbets-
sätt 
 

Arbetsgrupperna har träffats 4 – 5 ggr och deras material har 
sammanfattats av styrgruppen. 
 
Med detta material som underlag har en arkitekt anlitats som 
arbetat fram ritningsunderlag. Dessa ritningsförslag har disku-
terats med fokusgrupperna vars synpunkter har tillvaratagits. 
 
För processens fortsättning behöver projekteringen fortsätta så 
att en kostnadskalkyl kan tas fram. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
1. fortsätta projekteringen och ta fram en kostnadskalkyl 
 
2. förslag på om- och tillbyggnad samt konstnadskalkyl pre- 
     senteras för ekonomigruppen inför arbetet med budget 2009. 
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§ 45 
 
Informationer/rapporter, 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 
§ 8/08     familjedaghem  
 
§ 98/07   Utreda förutsättningarna för en förskoleetablering i 
§ 8/08     Hurtigtorpet (arbetet pågår) 
§ 19/08 
 
 KF          Återremittering av ärendet Ändring i barnomsorgs- 
                 taxan av avgift avseende barn vars föräldrar är arbets-  
                 lösa 
 
KF           Återremittering av ärendet Yttrande över Christina  
                 Johanssons (m) motion om utredning ang system som  
                 möjliggör att deltidstaxan kan återinföras inom barn- 
                 omsorgen 
 
§ 23/08    Definition på verksamheterna Familjeträffen och    
§ 38.08    Familjecentralen 
 
§ 36      Hemställan hos kommunstyrelsen om att Ansvaret för  
                 driftbidraget till idrottsanläggningarna överförs till  
                 Kommunförvaltningen 
 
Bildningsnämndens beslut  
- efterhöra hos Kommunstyrelsen ärendet ”Hemställan hos    
   KS om överförandet av fastigheterna i Krokbornsparken” 
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§ 45 forts 
 
b/ Revisorernas granskning avseende samverkan bild-
ningsnämnden och omsorgsnämnden i arbetet med barn och 
ungdomar 
 
Revisorerna önskar svar senast 2008-09-30 på vilka åtgärder 
man har för avsikt att vidta för att säkerställa att samverkansar-
betet fortskrider mellan bildningsnämnden och omsorgsnämn-
den samt att de fastställda inriktningsmålen uppfylls. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
1. inbjuda omsorgsnämnden till mötet 2008-10-07 

 
2. begära dispens till 2008-10-15 med svaret till revisorerna 
 
c/ V:a skolans verksamhet 
Informeras om att V:a skolans verksamhet kommer att under 
sommaren 2008 flytta till Sörgårdens lokaler. Den utökade 
hyreskostnaden för 2 avdelningar, kommer finansförvaltningen 
att stå för.  
 
Bildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. 
 
d/ 15-timmars barn inom förskolan 
Diskuteras förläggningen av de barn som endast vistas i för-
skolan 15 timmar per vecka. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- uppdra till förvaltningen att till nästa möte 2008-09-02 

beskriva hur en flexibel organisation kan se ut när det gäller 
15-timmars barnen 
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§ 46 
 
Budgetförslag för år 2009, dnr 17.08/600 
 
Förutsättning för årets budgetarbete är en budget i balans för 
2008. 
Sammanställningen av enheternas kostnadsberäkningar visar ett 
ökat behov på 8 760,0 tkr jämfört med 2008 års budget. I huvud-
sak beror detta på utökat antal tjänster, ökade interkommunala 
ersättningar, nytt skolskjutsavtal, dyrare lokaler (sporthallen),  
ökade portionspriser, löneökningar, färre elever från andra kom-
muner i gymnasieskolan m m. 
 
Nämnden har erhållit utökad budgetram med 2 411,6 tkr till en 
totalram på 138 910,0 tkr 
 
Nämnden har beslutat om att inrätta en familjecentral och ut-
ökad verksamhet och nya lokaler för förskolan i Grythyttan. 
 
För att komma i balans har förvaltningen arbetat med att redu-
cera antalet tjänster samt minskat hyreskostnader. Efter dessa 
reduceringar återstår dock fortfarande ett underskott i för-
hållande till ramfördelning på 2 000,0 tkr. 
 
Förvaltningen gör följande bedömning av läget i de olika skol-
formerna. I förskolan har redan vidtagna åtgärder lett till att 
Hällefors kommun har 17,3 barn/avdelning mot riks- och 
kommungruppens täthet på 16,7. Vad gäller grundskolan har 
rektorsgruppen gjort ett gemensamt och oerhört noggrant arbete 
när det gäller organisation och tjänstefördelning för läsåret 
2008/09. Det går inte att minska grundbemanningen med 
nuvarande skolstruktur. Tvärtom finns mycket angelägna behov 
av ytterligare speciallärare, lärare i Sv 2 och i förberedelse-
klasserna. 
 
Det befarade underskottet i gymnasieskolan beror i första hand 
på färre elever från andra kommuner. Det är inte möjligt, varken 
i gymnasieskolan eller i grundskolan, att spara in detta. 
 
Budgetansvariga ger en redovisning av budgetförslag 2009 för 
respektive verksamhetsområde. Nämnden erhåller en skriftlig 
redogörelse om ”Sammanställning av verksamheten för in-
vandrarelever i grundskolan läsåret 2007/08”, ”Behovsinven-  
tering av förberedelseklass i kommunen” samt ”Elevutveck-
lingen på Klockarhagsskolan t o m 2013/14”.  
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§ 46 forts 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden tycker det är viktigt att framhålla att de 
anpassningar/reduceringar som kommunstyrelsen krävt har 
genomförts under 2006 och 2007. Att vi inte nu klarar ramen 
beror på opåverkbara inkomstminskningar och kostnadsökningar 
som löneökningar, hyror skolmat. Ramen är helt enkelt så snäv 
att bildningsnämnden inte ser någon realistisk möjlighet att 
presentera en budget i balans för 2009. 
 
Besparingsförslag: 
Central förvaltning 
Inte tillsätta 100 % vaktmästare  320,0 
100 % skolledartjänst    605,0 
Flytt av biblioteksverksamh i Grythyttan   63,0 
Generell besparing (samtliga)  177,0  1 165,0   
 
Förskola  
50 % dagbarnvårdare inom familjedaghem 185,0 
Köp av paviljong barnomsorgen                   194,0 
Utökad ram familjecentralen   195,0 
Flytt av dagbarnvårdarnas lokal  
till Familjecentralen      90,0     664,0   
       
Grythyttans skola 
75 % förskollärare Gröna Katten  275,0 
50 % tjänst Grythyttans skola  185,0     460,0 
         
Elevhälsan 
Modersmålsundervisning    200,0     200,0 
                                                         
Klockarhagsskolan 
Lärartjänster     700,0     700,0 
 
Pihlskolan 
100 % biträdande rektor   565,0     565,0 
 
Kulturskolan 
Inte tillsätta 100 % värdinna   305,0      
50 % bildlärare    200,0     505,0 

Summa      4 259,0 tkr 
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§ 46 forts 

Bildningsnämndens beslut 
 
1. besparingarna delas upp enligt följande i 2009 års förslag    

till driftbudget  
     - Central förvaltning  1 165,0 
     - Förskolan                                        664,0 
     - Grythyttans skola                           460,0 
     - Klockarhagsskolan                         700,0 
     - Elevhälsan      200,0 
     - Pihlskolan                                      565,0 
     - Kulturskolan                                  505,0  
 
2.  anta bifogade förslag till investeringsbudget för 2009 
 
3.  hos kommunstyrelsen begära utökat anslag för 2009 för kvar- 
     varande belopp på sammanlagt 2,0 miljoner kronor 
 
4.  uppdra till bildningsförvaltningen att under hösten 2009     
     redovisa följande uppdrag:  
      
- Flytt av biblioteket i Grythyttan till Grythyttans skola 
 
-. Konsekvenserna av att ej utöka med 1 förskollärartjänst i   
           Grythyttan vad avser volymtimmar och kötid 
 
- Alternativa förslag till förskolans lokalanvändning i  
            Hällefors 
 
- Etablering av dagbarnvårdarnas verksamhet i Familje-    
            centralens lokaler 
 
-      Översyn av skolledarorganisationen, administrativ ser- 
           vice samt inriktning på vaktmästartjänst 
 
-          Ordförande och förvaltningschef får i uppdrag att utse   
            lämpliga representanter till de olika uppdragen.   
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§ 47 
 
Fördelning av bidrag till studieförbunden 2008, dnr 1.08/805 

 
I årets budget finns 200,0 tkr att fördelas i bidrag till studie-
förbunden. Utgångspunkten för fördelningen av bidraget är det 
statsbidrag som studieförbunden erhöll för verksamhet i Hälle-
fors kommun år 2006. För att undvika stora tillfälliga föränd-
ringar av bidragets storlek, räknas ett genomsnitt av den senaste 
treårsperioden. 
 
I likhet med förra fördelningen ingår i bidraget till ABF fria 
guidningar på Finnstigen för alla år 3 elever i kommunen och 
övriga klasser/grupper från skolan och förskolan betalar 500 kr/ 
guidning. 
 
2008-05-06, § 32 erhöll Bildningsnämnden information om att i 
propositionen om ny folkbildningspolitik ägnas ett särskilt av-
snitt åt SISU idrottsutbildarna. Propositionen konstaterar att ”ut-
formningen av dagens stöd kanske inte är helt anpassad för att 
möta  de särskilda villkor som präglar idrotten.” 
Regeringen har beslutat om att SISU skall få bidrag i särskild 
ordning.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting förordar inte någon viss 
lösning på den situation som uppkommit genom statens beslut 
utan kommunerna fattar själva beslut om omfattning och former 
för stödet till studieförbunden. 
 
Vid ett möte med SISU och representanter från Hällefors kom-
mun (Pentti Supponen, Lars-Göran Loré, Hans Ljungqvist, 
Ritha Sörling och Inger Törnkvist) träffades en överenskommel-
se om att SISU tilldelas 25,0 tkr.  
 
Finns två förslag till beslut om fördelning, enligt alternativ 1 tas 
25,0 tkr kronor från de budgeterade 200,0 tkr och fördelas till 
SISU. Kvar att fördela till studieförbunden blir således 175,0 
tkr. Enligt alternativ 2 fördelas hela beloppet 200,0 tkr till 
studieförbunden och 25,0 tkr till SISU tas från annat konto.  
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§ 47 forts 
 
Förslag till fördelning enligt följande: 
 
    Alt 1  Alt 2  
 
ABF    152 250 174 000 
Sensus/TBV       1 750     2 000 
NBV        1 750               2 000 
Studiefrämjandet    14 000    16 000 
Bilda        5 250     6 000 
Summa    175 000 200 000 
 
Fördelning enligt alternativ 2 innebär en utökning av utdelade 
medel eftersom SISU inte är med i fördelningen, emedan alter-
nativ 1 innebär oförändrad summa. 
 
På grund av det rådande ekonomiska läget föreslår förvaltningen 
Bildningsnämnden besluta enligt alternativ 1. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- fördelning enligt alternativ 1 

 
- Kenth W Johansson (m) får i uppdrag att innan nästa års 

fördelning utveckla sin vision till hur bidragen skulle kunna  
fördelas.   
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§ 48 
 
Delgivningsärenden, dnr 7.08/600 
 
1. Kommunfullmäktige 2008-04-22, § 29 
    Budgetramar och anvisningar för budget 2009 och preliminär    
    budget för 2010 och 2011, dnr 31.08/041 
 
2.  Kommunfullmäktige 2008-04-22, § 32 
     Rökpolicy för Hällefors kommun, dnr 37.08/449 
 
3.  Kommunfullmäktige 2008-04-22, § 37 
     Tilläggsbudget avseende utökat driftbidrag till Idrottsallian- 
      sen Hurtigtorpet, dnr 30.08/805  
 
4.  Kommunstyrelsen 2008-04-01, § 26 
     Information om personalläget februari 2008, dnr 4.08/020 
 
5.  Kommunstyrelsen 2008-04-01, § 28 
     Ekonomisk rapport mars 2008, dnr 3.08/042 
 
6.  Kommunstyrelsen 2008-04-01, § 35 
     Årliga lönepolitiska riktlinjer för Hällefors kommun år 2008, 
     Dnr 36.08/020 
 
7.  Kommunstyrelsen 2008-05-20, § 58 
     Revisionsplan 2008, dnr 42.08/007 
 
8.  Attestering enl KF 50/97 
 
9.  Inskrivning av elev på grundskolan emedan undervisningen   
     ges på Gymnasieskolan 
 
10. Protokoll från möte med styrgruppen för Skola 2010 
      2008-04-28, 2008-05-14, 2008-05-28 samt 2008-06-11 
 
11. Protokoll från arbetsplatsträff vid Klockarhagsskolan  

2008-05-15 
 

    12.  Protokoll från arbetsplatsträff vid Pihlskolan 
           2008-05-27 

 
13. Protokoll från Pihlskolans Framtidsgrupp 2008-04-28 
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§ 48 forts 
 
14. Kommunfullmäktige 2008-06-10, § 51 
      Revisionsberättelse för Hällefors kommun avseende    
      verksamheten år 2007, dnr 70.08/007 
 
15. Kommunfullmäktige 2008-06-10, § 54 
      Hällefors kommuns årsredovisning för 2007, dnr 33.08/042 
 
16. Kommunfullmäktige 2008-06-10, § 57 
      Tertialrapport 2008 för Hällefors kommun, dnr 64.08/042 
 
17. Kommunfullmäktige 2008-06-10, § 58 
      Välfärdsbokslut 2007 för Hällefors kommun, dnr 65.08/773 
 
18. Kommunfullmäktige 2008-06-10, § 63 
      Yttrande över Åge Schmidts medborgarförslag om att buss- 
       kort för gymnasieelever skall kunna utnyttjas även på sön- 
       dagkvällar, dnr 119.07/623 
 
19. Kommunfullmäktige 2008-06-10, § 74 
      Godkännande av Ebba Larssons (m) avsägelse och val av ny  
      ersättare i bildningsnämnden, dnr 74.08/102 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
-    lägga delgivningsärendena till handlingarna. 
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§ 49 
 
Delegationsärenden, dnr 8.08/600 
 
1. Vaktmästare 08-06-01-08-12-31 

 
2. Gymnasielärare 08-08-13-09-08-13 

 
3. Bitr. rektor Pihlskolan 08-07-01-08-08-31 

 
4. Rektor Pihlskolan 08-09-01 och tillsvidare 

 
5. Lotteritillstånd BK Trix 08-05-01-11-04-30 

 
6. Lotteritillstånd Hällefors Röda Kors krets 08-04-01- 
      11-03-31 
 
7.   Vik kulturpedagog, Kulturskolan 08-04-14 
 
8.   Danspedagog vid Kulturskolan 08-06-19-09-06-18 
 
9.   Vik assistent (administration) 08-05-15-08-06-30 
 
10.  Vik förskollärare i Grythyttan 08-05-01-08-06-30 
 
10. Beslut om anpassad studiegång 21/08 vid Klockarhags- 
      skolan 
 
11. Beslut 22/08 om ledighet mer än 10 dagar vid Klockarhags- 
      skolan 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
-    lägga delegationsärendena till handlingarna. 
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