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§ 35 

Upprop 
 
Upprop förrättas. 
 
 
 
§ 36 
 
Val av justerare samt dag för justering 
 
Birger Antonsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll 2013-04-23. 
 
 
 
 
§ 37 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Med anledning av att innan bildningsnämndens möte inkommer en 
namninsamling gällande ”Flytta inte vårt bibliotek!” föreslår ordföranden att 
följande informationsärende tillkommer på ärendelistan: Namninsamling 
”Flytta inte vårt bibliotek”. 
 
Beslut 
 
- Dagordningen fastställs enligt ordförandens förslag. 
 
 
 
§ 38 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Beslut 
 
- föregående protokoll läggs utan erinran till handlingarna. 
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§ 39 
 
Namninsamling ”Flytta inte vårt bibliotek”, dnr 13.00035/880 
 
Till dagens möte med bildningsnämnden har inkommit en namninsamling 
med rubriken Flytta inte vårt bibliotek. Du som vill protestera mot bildnings-
nämndens föreslagna flytt av biblioteket till Formens Hus, har nu möjlighet 
att underteckna denna namninsamling. 
 
286 personer har undertecknat namninsamlingen. 
 
Ordföranden Stefan Backius uppskattar engagemanget och anser det positivt 
att biblioteksfrågan diskuteras. Ordföranden vill ge ett förtydligande att 
dagens ärende gäller beslut om biblioteket ska vara i kommunal regi eller på 
entreprenad. Vidare nämner ordföranden att bildningsnämnden hittills inte 
föreslår en flytt av biblioteket utan enbart ställt en fråga till kommunstyrelsen. 
 
Bildningsnämnden har fått information i ärendet. 
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§ 40 
 
Dagens tema: Internkontroll och kvalitetsarbete, dnr 13.00013/600 
 
Utvecklingsstrateg Peter Wiker informerar om en webbsida, Kolada.se, som 
är tillgänglig för alla och visar nyckeltal för verksamheter tillhörande bl a 
kommuner och landsting.  
 
Nyckeltal finns bl a för: 
Kultur och fritid 
Barn och utbildning 
Individ och familjeomsorg  
Omsorg om äldre och funktionshindrade 
Befolkning 
Ekonomi 
Personal 
 
I kommun och landstingsdatabasen  med över 3000 nyckeltal kan kommu-
nernas och landstingens verksamhet följas år från år. Där finns färdiga 
presentationer och  jämförelser det går även att göra egna förslag till sök-
ningar. Nyckeltalen bygger på nationell statistik från de statistikansvariga 
myndigheterma. 
 
Kolada.se är ett bra verktyg som kan användas vid resursfördelning inför 
budgetarbetet. 
 
Bildningsnämnden tackar för en bra information.   
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§ 41 
 
Förskolan idag, dnr 13.00026/719 
 
Förvaltningschefen redogör följande när det gäller aktuella uppgifter från 
förskolan. Förskolechefen har bistått i ärendet.   

2013-02-15 2013-03-15 
Kommunal förskola    
Bananen   38 39 
Lärkan   63 63  
Masken   59 59 
Smultronstället  22 21 
Grythyttans förskola  58 59 
Varav asylbarn  7 8 
Totalt   240 241 
 
Privat förskola 
Antal barn i privat förskola 25 25 
Antal barn i pedagogisk omsorg 14 14 
Totalt   39 39 
 
Antal barn i förskoleåldern 313 316 
Antal barn ej i förskola  34 36 
 
Kölistan  
Antal barn i kö  22 25 
Önskade och har fått placering i april 6 1 
Önskade och har fått placering i augusti 3 4 
Har plats på förskola men står på kö till  
Masken   4 8 
Har plats på förskola men står på kö 
Smultronstället   2 
Har plats inom privat regi men har 
valt att stå kvar i den kommunala kön 4 4 
Står på kö och är ej placerade 5 6   
 
De som ej har fått plats idag önskar plats i augusti och kommer att få det. Av 
dessa barn är det 3 st barn som är skrivna i Karlskoga kommun.  
 
Upphandling pågår när det gäller ett dataprogram ”Nuddis”  som registrerar 
barnens närvaro i förskolan, det  innebär en stor kvalitetsförbättring eftersom 
programmet visar när på dagen det är mest/minst antal barn och hur stor från-
varon är.  
 
Bildningsnämnden har härmed fått informationen i ärendet. 
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§ 42 
 
Analys av personaluppföljning, dnr 13.00036/020 
 
Sammanfattning 
Under året görs personaluppföljning. Förvaltningen följer upp antalet med-
arbetare omräknat till årsarbetare, sjukfrånvaro, andelen deltidsanställda, 
mertid och övertid i timmar. Personaluppföljning för bildningsförvaltningen 
visare en jämförelse mellan åren 2012, 2011 och 2010. 
 
Informationsunderlag 
Personaluppföljning Bildningsförvaltningen 2013-02-04 
 
Ärendet 
Antalet tillsvidareanställda omräknat till årsarbetare. Personer som är 
frånvarande t ex tjänstlediga och sjukskrivna ingår, det vill säga att den 
faktiska sysselsättningsgraden är lägre. I början av år 2012 hade bild-
ningsförvaltningen totalt 186 årsarbetare, i slutet av år 2012, 175 årsarbetare. 
 
Sjukfrånvaron för bildningsförvaltningens medarbetare uppgår till 4,56 %, 
antalet sjukdagar 4430 vilket är en ökning i jämförelse mot tidigare år. Den 
långa sjukfrånvaron, 91 dagar och längre står för den största ökningen. Under 
året har samverkan med företagshälsovård och försäkringskassa skett genom 
regelbundna avstämningsmöten gällande långa sjukfall. Respektive chef/ 
rektor är ytterst ansvarig för rehabilitering och anpassning av lokaler eller 
andra förutsättningar, personalenheten bistår med råd och stöd och deltar på 
möten vid behov. 
 
I december 2012 har 20,1 procent (43 personer) en deltidsanställning 
inkluderat visstidsanställda, varav hälften är tillsvidareanställda. Andelen 
deltidsanställda har ökat. I juli år 2012 var 18,1 procent deltidsanställda. 
Bland medarbetare som har en visstidsanställning är det högre andel del-
tidsanställda. En förklaring är att visstidsanställda ofta vikarierar på del av 
tjänst vid sjukfrånvaro, föräldraledighet och annan ledighet.  
 
Mertid redovisar den arbetade tid som medarbetarna fullgör utöver sin 
ordinarie fastställda sysselsättningsgrad upp till heltid. År 2012 utfördes cirka 
1 500 timmar mertid i förvaltningen. Övertid är den arbetade tid som med-
arbetarna fullgör utöver sin heltidsanställning. Under år 2012 utfördes cirka 
500 timmar övertid totalt i förvaltningen. Under första halvåret 2012 var 
mertiden 1030 timmar och övertiden 360 timmar vilket visar att både mertid 
och övertid har minskat under hösten. En förklaring till mertid och övertid är 
rättning av nationella prov och vikarier vid sjukfrånvaro. 
 
Bildningsnämnden har härmed fått information i ärendet. 
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 § 43 
 
Gymnasesamverkansavtal inom Örebroregionen, dnr 
13.00037/612 
 
Sammanfattning 
Våren 2011 fick regionförbundet i uppdrag att göra en förstudie på möjlig-
heter till ett gemensamt Gymnasiesamverkansavtal för Örebroregionen och en 
gemensam prislista för regionen. Samtliga kommuner i Örebroregionen ställer 
sig positiva till att samverka kring utbildningar inom gymnasie- och gym-
nasiesärskola. Genom samverkan ska regionens elever inom rimligt pendel-
avstånd, erbjudas utbildning av god och likvärdig kvalité inom gymnasie-
skolans samtliga program samt ett individanpassat utbud inom gymnasiesär-
skolan. Likaså ska gymnasiesamverkan bidra till att det inom regionen finns 
ett utbud av program och inriktningar som är viktiga för regionen. 

 
Informationsunderlag/ process 
Regionalstyrelsen (förstudie) våren 2011 
Gymnasieforum, Askersund mars 2012 
Presidiekonferens hösten 2012 
Process i skolchefsgruppen, information kommunchefsgruppen januari 2013 
Regional gymnasiekonferens mars 2013 
Bilaga, GySAM Örebroregionen, samverkansavtal  
 
Ärendet 
Regionförbundet har på uppdrag arbetat fram ett samverkansavtal för 
Örebroregionens gymnasieskolor i. Idag är det flera regioner som har sam-
verkansavtal exempel Skåne, Värmland, Västerbotten, Göteborg, Dalarna.  
 
Syftet med avtalet är: 
- Att parterna tillsammans genom samverkan erbjuder gymnasieutbildning 

av god och likvärdig kvalité inom rimligt pendelavstånd för eleverna 
- Att reglera och utveckla samarbete mellan kommunerna kring gymnasie-

utbildningar så att även köpande kommun kan påverka utbud, 
kostnadsutveckling och kvalité 

- Att genom samverkan bidra till att det inom regionen finns ett utbud av 
program och inriktningar som är viktiga för den regionala tillväxten samt 
att utbudet anpassas till elevernas önskemål. 

- Att genom samverkan bidra till skolpersonalens kompetensutveckling och 
skolornas personalförsörjning 

- Att genom samverkan förstärka utvecklingsarbetet för elevernas 
förbättrade studieresultat 

 
Regionförbundet presenterade ett förslag på ett samverkansavtal den 22 mars 
år 2013 vid en konferens i Örebro där samtliga kommuner i regionen var 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
8(25) 

Datum  
2013-04-10  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

representerade med tjänstemän och politiker. Hällefors deltog med bild-
ningsnämndens vice ordförande och förvaltningschef.  
 
Vid konferensen enades samtliga kommuner om att ett gemensamt 
samverkansavtal stärker kommunerna i regionen.  
 
Avtalets skrivning om en gemensam prislista har väckt frågor. Huvudskälen 
till att presentera en gemensam prislista med genomsnittspris för varje ut-
bildningsprogram är att underlätta prisreglering i förhållande till fristående 
gymnasieskolor, underlätta interkommunala samverkan genom ökad öppenhet 
kring prissättning samt underlätta prognostisering av interkommunala 
kostnader.  
Tjänstemannagruppen/skolcheferna rekommenderade att avsnittet i avtalets 
skrivning om gemensam prislista lyfts ut och ersätts av en skrivning som 
anger självkostnadsprincip. Tjänstemannagruppen föreslår att de ekonomiska 
följdkonsekvenserna av en regional prislista belyses och beskrivs till nästa 
regionala skolkonferens.  
Kommunerna enades om att exkludera gemensam prislista initialt i avtalet.  
 

Ekonomi 
Ett regionalt samverkansavtal exkluderat gemensam prislista påverkar inte 
den interkommunala ersättningen för utbildningskostnaden som Hällefors 
kommun har idag. 
Hällefors kommun har idag ett samverkansavtal med Örebro kommun och 
betalar interkommunal ersättning för de utbildningar eleverna väljer. 
Genom frisök ges eleven möjlighet att välja fritt till andra kommuner men 
tas då emot som andrahandsökande. Ett gemensamt samverkansavtal kan 
innebära en liten ökning av inackorderingsbidrag genom att eleverna blir 
förstahandssökande till hela Örebroregionen.  
 
Folkhälsa 
Eleverna får ökad valfrihet inom regionens som förstahandssökande. 
 
Miljö 
-  

 
Avtalet förväntas vara behandlat i respektive kommun senast september 2013. 
Ärendet återkommer som beslutsärende när avtalet omskrivet exkluderat 
gemensam prislista. I bifogad bilaga är avtalet inkluderat prislista. 
 
Ärendet återkommer när avtalet är omskrivet. 
 
Bildningsnämnden har härmed fått information i ärendet. 
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§ 44 
 
Månadsrapport februari månad år 2013, dnr 13.00038/042 
 
Sammanfattning 
Bildningsförvaltningen har sammanställt bildningsnämndens månadsrapport 
utifrån de underlag som inkommit från verksamheterna. Redovisningen 
presenterar en samlad bild över ekonomiska kostnader för driften, 
investeringar och personal.  
 
Beslutsunderlag 
Bildningsförvaltningens driftuppföljning 2013-02-20 bilaga 1 
Bildningsförvaltningens investeringsuppföljning. 2013-02-20 bilaga 2 
Bildningsförvaltningens lönekostnad per månad 2013-02-19 bilaga 3 
Bildningsnämnden sammanträde 2012-12-19 § 140 
Bildningsnämnden sammanträde 2013-02-06 § 12 
 
Ärendet 
Bildningsförvaltningen har sammanställt bildningsnämndens ekonomiska 
kostnader för driften, investeringar och personal utifrån den fastställda 
budgetramen.  Bildningsnämnden prognostiserar ett underskott för år 2013. 
 
Ekonomi 
Driftsuppföljning 
Totalt prognostiserar bildningsnämnden att kosta 7,3 miljoner kronor mer än 
budgeterat ram på 136,4 miljoner kronor. Orsaken till underskottet beror på 
att förvaltningen inte kommit i balans med den tilldelade budgetram år 2013, 
vilket nämnden informerades om vid sammanträdet i december år 2012.  
Underskottet innebär att nämnden måste besluta om upprättandet av en åt-
gärdsplan enligt kommunens riktlinjer till verksamhets och ekonomistyr-
ningspolicy. Förvaltningen har arbetat fram en långsiktig handlingsplan med 
verksamhetskonsekvenser för år 2013, där förvaltningen redovisade obalansen 
och konsekvenser. Nämnden har ansökt om tilläggsbudget med motsvarande 
5,3 miljoner kronor med anledning av den åtgärdsplan som förvaltningen 
arbetat fram som beskriver konsekvenser av föreslagna åtgärder. 
Förvaltningen har påbörjat reduceringar av personal motsvarande 817% tjänst 
utifrån minskat behov med anledning av demografin, de vill säga antalet 
elever har minskat, och dessutom har förvaltningen påbörjat att verkställa 
åtgärder som förvaltningen föreslagit med anledning av prognostiserade 
underskottet för att inte förlora tid.  Vidare har förvaltningen påbörjat 
förhandlingar med bostadsbolaget vad det gäller hyressättningen i fastigheten 
Sörgården i Grythyttan, där bostadsbolaget förstår förvaltningens situation. 
Syftet med förhandlingen är att komma överens om en marknadsmässig hyra 
utifrån det lokalbehov som förvaltningen har. 
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Från och med september månad kommer förvaltningen att presentera en 
prognos över semesterlöneskuld och kompskuld får år 2013 och dess 
förändring. 
 
Investeringsuppföljning 
Totalt har bildningsnämnden en investeringsram på 350 tkr. Enligt prognos 
idag beräknas utfallet att bli enligt fastställd budget.  
 
Personaluppföljning 
Varje månad följer förvaltning upp lönekostnaderna per månad för att se om 
det sker några större förändringar och att utfallet blir som planerat. Enligt 
nuvarande utfall är den totala lönekostnaden lägre i jämförelse med år 2012. 
Centralköket och förskoleverksamhetens lönekostnader har ökat.  

 
Förvaltnings förslag till beslut 
- Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med den 

långsiktiga handlingsplanen som upprättats 
 

- Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en intern åtgärdsplan  
 

Ordföranden föreslår följande tilläggsförslag till förvaltningens förslag till 
beslut: 
 
- Uppdras till förvaltningen att göra en sammanställning av samtliga avtal 

som finns gentemot externa parter. 
 
Beslut 
 
- Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med den 

långsiktiga handlingsplanen som upprättats 
 

- Att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta en intern åtgärdsplan  
 
- Uppdras till förvaltningen att göra en sammanställning av samtliga avtal 

som finns gentemot externa parter. 
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§ 45 
 
Egen regi kontra entreprenad, dnr 87.11/880 
 
Sammanfattning 
Biblioteksverksamheten i Hällefors kommun drivs på entreprenad av 
Hällefors Bokhandel AB. Avtalet tecknades efter upphandling (Dnr 
87:11/880), och avser perioden 2012-01-01 - 2013-08-31. Bildningsnämnden 
gav på sammanträde 2011-08-31 i uppdrag till bildningsförvaltningen att ta 
fram kvalitetsmässiga och ekonomiska konsekvenser gällande entreprenad av 
biblioteksverksamhet kontra egen regi. Förvaltningen har tagit fram konse-
kvenserna, och föreslår nämnden att under vissa förutsättningar fatta beslut 
om att på sikt överföra biblioteksverksamheten till egen regi, men rekom-
menderar nämnden att överväga att fatta beslut om en kortare upp-handling.   

 
Beslutsunderlag 
Upphandling av biblioteksverksamhet Bildningsförvaltningen. 
Entreprenadavtal, dnr: 87:11/880. 
Biblioteket – egen regi kontra entreprenad Bildningsförvaltningen 
Bildningsnämnden sammanträdesprotokoll 2011-08-31, § 157 
 
Ärendet  
Uppdraget 
Biblioteksverksamheten i Hällefors kommun drivs på entreprenad av 
Hällefors Bokhandel AB. Avtalet tecknades efter upphandling (Dnr 
87:11/880), och avser perioden 2012-01-01 - 2013-08-31.  
 
Tecknandet av entreprenadavtalet föregicks av att bildningsnämnden gav i 
uppdrag till bildningsförvaltningen att ta fram kvalitetsmässiga och eko-
nomiska konsekvenser gällande entreprenad av biblioteksverksamhet kontra 
egen regi, och att se till att biblioteksverksamheten fungerar oförändrat under 
tiden arbetet pågår (sammanträdesprotokoll 2011-08-31, §157). 
 
Förvaltningen har under hösten och vintern 2012-2013 arbetat med att ta fram 
kvalitetsmässiga och ekonomiska konsekvenser gällande entreprenad av 
biblioteksverksamheten kontra egen regi, inför att nuvarande avtal upphör 
2013-08-31. Eftersom ärendet har speciell karaktär, tolkade förvaltningen 
nämndens uppdrag som fördjupat och av allmänintresse, vilket ledde till en 
mer omfattande utredning.  
 
Utredningen 
Utredningen av de långsiktiga konsekvenserna av driftsformen visar att 
entreprenaden av olika anledningar inte har uppfyllt de krav som ur-
sprungligen specificerades inför övergång till entreprenad 1992. De främsta 
kraven på övergången var att biblioteksverksamheten skulle vara billigare i 
entreprenadform än i egen regi, vilket inte har visat sig bli fallet. Vidare skulle 
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entreprenadformen leda till okonventionella lösningar, ökade intäkter och ökat 
öppethållande, vilket heller inte har uppfyllts.  
 
Vid en jämförelse mellan verksamheten i Hällefors bibliotek och andra 
bibliotek framkommer förutom detta även att biblioteket varit mera 
konserverande än utvecklande i sin verksamhet. Detta beror dock troligen på 
utformningen av de entreprenadavtal som ligger till grund för verksamheten, 
samt på styrningen från kommunens sida och inte på brister i utförande från 
entreprenörens sida.   

 
Överlag pekar utredningen på problematiken med entreprenader i den typ av 
verksamhet biblioteken representerar. En entreprenör kan uppfylla sitt avtal 
utan att ge de mervärden biblioteksverksamheten borde sträva efter. Dessutom 
påpekar förvaltningen bekymret med att vi inte alls vet vem som vinner entre-
prenader, vilket gör att vi med avtalsmässiga mellanrum måste förbereda oss 
på ny personal i vårt bibliotek, vilket inte alls gynnar den långsiktiga verk-
samheten.   
 
Även om kostnadsbesparingarna i övergång till egen regi utan byte av lokal 
bedöms som relativt små - ett fungerande bibliotek i egen regi kräver t ex en 
tjänst motsvarande kultur- och fritidschef - ser förvaltningen alltså betydande 
kvalitativa risker i entreprenadformen i den typ av verksamhet biblioteken 
bedriver.  
 
Skolbibliotek och samverkan 
Förvaltningen bedömer att resurser måste tillföras verksamhetens skol-
bibliotek oavsett driftsform, för att uppfylla den nya skollagens krav på 
skolbibliotekets utformning. Det är tveksamt om personal som inte har rektor 
som chef kan ansvara för- och verka i ett författningsenligt skolbibliotek, 
varför vi troligen även om biblioteket finns på entreprenad måste tillhanda-
hålla denna tjänst.  
 
Flexibiliteten i verksamheten för samverkan med skolor och annan verk-
samhet skulle troligen underlättas om verksamheten fanns i egen regi. Även 
tillgängligheten i verksamheten skulle påverkas positivt. Tillgängligheten är 
idag bunden till entreprenören. 
 
Ställningstagande 
Förvaltningen har efter sina övervägningar kommit fram till att det trots att 
verksamheten fungerar tillfredsställande enligt avtal i nuläget, finns anledning 
att föreslå bildningsnämnden att på sikt återföra driften av biblioteket i egen 
regi. Förutsättningen för ett övertagande måste vara att viljan och kompe-
tensen att utveckla biblioteket i utpekad riktning finns. Förvaltningen ser 
också positivt på att personalen i nuvarande verksamhet erbjuds att följa med 
in i kommunal regi.  
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Med tanke på omständigheterna kring biblioteket och i kommunen, är det 
tveksamt om ett övertagande till egen regi redan vid detta avtals utgång är 
möjligt. Kapaciteten i bildningsförvaltningen att på så kort tid och på ett 
tillfredsställande sätt genomföra ett övertagande till egen regi är begränsad. 
Om personal i biblioteket ska erbjudas att följa med in i kommunal regi är det 
lämpligt att tid finns för dessa att avveckla sin nuvarande verksamhet. 
 
Förvaltningen bedömer således att ett övertagande av biblioteket i egen regi är 
att föredra, men rekommenderar nämnden att överväga att under en kortare 
avtalsperiod (1 år + 1) upphandla biblioteksverksamheten. I samband med 
detta måste dock nämnden stipulera villkor för vilka nivåer avtalet inte får 
överstiga, eftersom entreprenadupphandling under dessa villkor inte är att 
föredra.       

  
Ekonomi 
 
Dagens entreprenad kostar enligt nedan: 
 
(Tkr/år) 
Beräkningsunderlag    Kostnad 
Entreprenadavtal    3 000 
Hyra       650 
Övrigt (El, larm mm)    200 
     3 850  
 
Kostnaden för biblioteksverksamheten under 2012 var 4 327 tkr, men då 
ingår hyran i Grythyttan med 205 tkr. 
 
På biblioteket idag finns 4,5 tjänster, och till detta kommer overhead-
kostnader. 
Av entreprenadkostnaden ska entreprenören tillhandahålla städning. De 
förbinder sig också att köpa media för 400 tkr. 
 
Vid ett övertagande till egen regi kan alltså kostnader för media, städning 
och övrigt inte räknas bort. 
 
Kostnader som kvarstår vid egen regi blir dessa: 
 
(Tkr) 
Beräkningsunderlag    Kostnad 
Hyra     850 
Medieinköp    400 
Övrigt     200 
Städ     100 

     1 550 
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Skillnaden mellan utfallet 2012 (4 327 tkr) och detta beräkningsunderlag 
(1 550 tkr) är de personalkostnader verksamheten kan bära i egen regi. 
Personalkostnader (inklusive OH) ska uppgå till ca 2 777 tkr för att 
verksamheten ska ha samma kostnader som idag. 2 777 tkr motsvarar 
mellan 5,5 och 6 tjänster.  
 
Med samma mått kan beskrivas att bibliotekets 4,5 tjänster beräknas kosta 
högt räknat 2 160 tkr. Drygt 600 tkr finns till OH-kostnader i dagens 
verksamhet. 
 
Folkhälsa 
 
Fungerande bibliotek har positiv inverkan på folkhälsan.   
 
Miljö 
-  

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta 
 
- att återföra biblioteksverksamheten till egen regi från och med 2014-09-01 

 
- att upphandla biblioteksverksamheten under perioden 2013-09-01 - 
      2014-08-31, med möjlighet till ett års förlängning. 
 
Ordförande Stefan Backius (V) och Birger Antonsson (S) bifaller 
förvaltningens förslag. 
 
Kenth W Johansson (M) motsätter sig första att-satsen i förvaltningens förslag 
och yrkar att biblioteksverksamheten även efter år 2014 ska finnas kvar i 
entreprenadform 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut gällande förvaltningens 
första att-sats nämligen 
 
Förvaltningens förslag 
- att återföra biblioteksverksamheten till egen regi från och med 2014-09-01 
 
Kenth W Johanssons (M) yrkande 
- biblioteksverksamheten behålls i entreprenadform. 
 
Ordföranden finner att bildningsnämnden med övervägande majoritet röstar 
enligt förvaltningens förslag till beslut. 
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Votering begärs och ska verkställas. 
 
Ordföranden ställer följande propositionsordning, vilken godkänns: 
Den som bifaller Kenth W Johanssons (M) yrkande röstar nej och den som 
bifaller förvaltningens förslag röstar ja. 
 
Ordföranden meddelar att bildningsnämnden avgivit tre nej-röster och fyra ja-
röster. 
 
Kenth W Johansson (M), Maria Jansson Andersson (GL) och Marguerite 
Wase (C) reserverar sig mot bildningsförvaltningens första att-sats och avser 
att innan justering inkomma med en skriftlig reservation. 
 
Bildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens andra att-sats. 
 
Kenth W Johansson (M), Maria Jansson Andersson (GL) och Marguerite 
Wasse (C) meddelar att de ej deltar i beslutet gällande förvaltningens andra 
att-sats. 
 
Beslut 
 
- att återföra biblioteksverksamheten till kommunal regi från och med  

2014-09-01 
 

- att upphandla biblioteksverksamheten under perioden 2013-09-01 - 
      2014-08-31, med möjlighet till ett års förlängning. 
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§ 46 
 
Inger Henrikssons medborgarförslag om skolvägarna till 
Klockarhagsskolan i Hällefors, dnr 13.00018/620 
 
Sammanfattning 
Till Hällefors kommun har inkommit ett medborgarförslag om att göra 
skolvägarna till Klockarhagsskolan säkrare. Folkhälsostrategen i norra 
länsdelen har deltagit i projekt ”Säkra skolvägar” och bistått i fram-
skrivningen av ifrågavarande ärende.  
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2012-12-04 
Kommunfullmäktige 2012-12-11, § 246 
Skrivelse från Bergslagens Miljö och Bygg 2012-04-13 
 
Ärendet 
Förslagsställaren tar upp ett mycket viktigt område, nämligen barns och ungas 
rätt till säkra skolvägar. Under 2011 – 2012 genomförde Hällefors kommun i 
samverkan med Bergslagens Kommunalteknik, Bergslagens Miljö och Bygg 
och folkhälsoteamet genom projekt ”Säkra skolvägar” en kartläggning av 
skolvägar och fritidsmiljöer bland ca 250 skolelever i kommunens skolor. 
Resultatet av kartläggningen visar hur barn rör sig i utemiljön samt vilka 
platser som är bra och vilka platser eleverna tycker känns farliga och 
otrevliga. En tydlig signal gavs: vuxna kör alldeles för fort, både kring 
riksvägen och på vanliga vägar i samhället.  
 
I samband med skolstarten vårterminen 2012, när grundskolorna i Hällefors 
tätort samlades i en skola, gjordes åtgärder av de brister som barnen hade 
påpekat i undersökningen och som snabbt kunde avhjälpas, hastighets-
mätningar, parkeringar m m i anslutning till Klockarhagsskolan. Under som-
marhalvåret 2012 har fastighetsägare i Hällefors informerats om skyldigheten 
att hålla efter buskar och träd så de inte skymmer sikten vid korsningar. 
 
I kommunens investeringsbudget har från 2013 – 2017 avsatts 500 tkr varje år  
för arbete med en säkrare trafikmiljö i Hällefors. 
 
Bildningsnämndens arbetsutskott kommer att arbeta vidare med de synpunk-
ter som eleverna hade i undersökningen som projekt ”Säkra skolvägar” har 
genomfört.  
 
Sedan flera år tillbaka pågår en utveckling där allt fler elever skjutsas i bil till 
och från skolan. Att gå tillsammans till skolan gör eleverna piggare och 
friskare och samtidigt minskas biltrafiken vid skolorna. 
Många kommuner har genomfört ett projekt som heter ”Vandrande skolbuss” 
som innebär att föräldrar turas om att följa eleverna till och från skolan. 
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Bildningsnämndens arbetsutskott har tidigare fått uppdraget att göra en analys 
av framtaget material och sedan formulera ett uppdrag till de aktörer som 
berörs. 
 

Ekonomi 
- Åtgärder för en säkrare trafikmiljö påverkar ekonomin. 
 
Folkhälsa 
- Viktigt att elever känner sig trygga på sin väg till skolan. Konceptet 

”Vandrande skolbuss” innebär också  piggare och friskare elever 
 
Miljö 
- Vid inrättandet av ”Vandrande skolbuss” förbättras miljön  

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Med ovanstående svar anses medborgarförslaget besvarat. 
 
Ordföranden föreslår att utöver förvaltningens förslag tillkommer följande:  
 
- förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en rapport till bildnings-

nämnden om vad som hittills har åtgärdat av de synpunkter som 
framkommit i projekt Säkra skolvägar. 

 
Beslut 
 
- med ovanstående svar anses medborgarförslaget besvarat. 
 
- förvaltningen får i uppdrag att sammanställa en rapport till bildnings-

nämnden arbetsutskott om vad som hittills har åtgärdat av de synpunkter 
som framkommit i projekt Säkra skolvägar. 
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§ 47 
 
Analys av osäkerheten i ekonomisk prognos 2011, 
13.00038/042 
 
Sammanfattning 
På bildningsnämndens sammanträde 2012-03-13 konstaterades att de 
prognoser för helårsutfall som lämnades från förvaltningen i december 2011 
inte stämde. Skillnaden visade sig uppgå till 2,2 miljoner, och nämnden 
beslutade att uppdra till förvaltningen att göra en analys av osäkerheten i 
månadsuppföljningar och prognoser. 
 
Förvaltningen avger här information kring prognoser och den ekonomiska 
uppföljningen 2011 och 2012.      

 
Beslutsunderlag 
Bildningsnämndens sammanträde 2012-03-13, § 28/12 
Revisionsrapporter avseende 2011 och 2012. 
 
 
Ärendet 
På bildningsnämndens sammanträde 2012-03-13 konstaterades att de 
prognoser för helårsutfall som lämnades från förvaltningen i december 2011 
inte stämde. Skillnaden visade sig uppgå till 2,2 miljoner gentemot det senare 
helårsutfallet. 
 
I samband med stora organisationsförändringar och åtgärdsprogram som 
nämnden stod i och inför, uttrycktes inför framtiden oro för osäkerheten för de 
ekonomiska prognoserna från förvaltningen, och nämnden beslutade att 
uppdra till förvaltningen att göra en analys av osäkerheten i 
månadsuppföljningar med tillhörande prognoser. 
 
Även revisorerna lämnade i sin revisionsrapport kritik till nämnden på grund 
av osäkerheten i prognoserna under 2011. Hällefors kommuns interna 
revisorer har i sin rapport över året 2012 påvisat att bristerna delvis kvarstod 
under år 2012. Denna kritik finns dock inte från de externa revisorerna. 
 
Bildningsförvaltningen har med hjälp av ekonomienheten analyserat 
månadsuppföljningar och letat efter orsaker till de bristfälliga prognoserna, 
och avger här en översiktlig orsaksförklaring. Förvaltningen redovisar också 
vilka förändringar i ekonomiuppföljningen som skett under perioden för att 
förbättra prognoserna, vilket troligen kommer att ge bättre prognoser i 
framtiden. 
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2011 
År 2011 hade bildningsnämnden en budgetram på 132 594 tkr. Innan 
verksamhetsåret meddelade verksamheterna att de inte kunde komma ner i sin 
tilldelade ram. Det underskott gentemot tilldelad budgetram som 
bildningsnämnden gick in i verksamhetsåret 2011 med var -6 047 tkr.  
 
Prognoserna under året såg sedan ut som följer:   
 
(Tkr) Prognos Omställningskostnader Prognos exkl omställn 
 
Januari -6 218,6 0  -6 218,6 
Februari -6 993,9 0 
Mars -6 567,6 0 
April -5 107,6 0 
Maj -5 855,4 0 
Juni -5 298,9 0 
Augusti -6 290,9 1 110,0  -5 180,9 
September -4 705,0 1 110,0  -3 595,0 
Oktober -4 653,6 1 110,0  -3 543,6 
November -4 245,1 1 110,0  -3 135,1 
December -4 174,0 1 110,0  -3 064,0 
 
Utfall: -2 007 
 
2012 
År 2012 var budgetramen för bildningsförvaltningen 135 318,0 tkr. Återigen 
meddelade verksamheterna att de inte kunde komma ner i sina ramar, utan 
verksamheten gick in i verksamhetsåret med en obalans på -7 486,5 tkr.  
 
Prognoserna såg sedan under året ut som följer: 
   
(Tkr) Prognos Omställningskost Prognos exkl omställn 
Februari -8 044,4 2 337,7  -5 706,7 
Mars -7 330,8 3 097,7  -4 233,1  
April -8 214,9 3 097,7  -4 233,1 
Maj -8 167,0 2 687,7  -5 479,3 
Juni -7 081,0 2 687,7  -4 393,3 
Augusti -6 917,3 2 687,7  -4 229,6 
September -7 321,3 3 107,7  -3 809,6 
Oktober -7 431,2 3 107,7  -4 323,5 
November -6 839,8 3 107,7  -3 732,1 
December -6 459,7 3 107,7  -3 352,0 
 
Preliminärt  
utfall: -5 763,1 3 107,7  -2 655,4 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(25) 

Datum  
2013-04-10  

 
   
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Analys 
Den skillnad mellan prognos och utfall som utlöste oron, och som sedan ledde 
fram till uppdraget att analysera osäkerheten i prognoserna, var den mellan 
månad 12 och det slutliga utfallet för år 2011. I december lämnade 
bildningsförvaltningen en prognos för helårsutfallet 2011 på -4 170,4 tkr, som 
senare visade sig bli -2 007 tkr. Skillnaden mellan årets sista prognos och 
utfallet för helåret var alltså nära 2 200 tkr, vilket oroade nämnden.  
 
Det finns ett antal kostnadsställen som påverkats i slutet av 2011, förutom 
rena bokslutstransaktioner, såsom nedskrivningar och liknande. De större 
differenser förvaltningen hittat är dessa: 
 
   Positiv effekt 
Korrigering av PO-påslag   326 tkr 
Minskat PO 18-25 år  193 tkr 
Minskat PO 45 år-  132 tkr 
Förändring av semesterlöneskuld 757 tkr 
Asylsökandebidrag   (742 tkr) 
 
Beslut om PO-påslag kommer i slutet av december och förändringen detta år 
var oväntad och därmed nästan omöjlig att budgetera. Semesterlöneskulden 
har av hävd redovisats som neutral i uppföljningar, men redovisats separat i 
systemet. Hur mycket asylbidraget, som kom sent under året, har påverkat är 
mera osäkert. Ett enskilt elevärende som budgeterats i slutet av året visade sig 
också bli inaktuellt.    
 
Överlag följer annars uppföljningarna under de båda budgetåren samma 
mönster: 

- Det prognostiserade underskotten minskar i stort sett linjärt 
under hela året. 

- En svag uppgång i underskott märks i månaderna augusti 
och september. 

 
Att underskottet minskar under hela året faller sig naturligt, då nämnden 
under de båda jämförda åren haft sparkrav på samtliga verksamheter. Dessa 
avvikelser är svåra att budgetera bort, även om de går att förutse. 
 
Att kurvan avviker vid terminsstart förklaras av att inköp i samband med 
terminsstart, t ex av böcker, sker då. Denna osäkerhet borde kunna 
periodiseras bort, och en diskussion tillsammans med ekonomienheten 
kommer att föras i denna fråga. 
 
Avvikelsen mot slutligt utfall i prognosen i januari de båda åren är 3,2 % 
(2011) respektive 1,7 % (2012) av budget. Mellan december månads 
uppföljning och budget skiljer 1,6 % (2011) respektive 0,5 % (2012.) Det 
finns inga riktvärden för hur stor avvikelsen kan vara för att vara acceptabel, 
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men att den sista månadsuppföljningen skiljer sig 1,6 % från slutligt utfall är 
inte bra, även om förklaringar finns. 
 
Det ska vid en analys av månadsuppföljningarna noteras att enstaka händelser, 
t ex elevärenden eller sjukskrivningar, kan påverka tillförlitligheten i 
prognoserna mycket, då förvaltningen har en relativt liten budget, och de inte 
alltid går att förutse. 
 
Genomförda förändringar 
I verksamheten har ett antal chefer omsatts, särskilt under 2012. Även 
sjukskrivningar av chefer har inverkat på prognossäkerheten. 
Under 2012 infördes från ekonomienheten ett nytt verktyg till 
verksamhetschefer, vilket ska underlätta arbetet med redovisning och ge 
säkrare prognoser och månadsuppföljningar under året. Ekonomienheten är 
också ute i verksamheten och instruerar i arbetet, på ett sätt som inte varit 
vanligt förut. 

 
Bildningsförvaltningen bedömer efter samråd med ekonomienheten att de 
insatta åtgärderna är tillräckliga för att uppnå en rimlig prognossäkerhet, med 
de risker som nämns ovan. Förvaltningen kommer att hålla uppsikt över 
säkerheten i prognoserna, samt föra en diskussion med ekonomienheten i 
frågan. Inga ytterligare uppgifter i detta ärende utöver verksamhetsrapporten 
kommer att kommuniceras till nämnden.  

 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att 
 
-bildningsförvaltningens uppdrag att göra en analys av osäkerheten i    
 månadsuppföljningarna och prognoser anses besvarat 
 
Beslut 
 
-i enlighet med förvaltningens förslag 
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§ 48 
 
Delegeringsbeslut, dnr 13.00010/600 
 
1. Lärare vid Klockarhagsskolan 2013-02-13 – 2013-06-12 

 
2. Beslut 38-39/13 samt 42-48/13, anpassad studiegång vid 

Klockarhagsskolan enligt grundskoleförordningen 5 kap 10 §. 
 

3. Beslut 40-41/13 och 49/13, särskild undervisningsgrupp vid 
Klockarhagsskolan enligt grundskoleförordningen 5 kap 5 §. 
 

4. Utdelning av verksamhetsbidrag 2012. 
 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
- Delegeringsbesluten anmäls och läggs till handlingarna 
 
Beslut 
 
- I enlighet med förvaltningens förslag. 
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§ 49 
 
Delgivningsärenden, dnr 13.00011/600 
 
1. Samverkansprotokoll 2013-01-28 

 
2. Samverkansprotokoll 2013-02-25 

 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
- Delgivningsärendena delges och läggs till handlingarna. 
 
Beslut 
 
- I enlighet med förvaltningens förslag. 
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§ 50 
 
Kvarstående ej verkställda beslut, dnr 13.00009/600. 
 
Beslut verkställda sedan 2013-03-06 
- 
 
Beslut från bildningsnämnden 
§ 121/10  Utredning av avgifter vid uthyrning av idrottssalar 
 
§ 157/11 Biblioteksupphandling, kvalitetsmässiga och ekonomiska  
§ 213/11  konsekvenser gällande entreprenad av biblioteksverksamheten   
                kontra egen regi 
 
§ 174/11 Utarbeta en Kultur- och fritidspolicy  
§   31/12 
§ 135/12 
§ 13/13   
 
§ 9/12     Utarbeta nyckeltal för 15-timmars barnen  
§ 25/12 
§ 141/12 
 
§  28/12   Analys av osäkerheten i månadsuppföljning 
 
 
§ 43/12    Upprätta åtgärdsplan med tillhörande ekonomisk kalkyl för   
                 förbättringsbehoven i ärendet Uppföljning nya skolan 
 
§ 46/12    Ytterligare utveckla sammanställningen av framtida lokalbehov 
 
§ 64/12     Gymnasieprogram med inriktning hund, fortsatt utveckling redo-  
                 visning under hösten 
 
§ 67/12     Ta fram en långsiktig strategi för förskoleverksamheten 
 
§ 136/12   Uppdras att ta fram en samlad siffra på antalet barn som inte     
                 utnyttjar barnomsorgen 
 
§ 26/13 Projektering av förskolan Lärkan 
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Medborgarförslag 
 
2012-09-11 Jette Nilssons medborgarförslag om simundervisning sommartid 
 
2013-02-06 Maria Gustavssons medborgarförslag gällande busskort för barn i  
                    Grythyttan som deltar i Kulturskolans frivilliga verksamhet 
 
Motioner 
 Lars-Göran Zetterlunds (C) motion om föreningspolitiskt handlingsprogram 
och Barbro Anderssons (S) motion om att kommunen tar initiativ till att ett 
idrottspolitiskt program tas fram i samverkan med idrottsrörelsen 
 
§ 7/06+       
§ 11/07   Föreningspolitiskt handlingsprogram, tas tillsammans  
§  86/07  med Idrottspolitiskt handlingsprogram. Utredning efter    
§ 70/08   2010-07-01. Kommer att ingå i Kultur- och fritidspolicyn. 
§ 13/10 
 
2013-02-19 Lasse Erikssons (SD) motion om nolltolerans mot sexistiska,  
                    rasistiska uttalanden och hot i skolorna 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
- godkänna redovisningen 
 
Beslut 
 
- Följande ärenden är åtgärdade och tas bort från listan: § 28/12 Analys av 

osäkerheten i månadsuppföljningen, § 136/12 Uppdras att ta fram en 
samlad siffra på antalet barn som inte utnyttjar barnomsorgen och 213/11 
Kvalitetsmässiga och ekonomiska konsekvenser gällande entreprenad av 
biblioteksverksamheten kontra egen regi. 
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