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Datum  

2018-01-09  

 
Bildningsutskottet   

 
Plats och tid Kommunhuset, Rektangeln, kl. 13.00–14.30 

Beslutande Ledamöter 

Se bilagd förteckning 
 

 Ersättare 

Vivianne Pettersson (M)  
 

Övriga närvarande Tina Lanefjord, bildningschef 
Peter Wiker, utvecklingsstrateg 
Raija Sundin, nämndsekreterare 

 

Justerare Thomas Lönn (S)  

 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret tisdag 16/1 2018 kl. 16.00 
 

Underskrifter   

 Sekreterare Paragrafer 1-11 
 Raija Sundin  
   

 Ordförande 

 Ewa Stålberg  
   

 Justerare 

 Thomas Lönn   

 
 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Bildningsutskottet 
 

Sammanträdesdatum 2018-01-09 
    

Datum då anslaget sätts upp 2018-01-17 Datum då anslaget tas ned 2018-02-07 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 

   

Underskrift 

 Raija Sundin  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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 Beslutande  Tjänstgörande ersättare 

 Marjo Pruuki S Torbjörn Saxin (S) 

 Thomas Lönn S  

 Ritha Sörling V  

 Ewa Stålberg, ordförande M  

 Barbro Stein GL  
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§ 1 

Godkännande av kallelse till dagens sammanträde 
 
Ordförande Ewa Stålberg (M) redogör för kallelsen till dagens  

sammanträde vilken godkänns. 
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§ 2 

Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 3 

Teman 2018, dnr KS 18/00006 
 
Fastställande av teman 2018 

 

Förvaltningen föreslår följande teman vid 2018-års sammanträden i 

bildningsutskottet. 

 

9/1 (tisdag)  - 

 6/2 (tisdag)  Förskolan   

13/3 (tisdag)  Kulturskolan  

 3/5 (torsdag)   Grundskolan f-3 

29/5 (tisdag)  Grundskolan 4-6 

 14/8 (tisdag)   Måltidsverksamheten 

 5/9 (tisdag)  Elevhälsan 

 2/10 (tisdag)  Grundskolan (7-9) 

6/11 (tisdag)   Gy/vux 

 

 

Digitalisering alla skolformer - tas med under alla teman, i viss mån. 
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§ 4 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, dnr KS 18/00005 
 

Beslutsunderlag 
Förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 

maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. Skolverket 

Skollagen (2010:800) 

 

Ärendet 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag i maxtaxan för kommande bidragsår 

senast den 30 december varje år. Statsbidraget delas ut under förutsättning att 

kommunen följer villkoren i förordningen.  

 

 
Ekonomi 

De nya högsta avgiftsnivåerna gäller perioden 1 januari 2018 till den 31 

december 2018. Inkomsttaket ökar år 2018 från 45 390 kronor till 46 080 

kronor. De nya avgiftsnivåerna ska tillämpas från 1 januari år 2018. 

 

Förskola 

 Avgiftstak* dock högst 

Barn 1 3% 1 382 kr 

Barn 2 2%    922 kr 

Barn 3 1%    461 kr 

 

Fritidshem 

 

Barn 1  2%    908 kr 

Barn 2  1%    454 kr 

Barn 3 1%    454 kr 

 

*Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som 

erbjuds istället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § 

skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.  

 

Skollagen fastslår att det är kommunen/huvudmannen som slutligen 

bestämmer avgifter i verksamheterna. Förvaltningen lämnar ovanstående 

avgifter som förslag till beslut. 

 

De nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens avgiftsintäkter kommer att 

öka. Statsbidraget minskar därför troligen i motsvarande omfattning. 

 
Folkhälsa 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

detta perspektiv. 
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Miljö 

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån 

detta perspektiv. 

 
Medborgarperspektiv 

Förordningen ändrades under år 2015 och ändringen innebar att 

inkomsttaket indexeras. 

 
Samverkan 

Information och samverkan sker inför kommunstyrelsens samverkan. 
 

 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
 

- Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 

verksamhetsåret 2018. 

 

 
--- 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef  

Tina Lanefjord. 

 

 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet ställer ordförande  

Ewa Stålberg (M)) bifall mot avslag på förvaltningens förslag vilket bifalls. 

 

 

 

 

Bildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen 
  
- Fastslå de nya avgiftsnivåerna enligt Skolverkets riktlinjer för 

verksamhetsåret 2018. 

 

 

 

 
Exp till  

Kommunstyrelsen 
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§ 5 

Information Bildningschef, dnr KS 18/00007 
 

Bildningschef informerar: 

 

Förskolan 

Förskolan följer det lagstadgade kravet att vårdnadshavare garanteras en plats 

inom 4 månader. 

 

Grundskolan 

En organisationsförändring är på gång. Två enheter blir fyra, organiserade 

under fyra rektorer vilket innebär en utökning av rektorstjänster från  

200 % tjänst till 350 % tjänst. Biträdande rektorer minskas från 200 % tjänst 

till 50 % tjänst.  

Rektorsområden blir följande: 

- Grythyttan skola åk f-5  

- Klockarhagsskolan åk f-3 

- Klockarhagsskolan åk 4-6 

- Klockarhagsskolan åk 7-9 

 

Med den nya organisationen ges rektor bättre möjlighet till ett nära ledarskap 

och bättre förutsättningar att arbeta med pedagogiskt ledarskap och 

klassrumsnära. Ett led i att öka måluppfyllelsen för våra elever. 

 

Vidare behöver administrationen utökas. De senaste åren har verksamheten 

ökat med ca 150-200 elever. Totalt finns 160 % tjänst skoladministratör. Inom 

grundskolan finns ca 750 elever, brukligt är att det finns en skoladministratör 

på ca 250-300 elever. 

  

Pihlskolan 

Samordnare för vuxenutbildningen har fått utökning i sin tjänst och är nu 

samordnare för all vuxenutbildning.  

Under 2018 beräknas gymnasial vuxenutbildning öka genom nya 

bestämmelser kring etableringen av nyanlända.  

27 januari är det öppet hus på Pihlskolan, då har skolan möjlighet att visa upp 

den nya no-salen som beräknas vara klar under februari månad. 

 

Kulturskolan/fritidsklubben Valhalla 

Projektet kring Kulturtältet kommer inte att genomföras under år 2018 på 

grund av tidsbrist, projektet planeras nu till år 2020 av Länsteatern. 

Länsteatern vill dock gärna medverka vid Vårskriket i någon annan form. 
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Personal  
Konsekvenser vid omorganisation Kultur- och fritidschef 

Kultur och fritidsekreterare reduceras bort och tjänsten görs om till 

kulturskolchef tjänst på 100 % tjänst, istället för 50 % tjänst med 40 % 

administrativt stöd.  

 

Även kultur- och fritidschef tjänsten görs om till en 100 % tjänst, istället för 

50 % tjänst med 40 % administrativt stöd.  

Kultur- och fritidschef är organiserad direkt under kommunchef och 

kulturskolan är kvar i bildnings verksamhetsområde. 

 

Måltid 

Björkhaga kök är försenat av olika anledningar och beräknas bli klart under 

februari månad. 

 

Övrigt 

Ett skolprojekt med Skolverket har pågår och idag den 9 januari var det en 

inspirationsträff med skolpersonalen på Loka brunn. 
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§ 6 

Information Ekonomi muntligt, dnr KS 18/00007 
 

Bildningschef informerar: 

 

Ekonomi 

Nu inväntar kommunen årsbokslutet, har inget mer att tillföra. 
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§ 7 

Information Yrkesvux, dnr KS 17/00004 
 
Informationsunderlag 
Kommunförvaltningen YrkesVux 2017 Rapport 2017-12-01 (Bilaga) 

 

Ärendet 
Kommunförvaltningen har i enlighet med författningen kring YrkesVux 

bedrivit yrkesutbildning i kommunen tillsammans med kommunerna 

Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg. 

 

Inför 2017 ändrades förutsättningarna för utförande av utbildning inom 

förordningen för YrkesVux. Samverkan i minst tre kommuner krävdes för att 

kunna ansöka om YrkesVuxbidrag från Skolverket. Dessutom krävdes att 

kommunerna bidrog med (egenfinansierad) lika stor volym utbildning som 

bidrag söktes för. Den underliggande finansieringen från staten halverades 

alltså. Under året ändrades däremot förutsättningarna genom att samtliga 

utbildningar beslutades omfatta 800 poäng per årsstudieplats, mot tidigare 800 

eller 1 100. Orienteringskurser redovisades även fortsättningsvis som 1 300 

poäng per årsplats. Betalningen för en årsstudieplats är 50 000 kronor. 

Utbildningarna genomförs i huvudsak via upphandlade anordnare (Industri 

samt vård- och omsorg). Restaurangutbildningen utförs i egen regi. 

 

Kommunen har under året genomfört mellan 50 och 60 årsplatser i 

vuxenutbildning som är att betrakta som yrkesutbildning. Nedan beskrivs 

vilka insatser som gjorts. 

 

Titulatur 

Kommunen har under året bedrivit uppdragsutbildning inom omsorgen. 6 

personer har under året läst kurser inom Vård- och omsorg för att i enlighet 

med Vård- och omsorgscollege riktlinjer bli stödassistenter. Utbildningarna 

förväntas pågå in i 2018. 

 

Orienteringskurser  

Kommunen har bedrivit orienteringskurser inom IN (16), RL (6) och VO. 

Orienteringskurserna har bedrivits sammanhållna under 10 veckor på IN och 

RL, och varit behovsinsatta inom VO. Resultatet har varit mycket gott, då de 

flesta efter orienteringskurser gått in på reguljär yrkesvuxenutbildning i ett 

senare skede.  

 

YrkesVux Restaurang- och livsmedel. 

Två elever examinerades från yrkesutbildning i restaurang och livsmedel efter 

vårterminen 2017. De hade då läst 800 poäng i yrket.  
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6 elever togs in på motsvarande utbildning under hösten. Dessa elever 

kommer att ha läst halva sin utbildning efter höstterminen, och är således 

klara med sina 800 poäng efter vårterminen. 

 

YrkesVux Industriprogrammet. 

Ett tiotal elever läser yrkesutbildning vid industriprogrammet vid Rinman 

Education. Eleverna är klara med sina 800 poäng efter vårterminen 2018. 

 

YrkesVux Vård- och omsorg. 

Ett stort antal elever har under året deltagit i yrkesutbildning mot vård och 

omsorg. Den sista sammanhållna gruppen med ett tiotal elever avslutade sina 

studier tidigt under våren, och därefter har löpande antagning skett, främst 

beroende på tillgänglighet till praktikplatser. Det är kontinuerligt mellan 10 

och 20 elever inne i utbildningen, och antalet elever som kommer att 

examineras per år är också på denna nivå. 

 

Ljusnarsbergs kommun avser att under 2018 samverka med övriga regionen 

kring ansökan. Beträffande den regionala samverkan måste kommunen därför 

noga följa och utvärdera effekterna av att stå utanför den regionala samverkan 

som finns i Region Örebro 2018.  

 

 
Ekonomi 

Hällefors kommun har redovisat utbildning i YrkesVux motsvarande 46,8 

platser (1 170 000 kr), samt dessutom 5,8 (290 000 kr) i samverkan med 

SFI. 

 

Totalt har alltså kommunen producerat mellan 50 och 60 helårsplatser i 

YrkesVux, lite beroende på hur beräkning görs, och får för detta återsöka 

1 460 000 från Skolverket.  

 

Det är bland annat med tanke på övergripande kostnader och samläsning 

svårt att säga exakt hur väl den externa finansieringen täcker kostnaderna. 

Finansieringen överstiger dock gott och väl kostnaderna för 

entreprenadavtalen och lärarkostnader i egen regi (direkta kostnader). 

Bedömningen är att utbildningarna tack vara synergier och 

volymoptimeringar ryms inom tilldelad budget i vuxenutbildningen. 

  
Folkhälsa 

Tillgång till och deltagande i vuxenutbildning bedöms ur flera aspekter ha 

mycket stor inverkan på folkhälsan, både på kort och lång sikt. 
 

Miljö 

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 
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Medborgarperspektiv 

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 

 

--- 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör utvecklingsstrateg 

Peter Wiker. 

 

 

 

Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 

kommunstyrelsen för information. 

 
 
 
 
Exp till  

Kommunstyrelsen 
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§ 8 

Förskolan i dag december 2017, dnr KS 17/00030 
 

Bildningschefen redogör för sammanställning gällande antal barn i förskolan. 

 

Aktuella läget i förskolan december månad 2017 enligt följande: 

 

Antal barn i kommunal förskola 

Bananen   36 

Lärkan 1   61 

Lärkan 2   46 

Masken   57 

Smultronstället  17 

Grythyttans förskola  67 

Varav asylbarn    6 

 

Totalt                                           284 

 

 

 

 

Antal barn i privat förskola 

Privat förskola  33 

Pedagogisk omsorg  23 

 

Totalt   56 

 

 

Antal barn född 2016         79 

Antal barn födda 2011-2015                 337  

Varav födda 2011                                    69 

Antal barn ej i förskola av barn 

i förskoleåldern   23 

 

Kölistan   

Antal barn i kö   27 

 

 

 

Härmed har bildningsutskottet informerats i ärendet. 
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§ 9 

Information Grythyttans förskola, Solen och Molnet,  
dnr KS 18/00007 
 

Grythyttan förskola avd. Molnet och Solen flyttar in i sina nya lokaler nu efter 

helgerna. Känns verkligen roligt att vi då är klara med förskolans lokaler i 

Grythyttan. Det innebär att vi lämnar två tidigare skepp i Sörgården och tre 

skepp blir två. Invigning kommer att ske i feb/mars.  
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§ 10 

Kvalitetsgranskning huvudmannens styrning av 
gymnasieskolan, dnr KS 17/00209 

 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning - beslut 
 
Informationsunderlag 
Skolinspektionen Beslut- efter kvalitetsgranskning av huvudmannens 

styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i Hällefors kommun. 

(Bilaga) 

 

Ärendet 
Skolinspektionen har under hösten genomfört en kvalitetsgranskning av 

huvudmannens styrning av gymnasieskolan mot de nationella målen i 

Hällefors kommun. Hällefors kommun är en av 30 utvalda kommuner för 

granskningen. 

 

Syftet med kvalitetsgranskningen var att granska huvudmannens arbete för att 

utveckla utbildningen inom gymnasieskolan och skapa goda förutsättningar 

för elevernas lärande och för att tillgodose ett allsidigt utbud.  

De centrala frågeställningarna gällde hur huvudmannen genomför uppföljning 

av gymnasieskolan. Granskningen skulle också belysa hur huvudmannen styr 

för att kompensera för elevers olika förutsättningar att nå målen samt på vilket 

sätt huvudmannen erbjuder ett allsidigt programutbud 

 

I granskningen ingick intervjuer med rektor, utskott, presidiet i 

kommunstyrelse, förvaltningschef, ansvarig ekonomichef och ansvarig för 

kvalitetsfrågor i gymnasieskolan. Kvalitetsgranskningen grundar sig även på 

studier av insända dokument som Skolinspektionen tagit del av. 

Efter avslutad kvalitetsgranskningen har Skolinspektionen utarbetat ett 

granskningsbeslut som innehåller en bedömning av verksamhetens kvalitet 

inom det granskade området samt en beskrivning av de eventuella 

utvecklingsområden som identifierats. Om utvecklingsbehov framkommit 

gör Skolinspektionen en uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits.  

När alla granskningsbeslut är fattade kommer de samlade resultaten att 

redovisas i en övergripande kvalitetsgranskningsrapport.  

 

Skolinspektionen har fattat beslut efter kvalitetsgranskningen i Hällefors 

kommun (bilaga). I beslutet står att granskningen sammanfattningsvis inte 

visat annat än att det granskade området fungerar väl. Granskningen är 

därmed avslutad. 

 
Ekonomi 

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

En fungerande gymnasieskola bedöms ha stor inverkan på folkhälsan i 

kommunen. 
 

Miljö 

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 
Medborgarperspektiv 

Förvaltningen har inte funnit några aspekter på frågan ur detta perspektiv. 

 

 

--- 

Under Bildningsutskottets behandling av ärendet redogör bildningschef Tina 

Lanefjord. 

 

 

 

Härmed är bildningsutskottet informerade och ärendet skickas vidare till 

kommunstyrelsen för information. 

 
 
 
 
Exp till  

Kommunstyrelsen 
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§ 11 

Övrigt, dnr KS 18/00008 
 

Ordförande Ewa Stålberg (M) tackar för sig och önskar alla 

bildningsutskottets ledamöter ett bra år 2018 och lycka till med valåret. 

 

Ritha Sörling (V) tar tillfället i akt och önskar ordförande Ewa Stålberg (M) 

all lycka i framtiden och med nya boendeorten Karlstad. 

 


