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Datum  
2010-02-23  

 
   
 
Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 – 17.15 

Beslutande Ledamöter 
Ritha Sörling, (S), ordförande 
Allan Myrtenkvist, (S) §19 - §25.b Kl.16.30 
Birger Antonsson, (S) ers. Allan M. §26 
Anna Hult, (S) Kl.17.00 
Olle Samuelsson, (C) 
Kenth W Johansson, (M) 
Marguerite Wase, (HOB) ers S. Jansson 
Stefan Backius, (V) 

 

 Ersättare 
Marjo Pruuki, (S) 
Monica Eriksson, (S) 
Madeleine Hautamäki, (C) 
Silke Krips, (M) 
Birger Antonsson (S) 

 

Övriga närvarande Samuel Eriksson, gruppledare (V) 
Ann-Britt Enberg, rektor, del av mötet. 
Elisabet H Solberg, förvaltningschef 
Susanne Ohlsjö, sekreterare 

 

Justerare   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret .Torsdag 11/3 2010 kl.8.00 
 
Underskrifter   
 Sekreterare Paragrafer 19 - 26 
 Susanne Ohlsjö  
   
 Ordförande 
 Ritha Sörling  
  

Olle Samuelsson 
 

 Justerare 
    
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-02-23 
    
Datum då anslaget sätts upp 2010-03-12 Datum då anslaget tas ned 2010-04-06 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 
 
   
Underskrift 
 Susanne Ohlsjö  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§19 

Val av justerare samt dag för justering 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
-  Olle Samuelsson (C) utses att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll 2010-03-11 
 
 
§20 
 
Fastställande av dagordningen 
 
Ordföranden föreslår bildningsnämnden besluta 
 
- fastställa dagordningen till dagens möte. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- i enlighet med ordförandens förslag. 
 
 
 
§21 
 
Tillkommande ärenden på ärendelistan  
 
1. Riktlinjer för barnomsorgspeng 
2. Förfrågan från BOAB om att köpa mark i Hemgårdsområdet. 
3. Ledighet för elev 
4. Bidragsansökan från Henrik Olsson, Mat i Fokus. 
 
 
§22 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
En genomgång görs av protokoll från Bildningsnämndens möte 2010-02-02. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- protokollet läggs till handlingarna. 
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§23 
 
Beslutsärenden 
 
Verksamhetsberättelse 2009 dnr 16.10/007 
 
Förvaltningschef Elisabet H Solberg presenterar verksamhetsberättelsen. 
Diskussioner förs om denna av nämndens ledamöter. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- Godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
 Ordföranden tackar för verksamhetsåret. 
 
§24 
 
Budget 2010 dnr 47.09/000 
 
Sammanfattning 
Utgångspunkten för bildningsförvaltningens budgetarbete med 2010 års 
budgetramar, har varit den av kommunstyrelsen antagna 5-årsplanen och den 
budgetram som tilldelats bildningsnämnden på 132 736,0 tkr. För att 
bildningsnämnden ska kunna lägga en budget inom den tilldelade ramen 
måste reduceringar göras som motsvarar 6,7 miljoner kronor. Från och med 
2010 måste verksamheterna lägga in kostnader för sjuklöner och vikarier i 
sina budgetramar. I bildningsförvaltningens förslag förutsetts att 
bildningsnämnden beslutar att de fem familjedaghem som finns i Hällefors 
kommun läggs ned, att grundskolan erbjuder två språk inom ramen för 
språkvalet samt att bildningsnämnden beslutar att uppdra till 
förvaltningschefen att verkställa de reduceringar som behöver göras för att 
bildningsnämnden ska komma inom den beslutade budgetramen för 2010.   
 
Beslutsunderlag 
Utgångspunkten för bildningsförvaltningens budgetarbete med 2010 års 
budgetramar, har varit den av kommunstyrelsen antagna 5-årsplanen. På 
bildningsnämndens sammanträde 2009-09-01, dnr. 47.09/000, fick 
förvaltningschefen i uppdrag att se över personaltätheten i hela organisationen 
inför de kommande reduceringarna 2010.  

 
Bildningsnämndens beslutade budgetram för 2010 är 132 736,0 tkr efter 
diverse omflyttningar av verksamhetsansvar mellan bildningsförvaltningen 
och kommunförvaltningen i samband med årsskiftet 2009/2010. I 2010 års 
budget har bildningsförvaltningen upprättat två nya budgetposter på central 
förvaltning, nämligen posten utvecklingsmedel på 500,0 tkr samt en post på 
340,0 tkr för oförutsedda händelser. Dessa poster är till för att ge 
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bildningsnämnden och förvaltningen möjligheter att styra ekonomiska 
resurser till utvecklingsarbete i verksamheterna för att öka måluppfyllelsen 
samt att inom befintlig ram klara vissa oförutsedda kostnader som inte kan 
skjutas på framtiden.   
 
För att Bildningsförvaltningen ska kunna lägga en budget inom den tilldelade 
ramen måste reduceringar göras som motsvarar 6,7 miljoner kronor. Från och 
med 2010 måste verksamheterna lägga in kostnader för sjuklöner och vikarier 
i sina budgetramar, vilket tidigare inte gjorts fullt ut. Dessutom behöver 
ekonomiska medel avsättas för lokalt utvecklingsarbete, 
kompetensutveckling, förskole- och lärarlyft m.m. Samtliga dessa 
budgetposter bör så långt det är möjligt ingå i den ram som tilldelas respektive 
verksamhetsform; förskola, grundskola, Kulturskola och gymnasieskola samt 
central förvaltning. Reduceringar av denna omfattning kommer inte att kunna 
göras utan personalminskningar, utan märkbara förändringar inom de olika 
verksamheterna och utan att kvaliteten kan komma att påverkas.  

 
 
Ärendet 
Bildningsförvaltningen kommer att påbörja verkställigheten av de 
reduceringar som ligger till grund för förvaltningens förslag till budget så fort 
bildningsnämnden fastställt budgeten per verksamhetsform 2010 (se bilaga 1) 
samt fattat de nödvändiga besluten som föreslås i denna tjänsteskrivelse.  
 
Förskola/förskoleverksamhet 
I förslaget till tilldelad budget för förskola/förskoleverksamhet förutsetts att 
de fem familjedaghem som finns i Hällefors kommun läggs ned och att de 
barn som finns i familjedaghem erbjuds plats i någon av kommunens 
förskolor, så nära barnens eget hem som möjligt och med skäliga hänsyn till 
vårdnadshavarens önskemål. Denna reducering motsvarar 2 miljoner kronor. 
Orsaken till bildningsförvaltningens förslag är att det är en fördel om 
kommunen satsar på att behålla välutbildad personal inom förskolan. De flesta 
av dagbarnvårdarna är i en ålder där de närmar sig ålderspension och det kan 
finnas vissa möjligheter att erbjuda dessa någon form av pensionslösning i 
enlighet med de riktlinjer som kommunstyrelsen antog 2009. Samtliga 
dagbarnvårdare har ett års uppsägningstid, vilket innebär att effekterna av 
denna reducering inte kommer att inträda omedelbart.  
 
Reduceringen av familjedaghem innebär att antalet barn per årsarbetare 
kommer att öka och att det blir fler barn i befintliga förskolegrupper. I bilaga 
2 till denna tjänsteskrivelse finns en redogörelse för antalet barn i 
förskolegrupperna i dag, antalet barn som finns i familjedaghem och som 
behöver plats i förskolan samt det totala antalet barn i förskolegrupperna efter 
reduceringen.   
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Kommunen har ingen möjlighet att låta bli att ta emot de barn i förskolan som 
är i behov av plats på grund av föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller 
barnets eget behov. Dessa barn måste tas emot utan oskäligt dröjsmål, trots att 
vi kan se att antalet födda barn i Hällefors kommun inte minskar. Det kan 
finnas risk för att kvalitén i verksamheten kan bli sämre. Men 
bildningsförvaltningen bedömer att det finns möjligheter att se över 
organisationen inom förskolan för att eventuellt hitta lösningar som innebär 
en större flexibilitet när det gäller arbetsorganisation, förläggning av 
planeringstider m.m. för att skapa förutsättningar att behålla en så god kvalitet 
i verksamheten som möjligt. Framtida års besparingar inom förskolan bör 
dock göras genom en översyn av lokaler och lokalkostnader eftersom det där 
kan finnas möjliga lösningar till reduceringar som innebär att kommande 
reduceringar av personal inte blir lika nödvändiga.  
 
Genom att samtliga familjedaghem läggs ned återstår endast alternativet 
förskola för de barn vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar eller för de barn 
som har ett eget behov av plats i förskola. Detta innebär att föräldrarnas 
valmöjligheter begränsas i förhållande till idag. Däremot gäller det nya regler 
för rätten till barnomsorgspeng från och med 1 juli 2009. Införandet av ett 
system med barnomsorgspeng syftar till att öka utrymmet för enskilda 
initiativ inom barnomsorgsområdet och innebär att kommunen är skyldig att 
informera om möjligheterna att starta pedagogisk omsorg, där familjedaghem 
kan utgöra en verksamhetsform. Kommunen är också skyldig att godkänna 
och ge bidrag till sådan enskild verksamhet som uppfyller de krav på kvalitet 
och säkerhet som ställs på motsvarande verksamhet med offentlig huvudman.  

 
Grundskola 
Kommunen har enligt Grundskoleförordningen 2 kapitel, 17 § en skyldighet 
att erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska som språkval. 
Kommunen är skyldig att anordna undervisning i ett språk enligt denna 
bestämmelse, om minst fem elever väljer språket och eleverna kan bedömas 
ha möjlighet att fortsätta studierna i språket på gymnasieskolan. 
Bildningsnämnden beslutade 2006-06-20, dnr 33.6/611, att inför läsåret 
2007/08 erbjuda blivande elever i årskurs 6 språkval i franska, tyska och 
spanska under förutsättning att språkvalet kunde finansieras inom 
Klockarhagsskolans budgetram. Bildningsförvaltningen önskar nu göra en 
reducering av ämnet franska inom ramen för språkval utifrån att det de 
senaste åren har varit färre elever som valt franska (se bilaga 3). Detta har de 
senaste åren också visat sig vara en nationell trend.  
 
Bildningsförvaltningens förslag är därför att inte erbjuda franska som ett 
alternativ inom ramen för språkvalet för årskurs 6 från och med läsåret 
2010/2011. Denna reducering motsvarar cirka 220 tkr. De elever som redan 
har påbörjat att läsa franska kommer att få möjligheten att avsluta dessa 
språkstudier under sin grundskoletid. Det betyder att om tre år så är det inte 
några elever som läser franska inom ramen för språkvalet. Eleverna kommer 
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således från och med läsåret 2010/2011 att kunna välja mellan tyska, spanska 
och en kombination av svenska och engelska inom ramen för moderna språk. 
Kombinationen av svenska och engelska ska ses som ett alternativ för de 
elever som av någon anledning inte läser ett modernt språk och som istället 
önskar att få mera stöd i svenska och engelska för att nå målen i dessa ämnen. 
För att kunna genomföra ovan beskrivna reducering, krävs det att 
bildningsnämnden fattar beslut om att grundskolan erbjuder två språk inom 
ramen för språkvalet.  
  

  
Förvaltningens förslag till beslut 
Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden att fatta beslut om  
 

- att anta de budgetramar per verksamhetsform som framgår av bilaga 1 
till denna tjänsteskrivelse. 

- att lägga ned samtliga familjedaghem i Hällefors kommun och istället 
erbjuda de barn som har plats i familjedaghem en förskoleplats. * 

- att besluta om att fr.o.m. höstterminen 2010/2011 erbjuda två språk 
inom ramen för språkvalet för de elever som påbörjar år 6 i 
grundskolan. 

- att uppdra till förvaltningschefen att verkställa reduceringar 
motsvarande 6,7 miljoner kronor för att bildningsnämnden ska komma 
inom den beslutade budgetramen för 2010.  

 
Rektor Ann-Britt Enberg, ansvarig för förskoleverksamheten deltar och 
berättar om dagens förskola kontra den kommande enligt förslaget. 
 
Närvarande besökare under sammanträdet lämnar sina synpunkter till 
nämnden angående barnomsorgen i Hällefors. 
 
(M) begär återremiss till partiet angående punkten om familjedaghem. Se * 
ovan. 
Mötet ajourneras för diskussioner inom partigrupperna.  
Efter att förvaltningens förslag till text förkastats finns ett förslag från (M) 
och ett förslag från (S) till ny textformulering. 
Efter röstning beslutas att (S) förslag till textändring antas. Meningen blir då 
som följer: 

- att lägga ned familjedaghem i Hällefors kommun och istället erbjuda 
de barn som har plats i familjedaghem en förskoleplats eller annat 
lämpligt alternativ. 

- (V) reserverar sig mot beslutet och inkommer med skriftlig inlaga. (V) 
önskar också en återrapportering vad kommande besparingar får för 
följder inom verksamheten. Detta förslag röstas ner och (V) reserverar 
sig mot detta. Yttrandet presenteras nedan. 
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Särskilt yttrande med anledning av reservationerna från Vänsterpartiet i 
samband med Budget 2010  
 
Angående familjedaghemmen 
Det är ett olyckligt beslut att ta bort alla familjedaghem. Det finns barn som 
har stort behov av detta, ett faktum som även närvarande föräldrar vittnade 
om vid nämndens sammanträde. Dessutom får beslutet följden att valfriheten 
inom kommunala barnomsorgen tas bort. Vidare visar ekonomin för 2009 att 
platserna är ca 20,000 kr billigare per barn och per år för familjedaghem 
jämfört med förskolan.  Vad eventuella framtida privata alternativ förväntas 
bli kan vi bara spekulera om. Även om reduceringarna beslutas så är det inte 
säkert att nettobesparingen blir densamma. Därmed tas ett kostnadseffektivt 
sätt att bedriva barnomsorg bort, erfarenheter som skulle kunna berika den 
kommunala verksamheten. Genom att ta bort familjedaghem han nämnden 
också ökat incitamentet för privatisering och i förlängningen en ekonomisk 
åderlåtning av den offentligt drivna barnomsorgsverksamheten. 
 
Angående delegationen om stora besparingar 
Beslutsunderlagen för besparingen på 6,7 miljoner är otillräckliga. Vad denna 
stora besparing får för konsekvenser i verksamheten framgår inte av 
beslutsunderlaget eller den politiska diskussionen i nämnden. Det verkar 
finnas en osäkerhet bland nämndens ledamöter om hur relationen mellan 
politiker och tjänstemän ska se ut. Ofta framförs åsikter som går ut på att 
politiker inte kan och heller inte ska besluta om besparingar inom 
verksamheten. Detta kombinerat med en ovilja att formulera visioner och – 
som den nyligen diskuterade frågan om Kulturskolans reglemente visat även 
en politisk vilja att ta bort visioner gör att de politiska signalerna för hur 
reduceringarna ska hanteras blir obefintlig. Bildningsnämndens måldokument 
är dessutom under utarbetande och kan således inte sägas utgöra någon signal 
till tjänstemännen vad gäller verksamhetens framtida inriktning. Detta är 
oroande och leder till att genomförandet av besparingen på 6,7 miljoner till 
betydande delar måste luta sig på gamla dokument, gamla ”kulturer” och 
otydliga politiska beslut. Avsaknaden av politiska signaler är ett problem som 
även förvaltningschefen påpekat. Samtidigt står vi inför tuffa besparingar som 
måste verkställas. Därav yrkandet om ett tillägg med en mening som skulle 
specificera att återkoppling av beslutets konsekvenser skulle ske innan 
sommaren. Detta för att dels formellt tydliggöra politikernas ansvar för 
konsekvenserna samt att öka möjligheterna att följa arbetet och utvärdera 
konsekvenserna. De andra partiernas passivitet och återkommande tendens att 
abdikera från det politiska ansvaret och istället fokusera på att ”skydda 
ryggen” bådar inte gott för den lokala demokratin. En kontinuerlig diskussion 
runt uppföljningen av detta och andra beslut skulle kunnat bidra till att 
motverka detta. 
 
Stefan Backius 
Vänsterpartiet Hällefors  
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Bildningsnämndens beslut 
 
- att ändra texten i förvaltningens förslag till beslut enligt röstning . 
- i övrigt besluta enligt förvaltningens förslag.  
 
 
 
 
§25 
 
Informationsärenden   
 
a. Barnomsorgspeng dnr 36.10/600 
Förvaltningschef Elisabeth Solberg informerar om barnomsorgspengen. 
Information ges om barnomsorgspengen som regeringen beslutade ska gälla 
från 1 juli 2009.  Detta kommer upp på nämnden i mars, då ska Jessica 
Jansson, ekonomichef ha beräknat ett utkast till riktlinjer för detta. 
 Detta kommer på bildningsnämndens nästa möte 30 mars. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 

- godkänna rapporten. 
 
 
 
b. Förfrågan från Hällefors Bostads AB om markköp dnr 37.10/600 
Fråga om Bildningsförvaltningen är intresserade av markköp vid 
Hemgårdarna har inkommit. Detta har förvaltningen tackat nej till då den 
planerade bollhallen ej kommer att byggas som tidigare planerats. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 

- godkänna rapporten. 
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Tillkommande beslutsärenden 
 
 
§26 
 
Bidragsansökan från Vardagsmat i fokus/ Henrik Olsson dnr 04.10/805 
Bildningsnämndens ordförande återger ett samtal hon haft med Henrik Olsson 
som driver restaurang i Måltidens Hus.  
Den 20 mars är det ”Vardagsmatens dag”, en dag som ska lägga fokus på 
måltiden som serveras i skola och omsorg. Syftet är att förbättra måltiden för 
människor som inte kan välja sin mat själva. 
Bidragsansökan avser kringkostnader för arrangemanget. 
 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
 

- att bevilja ett bidrag på 2500 kronor. 
 
 
§27 
 
Angående elevs ledighet dnr 27.10/606 
En rektor skickar till nämnden en fråga om elevs ledighet när den överstiger 
10 dagar. I detta fall har rektor ej beviljat ledigheten utan skickar den till 
nämnden för beslut. Dagens delegation för dessa ärenden är oklar.  
 
Bildningsnämndens beslut 
 
(V) deltar ej i beslutet. 

- att bevilja eleven ledighet. 
- att se över reglementet för hur dessa ansökningar ska hanteras. 

 
 
Ordföranden riktar ett tack till Lena Renström som bjöd på kaffebröd till 
dagens sammanträde. 
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