
 HÄLLEFORS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Bildningsnämnden  2009-05-12 1(22) 
  
 

 

Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 13.00 – 17.30 
 

Beslutande Ritha Sörling (s), ordförande 
Allan Myrtenkvist, (s) 
Anna Hult (s) 
Madeleine Hautamäki (c) 
Kenth W Johansson (m) 
Sören Jansson (hob) 
Siv Ighe (v) 
 

Övriga deltagande Birger Antonsson (s) 
Marjo Pruuki (s) 
Monica Eriksson (s) 
Silke Krips (m) 
Marguerite Wase (hob) 

 Under beredningstimmen deltar ledningsgruppen samt 
revisor Bertil Jonson 

 Förvaltningschef Elisabeth Solberg 
 Förvaltningssekreterare Inger Törnkvist 
 
 
Utses att justera Sören Jansson (hob) 
  
Justeringens  
plats och tid 

Bildningsförvaltningen 2009-05-25 

  
 
 Sekreterare  .....................................  Paragrafer 39-55  
  Inger Törnkvist 
 
 Ordförande  .....................................  
  Ritha Sörling 
 
 Justerande  .....................................  
  Sören Jansson 
 

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ   Bildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2009-05-12 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-05-26 anslags nedtagande  2009-06-17 
    
 
Förvaringsplats   
för protokollet   Kommunhuset Hällefors    
 
Underskrift   .......................................................  
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§ 39 
 
Tid och plats för justering av protokollet 
 
Beslutas att protokollet skall justeras på förvaltningskontoret 
2009-05-25. 
 
 
 
 
 
§ 40 
 
Val av justerare 
 
Beslutas att utse Sören Jansson (hob) att tillsammans med 
ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 
 
 
 
§ 41 
 
Tillkommande ärenden 
 
Följande ärenden anmäls och tillkommer på ärendelistan: 
 
- Svar på övergripande granskning av nämnder och styrelser 
- Fasta punkter framledes på ärendelistan  
- Flexibel tid för barn vars föräldrar är föräldralediga eller 

arbetslösa 
- Nationell kartläggning av ungdomars psykiska hälsa 
- Måldokument för skola och barnomsorg  
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§ 42 
 
Budgetuppföljningsprognos för april månad 2009, dnr 
66.09/042 
 
Förvaltningschefen redovisar budgetuppföljningsprognos för 
april månad. Avvikelsen i förhållande till den av Kommun-
fullmäktige beslutade nettobudgetramen på 141 341 tkr är – 880 
tkr. Nämnda budgetram har under året sänkts med 3 500 tkr  
vilket beror på lägre skatteintäkter och del av underskottet från 
2008. Avvikelsen i förhållande till aktuell budgetram visar ett 
minusresultat på 4 380,0 tkr. 
 
Minusresultatet på 880,0 tkr beror till största delen på personal-
kostnader inom grundskolan och förskolan. Till detta kommer  
matkostnad i Grythyttan, självrisk vid brand i Krokbornsparken 
samt hyreskostnad för paviljong vid Kronhagsskolan. 
 
Aktuell statistik gälland antalet årsarbetare inom förvaltningen 
redovisas. En ökning av tillsvidareanställd personal har skett 
med 7 st från januari till april. Förklaring till detta är bl a att ett 
par av tjänsterna skall tillhöra vikariepolen, 3 tjänster har blivit 
konverterade, 1 tjänst har övergått från provanställning till en 
tillsvidareanställning och 1 assistent slutade i oktober och 
tjänsten tillsattes inte förrän i mitten av januari. 
 
Förvaltningschefen meddelar att på utbildningsdagen för 
nämnden i augusti kommer personalchefen och ekonomichefen 
att delta och bl a kommer en genomgång/förklaring att göras när 
det gäller personalstatistik. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- godkänna redovisad budgetuppföljningsprognos. 
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§ 43 
 
Kvalitetsredovisningen för 2008, dnr 59.09/600 
 
Kommunens kvalitetsredovisning syftar till att ge information 
om verksamheten och dess måluppfyllelse. Föreliggande 
dokument innehåller därför bedömningar av i vilken utsträck-
ning de nationella målen för förskola, förskoleklass, grundskola, 
obligatorisk särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbild-
ning och kulturskola inom Bildningsförvaltningen i Hällefors 
kommun har förverkligats år 2008. De nationella målen finns i 
skollag, skolförordningar samt i läroplaner och kursplaner för 
respektive verksamhet. Kvalitetsredovisningen redovisar verk-
samhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbild-
ningens måluppfyllelse. De olika verksamhets- och skolformer-
na redovisas i huvudsak var för sig. 
 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- upprättad Kvalitetsredovisning för 2008 godkännes 
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§ 44 
 
Förskolepaviljongen vid Kronhagsskolan, dnr 67.09/210 
 
Sammanfattning 
Bildningsnämnden har gett Bildningsförvaltningen i uppdrag att 
komma med förslag till huruvida kommunen ska köpa eller fort-
sätta hyra förskolepaviljongen Bananen och Smultronstället vid 
Kronhagsskolan. Kommunförvaltningen har hjälpt till med un-
derlaget och Bildningsförvaltningen finner att det bästa alternati-
vet i dagsläget är att fortsätta hyra paviljongen.   
 
Bakgrund 
Förskolepaviljongen vid Kronhagsskolan kallad Smultronstället 
och Bananen, är just en paviljong och bör ses som en tillfällig 
lösning. Huset i sig är i någorlunda bra skick, men har brister 
vad gäller utförandet och konstruktionen i stort. Paviljongen kan 
inte likställas med ett ”riktigt” hus vad gäller driftsekonomi. Rör 
och ledningar är dragna så att man kan fälla ihop huset och detta 
medför att konstruktionen av dessa är dålig och det blir problem 
med luft i systemen. 
 
Avtalet mellan Hällefors kommun och Skanska Modul AB är 
skrivet på 6 år och löper ut 2009-06-30. Om avtalet inte sägs 
upp skriftligt senast nio månader före avtalstidens utgång så är 
avtalet förlängt med 12 månader i sänder, alltså fram till  
2010-06-30. Avtalet har inte sagts upp. De första 6 åren betalade 
Bildningsförvaltningen 434 800 kr/år plus indexuppräkning och 
det senaste året har hyran varit 458 000 kr/år. Från och med 
nästkommande avtalsperiod, som börjar löpa 2009-07-01 kom- 
mer hyran att bli 141 510 kr/år.  
 
Vad som kommer att ske med Kronhagsskolan vet vi i dagsläget 
ingenting om, men med största sannolikhet kommer de tomma 
lokalerna att hamna hos kommunförvaltningen inom några år 
när skolan flyttar ut. Det framstår dock som osäkert om för-
skolepaviljongen kan stå kvar efter skolans utflyttning eftersom 
det troligtvis blir svårt att finna en verksamhet som kan ha en 
förskola vägg i vägg, såvida det inte blir verksamhet i Kronhags-
skolans lokaler med liknande inriktning. Om kommunen köper 
paviljongen måste i så fall köpet ses som en permanent lösning 
och en eventuell flytt av paviljongen tas med i beräkningen.  
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§ 44 forts 
 
Köpet innebär då att kommunen blir ägare till en lokal som i 
framtiden kan vara svår att avyttra. Att köpa och flytta 
paviljongen innebär en kostnad på ca 1,1 miljon kronor och även 
om detta kan tyckas billigt i längden så torde det ändå inte vara 
något bra alternativ.  
 
 
Slutsats 
Det bästa alternativet i dagsläget är att hyra paviljongen så länge 
som möjligt eftersom Bildningsförvaltningen kommer att få 
minskade hyreskostnader med ca 300 000 kr/år enligt resone-
manget ovan. Detta alternativ ger oss också möjlighet att under 
tiden se vad som sker med Kronhagsskolan. Visar det sig att 
förskolan kan stå kvar även i framtiden så har vi sparat flytt-
kostnaden för den och kommunen kan ta ny ställning till ett köp.   
 
Bildningsförvaltningen föreslår Bildningsnämnden besluta 
 
- att kommunen fortsätter att hyra förskolepaviljongen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- kommunen fortsätter att hyra förskolepaviljongen 

 
- en översyn görs av läget under våren 2010. 
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§ 45  
 
Rapporter/informationer, dnr 50.09/000 
 

         a/ Uppföljning av verkställighet gällande beslut fattade av 
 Bildningsnämnden. 
 

Verkställda beslut sen 2009-03-31 
§ 89/09   Trygg och säker skoldag.  
 
§ 95/08    Bekräftelse på att ansökan om plats i förskolan tagits  
                emot. Uppdras till förvaltningen att se över rutinerna  
                så att en bekräftelse på mottagandet av ansökan sker.   
§ 54/08   Flexibel organisation för 15-timmarsbarnen. 
§ 89/09    Flexibel organisation för 15-timmars barnen. En be- 
                skrivning görs vilka eventuella konsekvenser som  
                uppstår i verksamheten om en flexibel organisation  
                införs, d v s att föräldrar får möjlighet att välja om-  
                sorgstid. 

 
Kvarstående ej verkställda beslut 
§ 7/06+       
§ 11/07   Föreningspolitiskt handlingsprogram, tas tillsammans  
§  86/07  med Idrottspolitiskt handlingsprogram, klart våren -09 
§ 70/08   (ska involveras i Ungdomsdialogens arbete) 
 
§ 63/07   Hemställan hos KS om överförande av fastigheterna i  
§ 45/08   Krokbornsparken till Kommunförvaltningen 
 
§ 64/07   Uppdrag till Framtidsgruppen för gymnasieskolan att  
               göra en översyn av gymnasieprogram utlagda på  
               entreprenad 
 
 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 
 
§ 36/08     Hemställan hos kommunstyrelsen om att Ansvaret för  
                 driftbidraget till idrottsanläggningarna överförs till  
                 Kommunförvaltningen 
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§ 45 forts 
 
§ 54/08   Utredningsuppdrag 
               - Konsekvensbeskrivning Grythyttan. 

   - Översyn av skolledningsorganisation, administrativ   
      service, kurator, SYV-funktion samt vaktmästeri 

               - Överföring av anläggningsdrift från Bildningsför- 
                  valtningen till Kommunförvaltningen samt revide-       
                  ring av budgetbelopp 
 
§ 67/08   Omvårdnadsprogrammet, samverkan mellan Pihl- 
               skolan i Hällefors och Spångbergsgymnasiet i Filip- 
               stad 
 
§ 78/08   Under höstterminen ska en rapport ges om det aktuella  
               skolskjutsläget 
 
§ 89/09   I samband med information om Familjecentralen,  
               Familjeträffen och Föräldrastöd, uppdras till  
               förvaltningchefen att i samverkan med omsorgsförvalt-     
               ningen utreda förslaget om fortsatt stöd, både generellt  
               och riktade till kommunens föräldrar med barn 0-20 år 
 
§ 89/09    Rutiner i samband med tillbuds- och olyckfallsrap- 
                portering. Redovisning under hösten -09. 
 
§ 89/09    Grythyttan, mathantering – luktproblem 
                Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet mathan- 
                tering för ev byte av leverantör till förskolan/skolan  
                samt att en komplettering görs med V:a skolans kost- 
                nader för mathantering under vårterminen. Rapport  
                2009-03-31. 
 
§ 89/09    Beslut om köp av paviljong. 
                Förvaltningen får i uppdrag att utreda ärendet ytterli- 
                gare. 2009-05-12 
 
§ 90/09    Bildningsnämndens Måldokument för skola och barn- 
                omsorg. Ärendet är vidarebefordrat till Kommunfull- 
                mäktige. 
 
§ 32/09    Utvärdering vid årsskiftet gällande Flexibel organisa-  
                tion 
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§ 45 forts 
 
S-gruppen föreslår Bildningsnämndens besluta 
 
- Påminnelse görs till Kommunstyrelsen om följande ärenden 

BN 2007-06-19, § 63 Hemställan hos Kommunstyrelsen om   
att fastigheterna i Krokbornsparken överförs till fastighets-  
enheten/kommunförvaltningen.  
 
BN 2008-05-06, § 36 Hemställan hos Kommunstyrelsen om 
att ansvaret för driftbidraget till idrottsanläggningarna över-
förs till Kommunförvaltningen 

 
- Samt att följande återremitterade ärenden från Kommunfull-

mäktige och Kommunstyrelsen, skyndsamt behandlas av 
Bildningsförvaltningen: 

 
KF 2008-02-12, § 9 Ändring i barnomsorgstaxan av avgift 
avseende barn vars föräldrar är arbetslösa 
 
KF 2008-02-12, § 10 Utredning ang system som möjliggör 
att deltidstaxan kan återinföras inom barnomsorgen 
 
KS 2008-01-22, § 11, Utredning om barnomsorg på kvällar, 
helger och nätter. 

 
Bildningsnämndens beslut 
 
- i enlighet med ovanstående förslag. 
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§ 45 forts 
 
b/ Barnomsorgspeng och allmän förskola 
Allmän förskola finns på förslag att gälla från 3 år och är tänkt 
att träda i kraft 1 juli 2010. Allmän förskola skall erbjudas 525 
timmar per år, motsvarande 3 timmar per dag under skolans 
termin. Den skall vara avgiftsfri. 
 
Barnomsorgspeng finns på förslag att träda i kraft 1 juli 2009. 
Barnomsorgspeng innebär en utvidgning av kommunernas 
bidragsskyldighet till att gälla andra verksamhetsformer än 
enskilda förskolor och fritishem. Tillståndskravet från 
kommunen avskaffas. Kommunen är dock skyldig att godkänna 
enskild verksamhet som uppfyller de krav på kvalitet och 
säkerhet som ställs på motsvarande verksamhet med offentlig 
huvudman. 
 
c/ Budget 2009 och 2010 
Förhandling kommer att inledas med de fackliga organisationer-
na på 10,6 tjänster. Det är svårt att i dagsläget beräkna vad 
besparingssumman hamnar på, eftersom det är inte klart vilka 
personer som är berörda. För att behålla yngre personal så har 
några anställda blivit erbjudna avtalspension, men det är inte 
klart ännu vilka som har tackat ja. 
Ytterligare besparingar känns i dagsläget svårt att genomföra.  
 
Ekonomienheten har fått i uppdraget att räkna fram aktuell 
budgetram för både 2009 och 2010. Beslutad ram i Kommun-
fullmäktige för 2009 är 141 341 tkr. Från den ramen skall dras 
   
- lägre skatteintäkter   2 900,0 tkr 
- sänkt ram p g a underskott      600,0 tkr 

 
Summa            137 841,0 tkr 
 
Beslutad ram för 2010 är 138 335 tkr. Från dem ramen skall dras 
- sänkt ram p g a underskott                        1 200,0 tkr 

 
Summa             137 135,0 tkr 
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§ 45 forts 
 
Omfördelningar inom budget 
- 0,5 % av personalkostnaden till  

utvecklingspengar    430,0 tkr 
- 2 % av personalkostnaden till 

Vikariekostnader            1 720,0 tkr 
- 0,5 % av personalkostnaden till 

Oförutsedda händelser                             430,0 tkr 
 
Summa omfördelning                                  2 580,0 kr 
 
Ytterligare tillfälle till diskussion ges i samband med 
utbildningsdagen 2009-05-20, kl 13.00 – 16.00 i Plenisalen. 
 
d/ Läget i barnomsorgen 
Rektorerna Ann-Britt Enberg och Lena Renström redogör för 
följande: År 2007 reducerades barnomsorgen med 35 platser, 
volymtimmar infördes och övrig barnomsorg förtätades. 
 
Mellan åren 2007 och 2009 har barnantalet ökat med 25 st  
 
Enligt beräkningar saknas 20 platser till hösten. Våren 2010 
förväntas ytterligare 15 – 20 barn söka barnomsorg. 
Sammantaget kan runt 30 – 40 platser saknas våren 2010. 
 
Förvaltningen kommer att undersöka beredskapen med lokal 
ifall det skulle behövas framledes. 
  
e/ Aktuella läget för flyktingverksamheten 
Rektor Helena Sjöberg rapporterar följande: Enligt avtal ska 
Hällefors kommun ta emot 30 flyktingar per år.  Hittills har 11 
vuxna och 7 barn anlänt. Ännu har inget nytt avtal tecknats för 
nästa år.Det som är svårt att förutse är hur många som anländer 
när det gäller anhöriginflyttningen. Kronhagsskolans och 
Klockarhagsskolans förberedelseklasser kommer att flytta in i 
FIDUS lokaler. Hyreskostnaden blir den samma som idag.  
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§ 45 forts 
 
f/ Omvårdnadsprogrammet 
Omvårdnadsprogrammet (OP) samverkan mellan Pihlskolan i 
Hällefors och Spångbergsgymnasiet i Filipstad 
 
Från och med höstterminen 2009/2010 påbörjar Pihlskolan och 
Spångbergsgymnasiet i samverkan att anordna omvårdnadsut-
bildningen på nytt sätt. Det är fyra elever som valt ifrån Hälle-
fors och 9 elever från Filipstad. 
 
Eleverna från Hällefors söker och får sin klasstillhörighet 
Pihlskolan. Eleven läser kärnämnen på Pihlskolan tillsammans 
med Naturbruksprogrammet och gör sin praktik och delar av 
karaktärskurserna i samverkan med omsorgen i Hällefors. Den 
teoretiska delen av karaktärskurserna läser eleven på Spång-
bergsgymnasiet i Filipstad. 
 
Utbildningen är till stora delar arbetsförlagd arbetsplatsförlagt 
lärande (APL). Eleven får en basplacering inom vård och om-
sorg, där finns personal, handledare och lärarstöd av vårdläraren. 
Eleven är på 3 olika arbetsplatser under utbildningen. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- punkten a/ enligt tidigare beslut i övrigt godkänns  
   rapporterna/informationerna och läggs till handlingarna. 
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§ 46 
 
Ansökan om lov för elev utöver 10 skoldagar, dnr 60.09/606 
I Grundskoleförordningen 6 kap. 8 § står följande: av 3 kap 11 § 
skollagen följer att en skolpliktig elev får beviljas kortare 
ledighet för enskilda angelägenheter. 
Rektorn eller den rektorn som bestämmer får bevilja sådan 
ledighet sammanlagt högst tio skoldagar under ett läsår. Om 
det finns synnerliga skäl, får styrelsen bevilja längre ledighet än 
som följer av andra stycket.  
 
Finns nu åtta st ansökningar om lov från elev, vilka överstiger 
sammanlagt 10 dagars ledighet under läsåret. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
- Uppdras till rektorerna att fatta vederbörligt beslut om 

ledigheten för de åtta elever som i dagsläget ansökt om lov 
 

-     Förvaltningschefen får i uppdrag att se över rutinerna hur  
       hanteringen framledes ska ske när det gäller ansökan om lov   
       från elever utöver 10 skoldagar/läsår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HÄLLEFORS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum 
 Bildningsnämnden  2009-05-12 14(22) 
  
 

 

 
 
 
§ 47 
 
Utdelning av Idrotts-, Ledar- och Kulturstipendium, dnr 
57.09/009 
 
Bildningsnämnden delar årligen ut Idrotts,- Ledar- och Kultur- 
stipendium. Nedan följer statuter för utdelning av stipendierna. 
 
Idrottsstipendium, 5 000 kronor 
Utdelas årligen till person som är född, bosatt eller verksam i 
Hällefors kommun, eller förening verksam i kommunen. 
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner 
sig i ett utvecklingsskede av sitt idrottsliga utövande, där inte 
bara den individuella prestationen är avgörande utan även 
egenskaper som förebild och god kamrat skall väga tungt. 
 
Kulturstipendium, 5 000 kronor 
Utdelas årligen till person som är född, bosatt eller verksam i 
Hällefors kommun, eller förening verksam i kommunen. 
Stipendiet är avsett att uppmuntra individ/förening som befinner 
sig i ett utvecklingsskede av sitt konstnärliga utövande. 
 
Ledarstipendium, 5 000 kronor 
Ledarstipendiet är avsett för ledare som är verksam inom 
föreningslivet/fritidsverksamheten i Hällefors kommun och som 
genom sitt arbete visat dokumenterad skicklighet och lämplighet 
att leda och fostra ungdomar. 
 
Ifrågavarande stipendier har utannonserat med 2009-05-05 som 
sista dag för ansökan. 
Ordföranden och förvaltningssekreteraren har överenskommit 
om att samma grupp som föreslog förra årets stipendiater, även 
ger förslag till nämnden om årets stipendiater. 
 
Gruppen representeras av Monica Eriksson (s), Marjo Pruuki (s) 
och Madeleine Hautamäki (c) och Inger Törnkvist. 
 
Följande ansökningar har inkommit: 
Ledarstipendium: 
Ola Nordahl, idrottslärare 
Gunilla Josefsson, amatörteaterverksamhet 
Olan Karlsson, ishockey 
Theresia Johansson, gymnastik 
 
Kulturstipendium: 
Gunilla Josefsson, amatörteaterverksamhet 
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§ 47 forts 
 
Idrottsstipendium: 
Ebba Andersson, ishockey 
Felicia Karlsson, ishockey 
Alexander Larsson, friidrott 
Ellinor Eriksson, fotboll, innebandy, ishockey 
 
Arbetsgruppen föreslår Bildningsnämnden besluta: 
 
-    enligt föreliggande förslag: 
 
Idrottsstipendium 
Att idrottsstipendiet tilldelas Ellinor Eriksson. Ellinor är en tjej 
med stort idrottsintresse. Mycket av hennes tid går till träningar 
och matcher. Det är inom innebandy som hon just nu har visat 
sina talanger. Hon har representerat Örebro läns distriktslag i 
innebandy SM i Linköping. Hon utsågs där till kapten i laget. 
Hon är även utsedd till att spela innebandymatch där hon är med 
i norra länsdelens lag som  spelar mot södra länsdelen. Hon är 
även ledare för yngre fotbollsflickor Det är inte bara hennes 
talanger som är avgörande utan hon är en bra förebild och visar 
gottkamratskap i de lag hon spelar i. 
 
Ledarstipendium 
Peder Ödmark tilldelas ledarstipendiet för hans stora engage-
mang i första hand som ledare åt kommunens bandyungdomar. 
Peder är en eldsjäl inom bandyn och lägger ner mycket fritid på 
att engagera ungdomar. För att hålla igång ungdomarna så 
kompletterar han ledarskapet för bandyn med att även vara 
ledare för fotboll. Peder har också planerat ett läger i Torsby för 
ungdomarna. 
 
Kulturstipendium 

                                               Föreningen Finnstigen tilldelas årets Kulturstipendium.      
                                               Föreningen har lagt ner mycket arbete med att bygga och bevara        
                                               området Finnstigen. Finnstigen är ett friluftsmuseum där man     
                                               genom en historisk vandring får ta del av svedjefinnarnas histo- 

                       ria och liv från slutet av 1500-talet och ett par hundra år framåt i                      
                       tiden. Varje år bygger föreningen en kolmila som brukar tändas i  
                       samband med uppförandet av den årliga teaterföreställningen,    
                       som återger hur livet levdes i Bergslagsskogarna förr i tiden. 

                    
Bildningsnämndens beslut 
 
-      enligt arbetsgruppens förslag. 
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§ 48 
 
Kiosk i sporthallen dnr 28.09/600 
 
Bildningsnämndens ordförande har efter renoveringen i 
Sporthallen uppdragit till Fastighetsenheten att göra en kalkyl på 
uppförandet av en ny kiosk. Kostnaden finns nu redovisad och 
hamnar på 107,0 tkr. I årets budget finns inte några ekonomiska 
medel avsatta för detta ändamål.    
 
Bildningsnämnden behandlade ärendet 2009-03-31, § 35 och 
beslutade då att förvaltningen får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att lägga kostnaderna som en investering. 
 
Idrottslärarna i Sporthallen har tidigare påpekat att om kiosken 
uppförs minskar förrådsutrymmena, vilka redan idag är be-
gränsade. Fastighetsenheten vill framföra att vid senaste brand-
synen anmärktes på att framkomligheten till brandpost var be-
gränsad p g a placering av redskap.   
 
Ritha Sörling, ordförande och Inger Törnkvist, fritidsansvarig 
har vid besök i sporthallen kommit fram till att som lokal för 
kioskutrymme erbjuds f d vaktmästarrummet. 
 
Bildningsförvaltningen föreslår: 
 
-      Silvergruvans Innebandyförening m fl föreningar erbjuds     
        att ta i anspråk vaktmästarrummet som kioskutrymme 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
-        Silvergruvans Innebandyförening m fl föreningar erbjuds  
          att ta i anspråk vaktmästarrummet som kioskutrymme 
 
-         Erforderliga tillstånd vid Bergslagens Miljö och Bygg  
           söks av föreningarna och kopior av tillstånd lämnas till  
           Bildningsförvaltningen. 
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§ 49 
 
Övergripande granskning av nämnder och styrelser dnr 
05.09/007 
 
Bildningsnämnden beslutade 2009-03-31, § 34 att uppdra till 
Kenth W Johansson (m) att skriva svar till revisorerna senast 
2009-04-15. 
 
Kenth W Johanssons (m) svar enligt följande: 
 
Kommentarer till Revisorernas granskning 
 
Vid den årliga genomgången av revisorerna har vi konstaterat att 
man i stort sett ser positivt på den utveckling som nämndens ar-
bete genomgått det sista verksamhetsåret vad det gäller ända- 
målsenlighet, ekonomi, räkenskaper och internkontrollen. Man 
konstaterar att trots att ekonomin inte är i balans så har hela ti-
den tecken synts som visar på klara förbättringar. Detta gällde 
fram till den sista ekonomiska rapporten som kom i december 
månad.  
Ändamålsenlighet:  Strävan har hela tiden från nämndens sida 
varit att vi ska leva upp till fullmäktiges mål, beslut och rikt-
linjer. Vi har undan för undan förbättrat oss därvidlag men 
vi har hela tiden betonat att det är mycket svårt att nå målen då 
nämnden anser att de medel som ställs till vårt förfogande inte 
beviljas i tillräcklig mån. Dock uppvisar resultatet och bedöm- 
ningar från utomstående att vi fullgör vår uppgift mer än väl. 
 
Ekonomi: Där kan vi helt och hållet hänvisa i vad som står 
skrivet under ändamålsenlighet. 
Tilldelningen av medel är knapp men resultatet är fortfarande 
mycket bra. Dock ser vi att i längden kommer det inte att vara 
möjligt att hålla den här nivån. Prioriteringar kan komma att 
tvinga oss att ta bort vissa verksamheter.  
 
Räkenskaper: Verksamhetens ekonomiska redovisning har upp- 
rättats i enlighet med lagstiftning och god redovisningssed. 
Även här  hänvisas till den interna kontrollen och det som hände 
 i december 2008. 
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§ 49 
 
Intern kontroll: Vi har de senaste åren klart förbättrat både 
styrning, ledning och uppföljning samt kontroll av verksam- 
heten. Detta har skett en gradvis förbättring undan för undan, 
trodde vi i nämnden. Men det hela kom på skam i december 
månad då vi ”över en natt” fick besked om att istället för att ha 
en budget i balans så hade vi ett betydande underskott. 
Idag, efter ett extrainsatt möte i bildningesnämnden och med en 
extra utredning av vår nya förvaltningschef så vet vi hur det hela 
har kunnat ske, och vi har också vidtagit åtgärder för att det inte 
ska kunna återupprepas. 
 
Bildningsnämnden beslutar  
 
- godkänna upprättat svar till revisorerna. 
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§ 50 
 
Konsekvensbeskrivning av flexibel tid för barn vars 
föräldrar är föräldralediga eller arbetslösa, dnr 46.06/710 
 
Bildningsnämnden beslutade 2009-03-31, § 32 följande: 
- Vårdnadshavare erbjuds en tid på förmiddag alternativt en     
       tid på eftermiddagen 
-     Valfriheten införs på prov till årets slut därefter görs en  
       utredning om eventuell fortsättning 
-     Verksamheten får ej överstiga dagens kostnader 
 
Vid dagens möte återupptas rubricerade ärende. 
 
Anna Hult (s) föreslår Bildningsnämnden besluta att ändra 
tidigare beslut till 
-    Vårdnadshavare erbjuds tiden 08.00 – 11.00 alternativt 
      13.00 – 16.00. Eftermiddag eller förmiddag kan variera  
      under månaden   
-    Vid ändring lämnas schema en månad i förväg 
-    Valfriheten införs på prov till årets slut därefter görs en     
      utvärdering 
-    Verksamheten får ej överstiga dagens kostnader. 
 
Ordföranden Ritha Sörling (s) föreslår  
- Vårdnadshavare erbjuds tiderna 08.00 – 11.00 alternativt 
      13.00 – 16.00 
- Vid ändring lämnas schema en månad i förväg 
- Valfriheten införs på prov till årets slut därefter görs en  
       utredning om eventuell fortsättning 
-     Verksamheten får ej överstiga dagens kostnader 
 
Sören Jansson (hob) ansluter sig till ordförandens förslag. 
 
Mötet ajourneras 5 minuter. 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut 
nämligen ordförandens förslag och Anna Hults (s) förslag   
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner 
att Anna Hults (s) förslag vinner med övervägande majoritet. 
 
Votering begärs och skall verkställas. 
 
Ordföranden finner att 2 röstar för ordförandens förslag och 5 
röstar för Anna Hults (s) förslag. 
 
Ritha Sörling (s) och Sören Jansson (hob) reserverar sig mot 
beslutet.  
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§ 51 
 
Delgivningsärenden, dnr 13.09/600 
 
1. Brev från Per Sjöberg ordf SMOK, Sveriges musik och    
    Kulturskoleråd 
 
2. Minnesanteckningar från kommunens möte med föreningar   
    2009-02-12 
 
3. Arbetsplatsträff Grythyttans skola 2009-04-27 
 
4. Arbetsplatsträff Kulturskolan 2009-03-23 
 
5. Gemensam konferens Kulturskolan 2009-02-29 
 
6. Arbetsplatsträff Pihlskolan 2009-03-10 
 
7. Reviderad arkivbeskrivning 2009-05-06 
 
8. Kommunfullmäktige 2009-04-21, § 39 
    Kompletterande budgetanvisningar för budget 2009 
 
9. Statistik, studieförbundens verksamhet Örebro län 
 
10. Bildningsnämndens Samverkansgrupp 2009-03-04 
 
11. Bildningsnämndens Samverkansgrupp 2009-03-25 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
-   Lägga delgivningsärendena till handlingarna. 
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§ 52 
 
Delegationsärenden, dnr 14.09/600 
 
1. Ansökan om lotteritillstånd, Hällefors motorklubb 
 
2.  Ansökan om lotteritillstånd, Korpen i Hällefors 
 
3.  Modersmålslärare för holländska elever 2009-05-01- 
     2009-06-12 
 
4. Förskollärare Grythyttan tillsvidare fr o m 2009-04-01 
 
5. Barnskötare Grythyttan fr o m 2009-04-01-2009-04-30 
 
6. Vik modersmålslärare fr o m 2009-04-01 
 
7. Förskollärare/fritidspedagog Grythyttan 2009-04-01- 
    2009-04-30 
 
8. Beslut om anpassad studiegång Snäckeskolan och  
    Klockarhagsskolan 
 
9. Ansökan om ledighet för 3 elever understigande 10 dagar. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
-   Lägga delegationsärendena till handlingarna. 
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Övrigt 
 
§ 53 
 
Måldokument för skola och barnomsorg 2004-2006, dnr 
11.09/600 
 
Förvaltningschefen ifrågasätter vad som hände med ärendet 
Förlängning av Måldokument för skola och barnomsorg 2004-
2006, vilket bordlades av Kommunstyrelsen. 
 
Meddelas att ärendet kommer att behandlas vid Kommun-
styrelsens nästkommande möte. 
 
 
 
 
 
 
§ 54 
 
Nationell kartläggning av ungdomars psykiska hälsa 
 
Regeringen har gett statistiska centralbyrån i uppdrag att under 
hösten 2009 genomföra en rikstäckande kartläggning av barns 
och ungdomars psykiska hälsa. Alla elever i grundskolans 
årskurser 6 och 9 ska ges möjlighet att svara på en enkät under 
lektionstid i skolan.  
 
Resultatet av studien ska redovisa för hela landet, och 
kommunen kan jämföra sig med genomsnittet för hela landet. 
 
 
 
§ 55 
 
Fasta punkter på ärendelistan framledes 
 
Ordföranden föreslår att framledes skall även punkterna 
Fastställande av dagordningen samt Genomgång av föregående 
protokoll finnas med på ärendelistan. 
 
Bildningsnämndens beslut 
 
-  i enlighet med ordförandens förslag. 
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