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Ärenden
2. Presentation av kommunens resultat 2013
Ekonom Johan Franzén redovisar ärendet i korthet.
Hallsbergs kommun gör ett justerat plusresultat på 8 000 tkr 2013.
Bara kultur- och utbildningsnämnden av nämnderna som gjorde
underskott 2013.
Ärendet
Ekonom Johan Franzén kommer på kultur- och utbildningsnämndens
sammanträde den 18 mars göra en muntlig presentation av kommunens
resultat 2013.

E-post

Organisationsnr

Hallsbergs kommun

kultur.utbildningsforvaltningen@hallsberg.se

212000-1926

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Bankgiro

PlusGiro

694 80 Hallsberg

Västra Storgatan 42

0582-68 53 45

0582-68 53 46

577-3338

7 68 98-6

2

3. Lägesredovisning januari-februari 2014 för kultur- och
utbildningsnämndens verksamheter
Johan Franzén redovisar ärendet. Det finns inte så mycket uppgifter ännu
så här tidigt på året. Det är mest statistik som kan redovisas.
Ärendet
Kultur- och utbildningsförvaltningen lämnar lägesredovisning januarifebruari 2014 för kultur- och utbildningsnämndens verksamheter enligt
bilaga.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och
utbildningsnämnden besluta att lägesredovisning januari-februari 2014
för kultur- och utbildningsnämndens verksamheter läggs till
handlingarna.
4. Kultur- och utbildningsnämndens yttrande angående motion
gällande fler förskoleplatser och utbyggnad av skolor i
Hallsbergs kommun, dnr KS 98/2012
Ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden har mottagit en motion från Katarina
Odell och Joacim Storm (m) gällande fler förskoleplatser och utbyggnad
av skolor i Hallsbergs kommun, dnr KS 98/2012. I motionen yrkar
Katarina Odell och Joacim Storm att kommunen tar ett helhetsgrepp
kring kommunens samtliga förskolor och skolor så att föräldrar kan
känna sig trygga i att deras barn kommer att få en plats i förskola och
skola samt att kommunen öppnar upp för införande av LOV (lag om
valfrihetssystem) om kommunen inte kan ordna platsgaranti inom
barnomsorgen.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och
utbildningsnämnden godkänna yttrande angående motion gällande fler
förskoleplatser och utbyggnad av skolor i Hallsbergs kommun, dnr KS
98/2013, enligt bilaga samt att yttrandet överlämnas till
kommunstyrelsen.
5. Verksamhetsbesök på Sköllersta skola i Sköllersta,
Hallsbergs kommun
Ärendet
Verksamhetsbesök har genomförts på Sköllersta skola i Sköllersta,
Hallsbergs kommun. En rapport från verksamhetsbesöket har utarbetats
av nämndsekreterare Jenny Andersson enligt bilaga.
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Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och
utbildningsnämnden besluta att rapporten godkänns och läggs till
handlingarna.
6. Tema 3 – särskilt stöd
Diskussioner kring särskilt stöd förs ständigt i förvaltningens
ledningsgrupp.
De fackliga önskar sitta med på dessa sammanträden, för att det vore
intressant att höra diskussionerna mellan rektorer, förskolechefer och
politiker på plats.
Lärarnas Riksförbund påpekar att blanketten om Transtenskolan är bra
skriven. Det är viktigt att det som står där kommer fram.
Ärendet
På kultur- och utbildningsnämndens sammanträde den 22 maj 2013
beslutades om nya former för lägesredovisning från nämndens
verksamheter. Vid varje ordinarie nämndsammanträde rapporteras
ekonomisk redovisning samt viss statistik. Fyra gånger om året sker
också en mer omfattande redovisning av olika punkter av det
systematiska kvalitetsarbetet som sker i verksamheterna.
Tema nummer tre handlar om särskilt stöd. Varje förskolechef och rektor
lämnar rapport kring sin/sina verksamheter.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och
utbildningsnämnden besluta att rapporterna om tema tre, särskilt stöd,
läggs till handlingarna.
7. Karriärtjänster för lärare, Hallsbergs kommun
I Hallsbergs kommun har det utsetts två förstelärare under vårterminen
2014. Det är snart dags att starta ny rekryteringsprocess inför
höstterminen. Annons bör gå ut i slutet av april. Både arbetsgivaren och
de fackliga är överens om en ny översyn av befintligt avtal. Datum för
översyn bestäms till 140403, klockan 13.15, i de fackligas
konferenslokal på Västra skolan.
Fövaltningschef Fredrik Nordvall redovisar hur rekryteringsprocessen går
till. Både i avtalet och annonsen behöver detta tydliggöras. Alla parter
önskar fler sökande än vad det var i förra processen.
Ärendet
Processen är klar och kultur- och utbildningsnämnden genom kultur- och
utbildningsförvaltningen, Hallsbergs kommun, har utnämnt två
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förstelärare. Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar kultur- och
utbildningsnämnden på nämndens sammanträde den 18 mars 2014 om
processen, resultatet samt tankar inför framtiden.
8. Plan för hur elevernas resultat långsiktigt ska förbättras i
Hallsbergs kommun
Förvaltningschef Fredrik Nordvall redovisar planen, vilken har sin
utgångspunkt i SKLs 8 punkter om framgångsrika skolkommuner. I
Hallsbergs kommun ser resultaten bra ut upp till och med skolår 6. Inför
skolinspektionens besök senare under 2014, kommer Regionförbundet
göra kulturanalyser i alla skolor i Hallsbergs kommun, enligt Gunnar
Bergs modell. Hela arbetet kommer, med uppföljningar, ta cirka 2 år.
Ärendet
Kultur- och utbildningsnämnden har fått uppdrag från kommunstyrelsen i
samband med budget 2014 att tar fram en tydlig plan för hur elevernas
resultat långsiktigt ska förbättras och för att fler elever ska välja att
stanna kvar för högstadiestudier i Hallsberg.
Förslag till beslut
Kultur- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och
utbildningsnämnden godkänna plan för hur elevernas resultat långsiktigt
ska förbättras i Hallsbergs kommun enligt bilaga samt att planen lämnas
till kommunstyrelsen.
9. Information om ett samarbete med Regionförbundet Örebro
län
Ärendet
Förvaltningschef Fredrik Nordvall informerar kultur- och
utbildningsnämnden på nämndens sammanträden den 18 mars 2014 om
ett samarbete mellan Hallsbergs kommun och Regionförbundet Örebro
län angående kulturanalys av några av verksamheterna i samband med
Skolinspektionens tillsyn 2014.
10. Transtenskolans kulturprofil
Ärendet
Elever från Transtenskolans kulturprofil bjuds in till nämndens
sammanträde den 18 mars 2014 för att redovisa projektet Art Kod Konst, Demokrati och det Offentliga rummet. Projektet vill öka ungas
möjligheter att bli aktiva i utvecklingen av lokalsamhället och av det
offentliga rummet genom metoder som barn och unga varit delaktiga i att
skapa. Målet är att Art Kod ska inspirera till att barn och ungas
delaktighet i utvecklingen av de offentliga rummen i staden ska vara en
självklarhet.
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11. Rapporter
● Lokalplanering
Förvaltningen har nu officiellt sagt upp lokalerna Sörängen och
Magneten. Tidsplanen för utbyggnaden för förskolan Kompassen ser ut
att hålla.
12. Inkommande/utgående skrivelser
13. Övriga frågor
● Personalplanering – Lärarnas Riksförbund
Vanligtvis startar någon form av personalplanering vid den här tiden på
året inför höstterminen. Inför förra läsåret fick Margareta Forsmark köpas
in, för att vara ett stöd till personalavdelningen. Hur kommer
personalplaneringen se ut inför höstterminen 2014? Finns det en
möjlighet att göra en mall för tjänster?
● Lathund för lokal samverkan ute i verksamheterna
Fredrik Nordvall har informerat förskolechefer och rektorer att de ska
skicka kallelserna till lokal samverkan till fackens mailadresser istället
för till enskilda ombud i verksamheterna. Gemensam utbildning,
förvaltning och fack tillsammans, för hur detta ska gå till? Alla är överens
om att det är en bra idé.
● Lovskola, avtal – Lärarnas Riksförbund
Tidigare har det funnits ett avtal kring ersättning för personalen som
arbetar på lovskola, sedan har man kommit överens om att det skulle ingå
i tjänsten. Hur ska det se ut nu? Övertid är alltid gångbart menar Lärarnas
Riksförbund. Bara det är rätt ersättning och att de som arbetar, gör det
frivilligt är det helt i sin ordning enligt de fackliga förbunden. De menar
också att om ingen lärare frivilligt vill arbeta med lovskola på de två
högstadieskolorna, ställ gärna frågan till övrig lärarpersonal i kommunen.
Det kan ju finnas lärare på andra skolor som gärna vill.
I tilläggsbudgeten som godkändes nyss tilldelades KUN 1000 tkr extra,
600 tkr till löner och 400 tkr vill man satsa på lovskola/läxhjälp för att
hjälpa eleverna. Politikerna ser gärna att det satsas lägre i åldrarna, innan
eleverna börjar årskurs 9. De menar att pengarna ska gå till lovskola åk 79, läxhjälp eller intensivundervisning före eller efter skoltid i de yngre
åren, under en bestämd period.
Spontant hölls lovskola på Folkasboskolan under sportlovet, i matematik
för årskurs 9. Detta för att man såg att många elever som klarar alla andra
ämnen inte klarar matematiken. 12 elever deltog på lovskolan.
Budgeten för lovskolan är inte uppräknad till 2015, utan den är baserad
på 2014 års lönenivå.
● Vaktmästarorganisationen – Lärarförbundet
Fastighetsavdelningen har drivit frågan. Deras nya organisation gäller
från och med 1 april. Kultur- och utbildningsförvaltningen har kommit in
i processen när den egentligen var klar och har därefter fått skapa en
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vaktmästarorganisation som passar förvaltningen. Vid översynen har det
framkommit att det fattas en vaktmästare. Det finns bara två anställda
vaktmästare av kultur- och utbildning. Två vaktmästare kommer att vara
placerade i Hallsberg, Östansjö och Vretstorp, löser frågan inom de egna
verksamheterna på egen hand, en vaktmästare kommer att vara placerad i
Pålsboda. Gränsdragningslista är gjord av fastighetsavdelningen.
Många frågor uppstår kring nya vaktmästarorganisationen.
Öppna och låsa dörrar - vem ska kontrollera att dörrarna låsts upp och
sedan är låsta igen? Vem har ansvaret? Automatlås är önskvärt och
arbetas med. Rektor ansvarar med informationen med sin enhet.
Finns det någon konsekvensbeskrivning av nya
vaktmästarorganisationen?
Facken vill gärna se Kjells utredning av fördelningen av vaktmästare
samt fastighetsavdelningens gränsdragningslista.
Facken tillstyrker inte att anställa ny vaktmästare, än. Facken för vidare
detta till det centrala samråd i kommunen.
● Förändringar i avräkningsprogrammet - Lärarförbundet
Det finns inga beslut om förändringar i avräkningsprogrammet efter
sportlovet.

Fredrik Nordvall mailar ut arbetsbeskrivning för Kjell till facken, frågan
återkommer på nästa central samverkan. Facken önskar också kopior på
protokollen som skrevs vid organisationsförhandlingarna hösten 2013.

