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§ 19 Dnr 6066  

Fastställande av dagordning och val av justerare 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Dagordningen fastställs med ett tillägg från förvaltningschefen gällande 
skolpsykolog. Markus Sukuvaara (V) utses att justera dagens protokoll.      
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§ 20 Dnr 00056-2018  

Preliminära driftramar 2019 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Föreslagna preliminära driftramar accepteras.    

Sammanfattning av ärendet 
KSAU Ekonomi fattade den 28 mars beslut om preliminära driftramar för 
verksamhetsåret 2019. Efter uppräkning för löner och övriga kostnader har en 
anpassning nedåt gjorts med 4 150 tkr för att kommunen som helhet ska nå 
upp till det långsiktiga resultatmålet om 1 % av skatteintäkter och generella 
bidrag. 

För kultur- och utbildningsnämnden är den preliminära ramen satt till 189 013 
tkr vilket efter regelmässiga uppräkningar innebär en neddragning med 1 419 
tkr.  

Beslutet är utsänt till samtliga nämnder för svar på den preliminära driftramen. 
Med svaret ska följa en konsekvensanalys för hur verksamheterna påverkas av 
de preliminära förutsättningarna. Nämnderna har också fått i uppdrag att 
samtidigt presentera möjliga kostnadsanpassningar utan att kvaliteten i 
verksamheterna försämras. Svaret ska vara ekonomiavdelningen tillhanda senast 
11 maj 2018. 

Förvaltningen föreslår att den sänkta preliminära ramen ska accepteras, dock 
finns inte kostnadsneddragningar föreslagna som motsvarar minskningen. 
Ekonomiavdelningen behöver biträda i kvalificerade beräkningar av framför allt 
genomsnittliga elevkostnader och hur de skulle påverkas av väntade statsbidrag.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-04-16 

Beslut KSAU ekonomi 2018-03-28                     
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§ 21 Dnr 00057-2018  

Preliminära investeringsramar 2019 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Accepterar den av KSAU Ekonomi föreslagna preliminära investeringsramen 
för kultur- och utbildningsnämnden 2019.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ekonomi har föreslagit ramar för nämndernas 
investeringar 2019. Äskade medel har minskats med 10 % för respektive 
nämnd. För kultur- och utbildningsnämnden innebär detta att äskad nivå om 
4 000 tkr sänks till 3 600 tkr.  

En minskning med 400 tkr innebär att alla planerade investeringar inte kommer 
kunna genomföras. Alternativt får samtliga projekt minskas kostnadsmässigt. I 
vissa fall innebär det att de inte kan genomföras alls. 

Ett av projekten för 2019 är hiss på Bruksskolan. Hissfrågan har varit aktuell 
under många år men av olika anledningar har den inte blivit genomförd. 
Framför allt beror det på att fastighetens höga ålder medför att en hiss inte bör 
monteras på utsidan av utseendemässiga skäl. Att montera en hiss invändigt 
bedöms av verksamheten som att för stora utrymmen tas i anspråk som behövs 
till undervisningslokaler. Det finns en ramp så att man kommer in i 
bottenvåningen och också en handikapptoalett på samma plan. Beloppet som 
inlagts i budgetäskandet för projektet uppgår till 1 000 tkr. Detta är ett högst 
osäkert belopp. Om detta projekt återigen läggs i malpåse finns 1 000 tkr 
tillgängliga. Under tiden skulle en mer säker kostnadsberäkning kunna tas fram. 

Oavsett vilket alternativ som väljs, dvs att minska många projekt alternativt att 
ta bort hissprojektet eller något annat projekt helt och hållet, så är det tydligt att 
kommunens sammanlagda investeringsnivå bör minska om den dagliga driften 
ska kunna finansieras.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-04-16 

Beslut KSAU ekonomi 2018-03-28                    
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§ 22 Dnr 00116-2017  

Motion simundervisning 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
En motion har inkommit om att möjliggöra simundervisning för alla skolelever 
i årskurserna 3 – 6. Detta genom att kommunen erbjuder möjlighet att åka till 
badhuset under höstlovet. Kommunfullmäktige har ålagt kultur- och 
utbildningsnämnden att bereda ärendet. 

I motionen föreslås att kommunen dels ska erbjuda möjligheter för elever att 
åka till badhuset under höstlovet för att minimera missad lektionstid, dels att 
alla elever i åk 6 ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge för att få 
godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6. Utifrån Kvalitetsredovisningen för 
läsår 16/17 så var det 5 elever i årskurs 6 som ej erhöll godkänt betyg i ämnet 
idrott och hälsa pga att de saknade simkunskaper. Det är viktigt att alla elever 
lär sig simma och kan vistas vid och i vatten utifrån ett säkerhetsperspektiv. Att 
under höstlovet kunna åka till badhus för att ges möjlighet till extra undervis-
ning i simning vore bra. Enligt skollagen ska huvudmannen erbjuda lovskola för 
de elever som riskerar att inte nå målen i åk 8 och 9. Kultur- och utbildnings-
förvaltningen har tyvärr inte de resurser som krävs för att kunna anordna 
lovskola med simundervisning för elever redan i åk 6.  

Extra medel har erhållits för att redan i förskoleklassen kunna påbörja under-
visning i simning. Att så tidigt få grundläggande kunskaper är viktigt både 
utifrån en säkerhetsaspekt men också för att undvika att i ett senare skede ta tid 
i anspråk från andra ämnen genom resor till Karlskoga för att delta i extra 
simundervisning. Simundervisning i förskoleklassen har påbörjats men vissa 
problem finns då det är svårt att få tider i Strandbadet i Karlskoga. 

Degerfors kommun skulle kunna erbjuda eleverna kostnadsfri simskola under 
höstlovet och att den aktiviteten skulle hamna under föräldrarnas ansvar. Ett 
frågetecken är dock om det finns simskola att köpa/boka i våra grannkommu-
ners badhusanläggningar under denna period. Finansiering av detta skulle i så 
fall ligga utanför kultur- och utbildningsförvaltningens budget.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-04-12 

Motion om simundervisning 2017-12-07                   
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§ 23 Dnr 00101-2017  

Medborgarförslag: Erbjuda nyblivna föräldrar ICDP-
utbildning 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Avslår förslaget om föräldrautbildning i ICDP.   

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit om ICDP-utbildning. Kommunfullmäktige 
har överlämnat medborgarförslaget till kultur- och utbildningsnämnden för 
beredning och beslut. 

Förslagsställarna vill att blivande och nyblivna föräldrar, gärna även andra, ska 
erbjudas att gå ICDP-utbildning steg 1, vägledande samspel. Förslagsställarna 
föreslår att utbildningen ska erbjudas på MVC/BVC och i samarbete med 
familjecentralen. Förslagsställarna föreslår att kommunens utbildade handledare 
leder utbildningen. Syftet är att ge föräldrar metoder och förhållningssätt som 
kan ge styrka föräldraskapet. Man anser också att det är viktigt att föräldrarna 
får behålla böckerna som programmet bygger på för att kunna använda dem i 
sitt föräldraskap. 

Kultur- och utbildningsförvaltningen anser i grunden att det är ett bra förslag. 
Allt som kan stötta föräldrar i deras föräldraskap är bra för våra barnfamiljer 
och för vårt samhälle. Vad som erbjuds föräldrar på MVC/BVC kan inte 
kultur- och utbildningsförvaltningen påverka. Familjecentralens verksamhet är 
idag uppstyrd och har ett givet innehåll. Om den verksamheten ska utökas med 
ICDP-utbildning måste dess styrgrupp ta ställning till. Föräldrautbildning ligger 
inte inom ramen för kultur- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
Förvaltningen har i dagsläget inte möjlighet att ta sig an ytterligare 
arbetsuppgifter.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse kultur- och utbildningsförvaltningen 2018-04-11 

Medborgarförslag om ICDP till nyblivna föräldrar 2017-09-19    
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§ 24 Dnr 00036-2018  

Utökning av tjänster som socialpedagoger 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Inrättar tre tjänster tillsvidare à 100 % som socialpedagoger. Ingen budget 
tillförs tjänsterna.   

Sammanfattning av ärendet 
Som ett led i att öka jämlikheten i grundskolan, dvs skapa bättre förutsättningar 
för alla elever att nå målen och komma in på nationellt program på gymnasiet 
har tre tidsbegränsade tjänster som socialpedagoger inrättats på Stora Valla-
skolan, Parkskolan och Brukets skola. Tjänsterna finansieras av statsbidrag. 
Insatserna har slagit väl ut och önskan är nu att fortsätta projektet mer 
permanent. I projektets styrgrupp ingår förutom respektive rektor och 
förvaltnings-chef också socialchefen och IFO-chefen. Projektet kom igång i 
början av innevarande termin och ett första uppföljningsmöte har hållits i 
styrgruppen. Alla är överens om att projektet bör fortsätta. Det är dock svårt att 
rekrytera och be-hålla kompetent personal inom området varför tjänsterna bör 
inrättas tills vidare. Till skrivelsen biläggs de tre skolornas projektbeskrivningar.  

Behov av socialpedagog finns även på Strömtorpsskolan men då denna skola 
har bättre socioekonomiska förutsättningar har uppstart av projektet avvaktats.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förvaltningschef 2018-04-16 

Projektbeskrivningar från rektorer/biträdande rektorer Stora Valla-, Bruket- 
och Parkskolan 
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§ 25 Dnr 00037-2018  

Utökning av tjänst studiehandledare/modersmål 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Inrättar en 100 % tjänst som studiehandledare/modersmålslärare i tigrinja. 
Ingen utökning av budget.   

Sammanfattning av ärendet 
I Degerfors kommun bedrivs studiehandledning i enlighet med de riktlinjer 
som skollagen föreskriver. Enligt 5 kap. 4 § Skollagen skall en elev få studie-
handledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Studiehandledning skall 
ges under elevens fyra första år i Sverige.  

I vår organisation för studiehandledning (som även innefattar modersmål) finns 
ett arbetslag uppbyggt på språken thailändska, somaliska, dari, tigrinja, polska, 
ryska och arabiska. Tjänsterna som studiehandledare är ofta kombinerade med 
tjänster i undervisning i modersmål. Om modersmålsundervisning står i 
Skollagen att läsa att det är upp till rektor om en elev har rätt till 
modersmålsundervisning. Huvudmannen är skyldig att anordna 
modersmålsundervisning om: 

det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen, 

dessa elever önskar att få undervisning i språket, och 

det finns en lämplig lärare 

Under åren har invandringen till kommunen ökat och därför har även språk-
grupperna växt. Undervisningen har bedrivits utifrån ovanstående lagkrav. De 
senaste året ser vi dock en stor förändring när det gäller språkgrupperna. 
Arabiska och tigrinja har ökat enormt i omfång och slukar då även mycket 
resurser. Detta i enlighet med de lagkrav som råder om vad eleverna har rätt till. 
Samtidigt har dari minskat radikalt och till höstterminens start 2018 kommer 
underlaget minska än mer. Från att från början har varit många elever har 
organisationen idag kvar i 4 elever totalt inom grundskolan.  

Två av eleverna inom organisationen har dessutom varit i Sverige under en lång 
tid och har utvecklat sin språkförståelse väl. Enligt skollagen har de i dagsläget 
inte längre rätt till studiehandledning. 

Gruppen om fyra (i modersmål) kommer till hösten att bli tre elever då en av 
eleverna nu går ut åk. 9. Studiehandledningen i dari kommer att slussas över i 
vanlig undervisning (med språkstöd) då eleverna har varit i Sverige längre än 
fyra år. Tjänsten som studiehandledare/modersmålslärare i dari är en tillsvidare-
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tjänst. Då språket inte längre behovs kommer tjänsten återbesättas med samma 
funktion men i arabiska där behovet är ökande. Tjänsten finns i budget.  

Behovet i tigrinja ökar också. Här har vi i dagsläget en tidsbegränsad tjänst. 
Denna tjänst önskas bli en tillsvidaretjänst uppgående till 100 % då det är svårt 
att både rekrytera och behålla studiehandledare/modersmålslärare. Skulle det i 
framtiden visa sig att behovet av tigrinja minskar, liksom behovet av dari nu 
minskat, får tjänsten sägas upp med anledning av arbetsbrist. 60 % av tjänsten 
finns i budget och utökningen täcks av statsbidrag för nyanlända. Det finns 
ytterligare behov av arabiska, men detta kommer tillsättas i tidsbegränsad form 
och täcks också av statsbidragen för nyanlända.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-04-17                     
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§ 26 Dnr 00044-2018  

Remiss: Program Kvalitets- och servicenivå för 
skattefinansierade måltider Degerfors 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden antar svaret på remissen som sitt eget.  

Sammanfattning av ärendet 
Folkhälsonämnden har skickat ut ett nytt program avseende Kvalitets- och 
servicenivå för skattefinansierade måltider i Degerfors på remiss till kultur- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. Svaret ska vara folkhälsonämndens 
diarium tillhanda senast 28 maj 2018. Beslut kommer sedan fattas i 
kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse förslag till svar på remissen 2018-04-13 

Folkhälsoförvaltningens förslag till svar på remiss 2018-03-24 

Program avseende Kvalitets- och servicenivå för skattefinansierade måltider          
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§ 27 Dnr 00038-2018  

Timplan läsåret 2018-2019 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Grundskolans timplan antas enligt förslag i bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 
Revidering av Degerfors kommuns ramtimplan för att motsvara skollagens krav 
om stadieindelad timplan i grundskolan åk 1-9 från och med höstterminen 
2018. 

Riksdagen har beslutat att en stadieindelad timplan ska införas och att 
benämningarna låg- mellan- och högstadiet återinförs i skollagen. En 
stadieindelad timplan innebär att timmarna inom varje ämne fördelas mellan de 
olika stadierna. Det totala antalet garanterade undervisningstimmar i varje ämne 
kommer inte att förändras. Förändringarna träder i kraft höstterminen 2018. 

En förändring som följer av att timplanen blir stadieindelad är att eleverna ska 
få undervisning inom ramen för språkval senast i årskurs 6. Kursplanerna och 
tillhörande kunskapskrav i moderna språk kommer att revideras. Eleverna ska 
också få betyg i moderna språk i årskurs 6.  

För eleverna i årskurs 7 – 9 träder förändringen i kraft läsåret 2019-20.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-04-11 

Timplan 1-9          
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§ 28 Dnr 00012-2018  

Beslutsuppföljning för KUN februari 2017 till april 
2018 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till 
beslut 
Godkänner den redovisade beslutsuppföljningen med tillägg att en översyn av 
frånvaron i nuvarande högstadieklasser görs. 

Sammanfattning av ärendet 

En beslutsuppföljning för kultur- och utbildningsnämnden sammanträden från 
februari 2017 till april 2018 har sammanställts. Beslutsuppföljningen omfattar 
inte alla nämndens beslut (exempelvis inte beslut om deltagande i 
kurser/konferenser eller verksamhetsrapporter). Det är framförallt de beslut 
med bärighet på verksamheten som följts upp.           
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§ 29 Dnr 00067-2018  

Skolpsykolog 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Hänvisar frågan till nämnden utan eget förslag till beslut.      

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen har nyligen fått information om att tjänsten för 
skolpsykologen som delas med Karlskoga kommer övergå på heltid till 
Karlskoga. Det kommer därmed finnas ett behov att anställa en skolpsykolog i 
Degerfors. I och med denna förändring har förvaltningschefen ett förslag att 
anställa en skolpsykolog på 100 % istället för som idag 50 %. Kostnaden för 50 
% av tjänsten finns redan i budget, ytterligare 25 % finansieras av statsbidrag, 
de övriga 25 % blir en extra kostnad. Denna kostnad kan möjligvis också 
finansieras med ytterligare statsbidrag. 


