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Plats och tid C-salen, Folkets hus, onsdagen den 13 juni 2018 kl 13:00-16:00 

Beslutande Ledamöter 

Kim Bäckström (V), Ordförande 
Stina Borjo (V) 
Tuula Bäckman (V) 
Lars-Gunnar Hedenquist (L) 
Sofie Nordenhaag-Law (MP) 
Örjan Samuelsson (S) 
Jeannette Rasko (S) 
Berit Lindqvist-Almén (S) 
Ann Alvenfors (C) 

 Tjänstgörande ersättare 

Lars Littorin (V) ersätter Markus Sukuvaara (V) 
Cecilia Wikander (S) ersätter Muris Beslagic (S) 

Övriga närvarande Anna-Lena Sandell, förvaltningschef 
Pirjo Lepistö, förvaltningsekonom 
Mirja Hakkarainen, nämndsekreterare 

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunkansliet,  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 50-59 
 Mirja Hakkarainen  

 Ordförande 

  

 Kim Bäckström  

 Justerare 

  

 Sofie Nordenhaag-Law  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kultur- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum 2018-06-13 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-20 Datum då anslaget tas ned 2018-07-11 

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen 
 

Underskrift 

  

 Mirja Hakkarainen  
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§ 50   

Fastställande av dagordning och val av justerare 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Dagordningen fastställs utan tillägg. Sofie Nordenhaag-Law (MP) väljs till 
justerare.      
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§ 51   

Information från facklig samverkan 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Tackar för informationen.       

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschefen informerar om senaste mötet som har varit med kultur- och 
utbildningsförvaltningens samverkansgrupp.       
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§ 52 Dnr 00009-2018  

Månadsuppföljning 2018 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänner månadsuppföljningen för maj 2018 vilken innebär en prognos på 
ett nollresultat för helåret.  

Sammanfattning av ärendet 
Den utökade kostnaden för skolskjuts beräknas bli ett underskott, men då det 
finns oklarheter om hur mycket bidrag som slutligen betalas ut, dels från 
Skolverket och dels från Migrationsverket, prognostiserar förvaltningen ett 
nollresultat för helår. 

Förvaltningens centrala ansvar har kostnaderna för ledning, kost, hyra, städ, 
skolskjuts samt interkommunala medel. Kostnaden för skolskjuts 
prognostiseras fortfarande över vad vi räknade med sen nya avtal med 
Länstrafiken Region Örebro Län trädde i kraft höstterminen 2016.  

Interkommunala ersättningar för elev på skola i annan kommun har under 
vårterminen blivit högre än budgeterat.  Prognostiserar trots det mot ett 
nollresultat baserat på beviljade statsbidrag som vi inte blir 
återbetalningsskyldiga till. 

Skoladministrationen prognostiserar ett nollresultat, ser inga avvikelser i 
dagsläget. 

Särskild undervisningsgrupp prognostiserar ett nollresultat, ser inga avvikelser i 
dagsläget. 

Studiehandledningen har utökats i vissa språk men vi räknar med att få bidrag 
som täcker kostnadsökningen. Prognosen pekar därmed mot ett nollresultat. 

Grundskolans ansvar åk F-6 visar på underskott på samtliga skolor på grund av 
extra resurser. Men tack vare statsbidrag så pekar prognosen mot ett 
nollresultat. 
 
Grundskolans ansvar åk 7-9 har installerat kameraövervakning i skolans 
korridorer för att säkerställa elevernas trygghet. Denna kostnad tillsammans 
med en elinstallation i musik- och slöjdsal som inte finns budget för och kan i 
dagsläget göra att prognosen pekar mot ett underskott om 150 tkr. 
 
Förskolans ansvar kan överskridas på grund av extra resurskostnader. 
Prognostiserar ändå ett nollresultat då bidrag kan täcka upp. 
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Elevhälsans och skolhälsovårdens ansvar kan tack vare otillsatta tjänster under 
våren visa på en prognos som eventuellt pekar mot ett överskott om 150 tkr. 
 
Ansvaret för kulturverksamhet har vakanser på musikskolan som tillsatts av 
vikarier. Musikskolan har sökt bidrag från Kulturrådet. Om vi får bidrag 
kommer det att utöka utbudet med ämnena bild och form, ljudteknik och 
musikproduktion, kreativt skrivande m.m. Prognosen pekar då mot ett 
nollresultat.  
 
För biblioteket är det sökt bidrag för att öka tillgängligheten. Satsningen 
kommer ligga på meröppet genom att ge låntagarna en låstagg för användande 
av biblioteket utanför ordinarie öppethållande. Det nya bibliotekssystemet är 
senarelagt till oktober. För skolbiblioteken är det också sökt bidrag för att öka 
personaltätheten. Även datoriseringen är flyttad framåt i tid. Total prognos 
pekar i nuläget mot ett nollresultat. 
 
Statsbidrag 

Redovisning av sökta statsbidrag från första januari 2018 finns redovisade i 
månadsuppföljningen.  

Sjukfrånvaro 

KUN:s totala sjukfrånvaro i % har ökat de fem senaste åren men visar nu på 
nedåtgående. Lägsta noteringen på 2,84 % var augusti år 2010.  

Uppgifterna för januari-april 2018 visar att kortfrånvaron ökat vilket är normalt 
för den här tiden på året. Antalet långtidssjukskrivna personer har minskat dels 
tack vare omplaceringar och hjälp från Varnumhälsan. Jämfört med samma tid 
2016 har antalet långtidssjukskrivna personer minskat med 8 personer. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-01      
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§ 53 Dnr 00054-2018  

Eventuell förändring av skolbibliotekens 
organisatoriska tillhörighet 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Skolbiblioteken ska organisatoriskt tillhöra folkbiblioteket från och med 
höstterminen 2018. 

Sammanfattning av ärendet 
Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska enligt 2 kap. 36 § skolL ha tillgång 
till skolbibliotek. Även i bibliotekslagen finns regler om skolbibliotek. 
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet, som inkluderar skolbibliotek, ska 
enligt 2 § bibliotekslagen ”verka för det demokratiska samhällets utveckling 
genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” 

Skolinspektionen har i några tillsynsbeslut uttalat att det krävs ett organiserat 
samarbete mellan en skola och ett kommunalt bibliotek för att kravet på tillgång 
till skolbibliotek ska anses vara uppfyllt. Det räcker inte att skolan och eleverna 
vid behov besöker till exempel ett stads- och universitetsbiblioteket i samma 
kommun. 

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen anordnas så att eleverna har till-
gång till skolbibliotek. Även rektorn har ett ansvar för detta vilket framgår av 
läroplanerna för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskola, 
sameskolan samt fritidshemmet:  

I Degerfors kommuns grundskolor finns skolbibliotek på samtliga skolor. Alla 
skolor har också skolbibliotekarie i olika omfattning. Skolbibliotekarien är 
anställd av och utgår från i huvudsak folkbiblioteket med kulturchefen som 
ansvarig chef. Kulturchefen har bibliotekarieutbildning. Fråga har uppkommit 
om inte skolbiblioteken organisatoriskt kan anordnas under folkbiblioteket. 
Anledningen är främst att den samlade kompetensen i frågor som rör 
skolbibliotek finns hos personal anställd inom folkbiblioteket. Även om 
ansvaret organisatoriskt vad gäller utformning och verksamhet ligger hos 
folkbiblioteket krävs ett samarbete kring frågorna då även rektor har ansvar för 
att skolbibliotek finns.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-05-21      

KUN AU § 31 2018-05-30      
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§ 54 Dnr 00066-2018  

Avgifter för instrumenthyra på musikskolan  

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänner förlängning av hyresnedsättning för instrument på musikskolan 
enligt följande: 

År 1-4 250 kr/påbörjad termin 
År 5 500 kr/påbörjad termin (undantaget oboe, fagott, 

barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och kontrabas som 
har kvar den lägre avgiften även fortsättningsvis).         

Sammanfattning av ärendet 
Vid samtal med föräldrar till elever på musikskolan har det framkommit att det 
innebär problem för familjer när instrumenthyresavgiften höjs efter två år. De 
förmedlar en oro över att avgiftshöjningen kan få elever att sluta på 
musikskolan. Framför allt elever som saknar de socioekonomiska 
förutsättningarna att betala den högre avgiften. Föräldrarna önskar i stället att 
den lägre hyresavgiften kvarstår några år till. 

Reglerna ser idag ut som följer: 

År 1-2 250 kr/påbörjad termin 

År 3-4 500 kr/påbörjad termin 

Deltar eleven i orkester sker ingen höjning av avgiften tredje året utan först 
fjärde året. Oboe, fagott, barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och 
kontrabas är undantagna höjd avgift även fjärde året. 

I snitt får musikskolan in cirka 11 tkr/år för instrumenthyra. Att skjuta 
hyreshöjningen framåt i tid innebär således ingen större förändring för 
musikskolan och kommunen, men det kan utgöra en stor skillnad för 
privatpersoner. Att helt ta bort avgifterna för instrumenthyra kan ha effekten 
att låntagarna inte är lika rädda om sina instrument. 

Att skjuta hyreshöjningen framåt i tid skulle kunna se ut så här: 

År 1-4 250 kr/påbörjad termin 

År 5 500 kr/påbörjad termin (undantaget oboe, fagott, 
barytonsaxofon, valthorn, baryton, bastuba och kontrabas som har kvar den 
lägre avgiften även fortsättningsvis). 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kulturchef 2018-05-21 
KUN AU § 32 2018-05-30      

Skickas till 
Kulturchef 
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§ 55 Dnr 00069-2018  

Föreningsbidrag  

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänner utbetalning av föreningsbidrag enligt nedanstående lista. 

Sammanfattning av ärendet 

Av tradition räknar föreningar in bidrag från kommunen, utan bidraget kan 
föreningsutbudet i kommunen bli fattigare. Nämnden föreslås därför godkänna 
bidragsansökningarna enligt nedanstående.  
 

1. Föreningar med ungdomsverksamhet: 
Nysunds Bygdegårdsförening  7 000 
Rädda Barnen   2 250 
Svartå Folkets hus   4 000 
VKU (Vallakyrkans ungdom)  5 000 

2. Hembygdsföreningar: 
Degerfors hembygdsförening  15 000 
Svartå hembygdsförening  15 000 
Knutsbol hembygdsförening  15 000 

3. Kulturföreningar: 
Degerfors musikkår   15 000 
Korpen   15 000 
Riksteatern   15 000 
Konst runt Möckeln   5 000 

4. Studieförbund: 
ABF (Arbetarnas bildningsförbund) 27 968 
Bilda    16 115 
FU (Folkuniversitetet)  0 
Sfr (Studiefrämjandet)  112 881 
SV (Studieförbundet Vuxenskolan)  63 834 
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet 16 886 
Mbs (Medborgarskolan)  255 
Sensus   3 160 
KBV (Kulturens bildningsverksamhet) 3 683 
SISU    35 000 

 
Årliga föreningsbidrag 

1. Föreningar med ungdomsverksamhet: 
Föreningar med ungdomsverksamhet ska årligen till förvaltningen 
inlämna erforderliga handlingar enligt regler för ungdomsbidrag. Ett av 
kriterierna för att beviljas bidrag för ungdomsverksamhet är att 
föreningen ifråga ska ha minst tio ungdomar i åldern 6-25 år som 
regelbundet deltar i verksamheten. Från detta konto utbetalas också till 
Svartå Folkets Hus och Nysunds Bygdegårdsförening 7 000: - vardera i 
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verksamhetsbidrag. Förra året fick Svartå Folkets hus 10 000: - i bidrag 
på grund av en kommunikationsmiss varför en överenskommelse 
gjordes om att de i år får 4 000: - i stället för 7 000: -.  

2. Hembygdsföreningar: 
Årligen utbetalas till vissa vuxenorganisationer ett årligt bidrag. 
Bidragets storlek är maximerat till 15 000: - i årligt bidrag. 

3. Kulturföreningar: 
Årligen utbetalas till vissa vuxenorganisationer ett årligt bidrag. 
Bidragets storlek är maximerat till 15 000: - i årligt bidrag. 

4. Studieförbund: 
Årligen utbetalas till studieförbund ett årligt bidrag. Bidragets storlek 
bestäms av antalet fullgjorda timmar för kommunens invånare. 
Studiefrämjandet har förtroendet att fördela bidragen mellan 
studieförbunden enligt inlämnad statistik över fullgjorda timmar, 
undantaget är SISU, som har ett för budgetåret fastställt belopp. 
Folkuniversitetet har uppgett att de inte har haft någon verksamhet i 
kommunen under det aktuella året. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kulturchef 2018-05-23 

KUN AU § 33 2018-05-30      

Skickas till 
Kulturchef 
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§ 56 Dnr 00070-2018  

Information: Tidiga och samordnande insatser för 
barn och unga 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Tackar för informationen och är positiva till förvaltningens initiativ att delta i 
projektet.  

Sammanfattning av ärendet 
Skolverket och Socialstyrelsen kommer fram till 2020 tillsammans med 
kommuner och landsting att arbeta för att utveckla det tidiga och samordnade 
stödet till barn och unga. 
 
Myndigheterna har fått regeringens uppdrag att genomföra ett treårigt 
utvecklingsarbete som syftar till att förbättra samverkan mellan elevhälsa, hälso- 
och sjukvård och socialtjänst så att barn och unga får tidiga och samordnade 
insatser. Samverkan är nödvändigt för att skapa en helhet kring insatser för 
barn och unga i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att berörda 
aktörer utvecklar kunskap och kompetens om framgångsrikt och långsiktigt 
samverkansarbete.  
 
Kultur- och utbildningsförvaltningen har lämnat in en ansökan till projektet.  
 

Skickas till 

Förvaltningschef 
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§ 57 Dnr 00004-2018  

Val av representant till politikerlunch 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Hänvisar beslutet om vem som deltar vid kommande politikerlunch till nästa 
nämnd.       

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med politikerluncherna är att skapa en dialog mellan förtroendevalda och 
barn/unga i ett informellt möte. Dialogen ska fokusera på demokrati och 
möjlighet till politisk påverkan, verksamhetsnära frågor är inte i fokus för detta 
dialogforum.       

Datum för luncher i Degerfors är 9/10 på Möckelngymnaiset och 19/11 på 
Stora Vallaskolan.  
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§ 58 Dnr 00003-2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Godkänner redovisningen av fattade delegeringsbeslut.    

Sammanfattning av ärendet 

Nr Delegat Beslut 

FC-11 Förvaltningschef Avslag förkortad arbetstid  

FC-12 Förvaltningschef Återbesättning musiklärare 

FC-13 Förvaltningschef Återbesättning Villervalla 
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§ 59   

Handlingar och rapporter för kännedom bl. a 
Rapport friskare arbetsplatser, Rapport förstelärare, 
elevrådsprotokoll 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 

Tackar för informationen och uppmuntrar att fler elevrådsprotokoll kommer 
till nämnden samt påtalar vikten av att lärare, som de förebilder de är, kommer i 
tid till lektioner.  

Sammanfattning av ärendet 
Information som nämnden delges och får möjlighet att diskutera: 

 Elevrådsprotokoll 

 Arbetet med framtagande av en handlingsplan för att sänka 
sjukfrånvaron 

 Skolverkets projekt för nyanländas lärande som Degerfors kommun 
blivit inbjudna att delta i. Drar igång i höst 

 Uppdraget som fritidsgårdens personal fått att utreda fritidsgårdens 
framtid 

 Förstelärarrapporter 

 Ärenderapport kränkande behandling 

 Hanteringen av oroligheterna på Stora Vallaskolan 

 Framtida behov av två nya förskoleavdelningar. Underlag och 
kostnadsförslag kommer till första nämnden, men skickas vidare till KS 
redan efter mötet med arbetsutskottet 15 augusti.  

 Skolavslutningen  

 Arbete med barnrättskommun  

 

    


