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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2015-06-04 

Justerandes sign. 

~ J us-Jercri f l\liollöl l 
Bos§ 123 Dnr KS 151/2014 

Säkerställande av ledningsstöd för rektor för förskoleklass 
och grundskola 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 november 201 4 § 23 1 uppdra 
åt bildningschef Anders Nordlund att säkerställa ledningsstöd i skolan för rektorn 
och vid behov av förstärkn ing, inkomma till kommunstyrelsen med förslag till 
förstärkning. 

Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med utredning angående behov av 
förstärkning av ledningsorganisationen inom kommunens grundskoleverksamhet 
daterad den 27 maj 2015. Enligt utredningen anger följande möjligheter: 

• Ansvaret för den dagliga ledningen för Kulturskolan läggs på 
utvecklingsledaren. Detta bör kunna genomföras genom att utöka tiden för 
utvecklingsledare för Kulturskolan från 15 ti ll 20 procent. 

• För att öka rektorns möjlighet att fullgöra uppdraget som pedagogisk ledare 
tillförs en resurs som administrativt stöd, en skolassistent på 50 procent. 
Detta skulle minska biträdande rektorns stora arbetsbörda och möjligöra för 
henne att även kunna ta över en del av rektorns arbetsuppgifter. Detta ger i 
sin tur rektor möjlighet att öka sin avsatta tid för pedagogiskt ledarskap och 
för utveckling av verksamheten. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Bildnings - och sociala utskottet 

Utredning angående behov av förstärkning av ledningsorganisationen 
inom kommunens grundskoleverksamhet. 

Bakgrund 
I budget 2015 (KS 2014/231) fick undertecknad i uppdrag att utreda om det finns ett behov av 
förstärkningar av ledningen inom grundskolan utifrån den förändrade ledningsorganisation 
inom bildnings-verksamheten som genomfördes vid halvårsskiftet 2014. 

Organisationsförändringen innebar att kommunens två grundskolor fick en gemensam rektor 
på 100 % samt en biträdande rektor, också 100 %. Förändringen innebar ingen försändring i 
volymen på resursen för grundskolans skolledning utan endast en renodling av uppdragen. 

Ärendet 
Ledningsorganisationen inom grundskolan består idag av en heltidstjänst som rektor och en 
heltidstjänst som biträdande rektor. I rektorsområdet ingår två grundskolor med totalt c:a 400 
elever samt två fritidshem med c:a 100 barn samt Kulturskolan. Rektor har personalansvar för 
mellan 55-60 personer. 

Rektor ansvarar för sin enhets inre organisation. Rektor har budget- och personalansvar samt 
är ansvarig för den pedagogiska ledningen av verksamheten och elevhälsofrågor. Mycket tid 
åtgår för föräldrakontakter. Många av rektors arbetsuppgifter stadgas i skollagen, en del av 
dessa får inte delegeras. Rektor i Ljusnarsbergs kommun har också ledningsansvaret för 
Kulturskolan som ju är en rent kommunal verksamhet utan statliga styrdokument. 

Biträdande rektor är i mycket en administrativ funktion. I arbetsuppgifterna ingår bl.a. 
schemaläggning, ekonomisk uppföljning, systemansvar för elev/betygsregister och 
lärplattform, uppföljning av elevresultat och enhetens personaladministration. 

Vid Kyrkbacksskolan finns även en skolvärdinna på 50 % som ansvarar för elevcafeterian och 
för elevaktiviteter men som även ger ett visst stöd till skolledningen när det gäller att svara i 
telefon, kopiering etc. 

En ny rektor för verksamheten tillträdde 1 oktober 2015 och den nya organisationen har nu 
varit igång i snart 9 månader. Vi kan dock redan nu konstatera att många av de effekter som vi 
ville ta med förändingen också har uppnåtts. Genom en tydligare fördelning av arbetsupp
gifterna mellan de två funktionerna har rektor idag fått större möj ligheter att fokusera på sitt 
primära uppdrag - att vara pedagogisk ledare för verksamheten. Samtidigt har förändringen 
möjliggjort att tillskapa en heltidstjänst som biträdande rektor vilket innebär större möjligheter 
för den denne att fokusera på sina arbetsuppgifter. (tjänsten var tidigare delad 50/50 mellan 
undervisning och administration). Bedömningen är att förändringen skapat en mer effektiv 
och ändamålsenlig ledningsorganisation för grundskolan. 
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Genom intervjuer med rektor och biträdande rektor framkommer att man anser att 
arbetsfördelningen mellan de två rollerna i sto1t fungerar tillfredsställande. Arbetsbelastningen 
upplevs dock som hög. Rektor påtalar dock att det stora antalet anställda kombinerat med att 
det inom hennes område ryms tre olika verksamheter - grundskola, fritidshem och kulturskola 
uppdelat på två fysiska enheter - gör att hon tycker det är svårt att hinna med att vara 
pedagogisk ledare för alla tre verksamheterna. Hon upplever en otillfredsställese över detta. 
Speciellt det pedagogiska ledarskapet för Kulturskolan, vilken är en verksamhet som hon 
heller inte har någon tidigare erfarenhet av, upplevs som ett uppdrag som är svårt att utföra på 
ett bra sätt. Rektor ser det därför som önskvä1t att kunna lämna över det pedagogiska 
ledarskapet för Kulturskolan på en annan person för att fullt ut kunna koncentrera sig på 
uppdraget att vända den negativa utvecklingen av måluppfyllelsen inom grundskolan. Hon 
bedömer dock att personalansvaret för Kulturskolan bör kunna ligga kvar som idag. 

Biträdande rektor upplever en pressad arbetssituation med många personalkontakter som 
upptar en stor del av arbetstiden kombinerat med en mängd olika arbetsuppgifter inom vitt 
skilda fält. För att hon ska kunna avlasta rektor ytterligare för att frigöra ytterligare tid för 
rektors pedagogiska uppdrag måste arbetsbördan minskas. När det gäller biträdande rektors 
arbetsuppgifter så innehåller de idag en hel del uppgifter som borde kunna lösas av en 
skolassistent - en funktion som i finns någon form på de flesta grundskolor. 

Exempel på arbetsuppgifter som skulle kunna utföras av en skolassistent som idag utförs av 
biträdande rektor: 

• Arbete i skolans elevadministrativa system 
• Hålla klasslistor och grupplistor aktuella 
• Betygshantering 
• Skriva protokoll och andra skrivelser 
• Kulturskolan - debitering av avgifter, hjälp runt olika aktiviteter 
• Vara kontaktperson mot externa servicefunktioner, t.ex. skolskjutsar, felanmälningar 

etc. 
• Sköta bokningar, inf01mationsblad etc. 
• Sammanställa arbetsmaterial 

Resurserna för skolledning och administration upplevs som underdimensionerade. En 
jämförelse med grannkommunen Hällefors där man också har två skolenheter ger följande 
resultat: 

Antal elever Rektorer Bitr. rektorer Assistenter Total adm. Ledn. resurs/ 
resurs elev 

Ljusnarsberg 411 1,0 1,0 0,25 2,25 0,0054 
Hällefors 627 2,0 1,0 2,0 5,0 0,0079 
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Den nya organisationen med en rektor som har det pedagogiska huvudansvaret och en 
biträdande rektor med en mer administrativ funktion upplevs som en förbättring jämfört med 
tidigare. Arbetsbelastningen för rektor och biträdande upplevs dock som hög. Om man vill 
öka rektors möjligheter att verka som pedagogisk ledare och möjliggöra ett mer no1malt 
arbetstempo i tjänsterna ser jag följande möjligheter: 

1. Ansvaret för den dagliga ledningen för Kulturskolan läggs på utvecklingsledaren. 
Detta bör kunna genomföras genom att utöka tiden för utvecklingsledaren för 
Kulturskolan från 15 till 20 %. 

2. För att öka rektors möjlighet att fullgöra uppdraget som pedagogisk ledare tillförs en 
resurs som administrativt stöd - en skolassistent på 50 %. Detta skulle minska 
biträdande rektor stora arbetsbörda och möjliggör att hon även kan ta över en del av 
rektors arbetsuppgifter. Detta ger i sin tur rektor möjlighet att öka sin avsatta tid för 
pedagogiskt ledarskap och för utveckling av verksamheten. 

Enligt uppdrag 

Anders Nordlund 
Bildningschef 
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Sammanträdesdatum 

KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA 
UTSKOTT 

2015-02-12 

Justerandes slgn. 

Bos§ 41 Dnr KS 252/2013 

Uppdrag beslutade av kommunstyrelsen den 
26 november 2014 och kommunfullmäktige den 
11 december 2014 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 26 november 2014 § 231 om 
följande uppdrag inom utskottets verksamhetsområde: 

1. Uppdra åt bildningschef att säkerställa ledningsstöd i skolan för rektorn och 
vid behov av förstärkning, inkomma till kommunstyrelsen med förslag till 
förstärkning. 

2. Uppdra åt bildningschef utreda behovet av läxhjälp i skolan. 
3. Uppdra åt bildningschef följa upp yttrandet i samband med Astrid Dahls (V) 

motion 2008 om utbildning i feministiskt självförsvar. 

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 11 december 2014 § 86 om 
följande uppdrag inom utskottets verksamhetsområden: 

1. Uppdra åt bildningschef att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande 
grundskolan med målet om en gemensam enhet. 

2. Uppdra åt bildningschef redovisa eventuella förekommande krav inom 
grundskolan för vårdnadshavare att tillhandahålla medel i samband med 
undervisningen vilka medför kostander för vårdnadshavare. 

Bildnings- och sociala utskottets beslut 
Bildnings- och sociala utskottet beslutar om återrapprotering av uppdragen till 
utskottet enligt följande: 
Kommunstyrelsens uppdrag nummer 1: Sammanträde den 7 maj 2015. 
Kommunstyrelsens uppdrag nummer 2: Sammanträde den 4 juni 2015. 
Kommunstyrelsens uppdrag nummer 3: Sammanträde 7 april 2015. 
Kommunfullmäktiges uppdrag nummer 1: sammanträde den 7 maj 2015. 
Kommunfullmäktiges uppdrag nummer 2: sammanträde den 7 april 2015. 

Vidare beslutas att återrapportering gällande hur äldreomsorgen skall bemöta 
kostnadsanpassningen i 2015 års budget vid ett sammanträde inom det närmaste. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 
Tillförordnad socialchef Ann-Britt Löfström 

Utdragsbestyrkande 
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Dnr KS 140/2014 

Övergripande strategier och budget 2015 och plan för 
2016-2017 (ÖSB 2015) 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer presenterar förslag till Övergripande strategier och 
budget för 2015 och plan för 2016-2017 (ÖSB 2015). 

Folkpru.iiet Liberalerna har den 17 november 2014 inkommit med yttrande över 
föreliggande förslag. 

Moderata Samlingsparti er har den 19 november 2014 inkommit med yttrande 
över föreliggande förslag. 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet har den 
20 november 2014 inkommit med gemensamt yttrande över föreliggande förslag. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. att för år 2015 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande förslag till 
ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

2. att för år 2015 fastställa renhållningstaxor i enlighet med föreliggande 
förslag till ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

3. att för år 2015 fastställa slamtömningstaxa enligt föreliggande förslag till 
ÖSB 2015 innebärande en höjning med 161 kronor för bland annat 
tömning av brunn eller tank upp till fyra kubikmeter och inklusive 
20 meter slang, 

4. att uppdra åt kanslichef utreda möjligheterna till bildsändningar av 
kommunfullmäktigesammanträden och övriga evenemang via webb, 

5. att uppdra åt kommunchef, att i samband med det av kommunstyrelsen 
beslutade uppdraget den 17 mars 201 1 § 77 om att utreda kommunens 
samlade vaktmästarorganisation, även inkludera fastighetskötare samt 
göra en komplett kartläggning av transporter i kommunen så som 
mattransp01ier, skolskjutsar, daglig verksamhets transporter, transport av 
hjälpmedel med mera, 

6. att uppdra åt kommunchef att utarbeta en modell för fördelning av 
ersättningar från Migrationsverket, 

7. att kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 
under år 2015 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegations
ordningen innebärande att kommunchefen är beslutande i samråd med 
ekonom, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 

16 (57) 
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8. att uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning 
förbruka stiftelsen tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller 
för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta 
upplösa stiftelsen, 

9. att uppdra åt bildningschef att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande 
grundskolan med målet om en gemensam enhet, 

10. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 
2015, samt 

11. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för 2015 och plan 
för 2016-2017 (ÖSB 2015). 

Yrkanden 
Ordförande Ewa-Leena Johansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag samt 
förekommande förslag i Socialdemokraternas, Miljöpartiet de grönas och 
Vänsterpartiets yttrande. 

17 (57) 

Ulf Hilding (M) yrkar att det i ÖSB 2015 görs ett tillägg med att kommunstyrelsens 
disponibla medel utgör tillgängliga medel med anledning av de svårigheter som 
finns med att budgetera vissa kostnader. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

2. att uppdra åt bildningschef utreda behovet av läxhjälp i skolan, 
3. att uppdra åt bildningschef följa upp yttrandet i samband med 

Astrid Dahls (V) motion 2008 om utbildning i feministiskt självförsvar i 
skolan, 

4. att uppdra åt personalchef redovisa och återkoppla till kommunstyrelsen 
kommunens arbete med att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser, samt 

5. att redaktionell förändring görs i förslaget till ÖSB 2015 genom att text 
tillförs som anger att kommunstyrelsens disponibla medel utgör 
tillgängliga medel med anledning av de svårigheter som finns med att 
budgetera vissa kostnader, 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. att för år 2015 fastställa VA-taxor i enlighet med föreliggande förslag till 
ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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2. att för år 2015 fastställa renhållningstaxor i enlighet med föreliggande 
förslag till ÖSB 2015 innebärande höjd taxa med tre procent, 

3. att för år 2015 fastställa slamtömningstaxa enligt föreliggande förslag till 
ÖSB 2015 innebärande en höjning med 161 kronor för bland annat 
tömning av brunn eller tank upp till fyra kubikmeter och inklusive 
20 meter slang, 

4. att uppdra åt kanslichef utreda möjligheterna till bildsändningar av 
konununfullmäktigesammanträden och övriga evenemang via webb, 

5. att uppdra åt konununchef, att i samband med det av konununstyrelsen 
beslutade uppdraget den 17 mars 2011 § 77 om att utreda konununens 
samlade vaktmästarorganisation, även inkludera fastighetskötare samt 
göra en komplett kartläggning av transporter i konununen så som 
mattransp01ier, skolskjutsar, daglig verksamhets transporter, transport av 
hjälpmedel med mera, 

6. att uppdra åt konununchef att utarbeta en modell för fördelning av 
ersättningar från Migrationsverket, 

7. att konununstyrelsen under år 2015 har rätt att omsätta lån, det vill säga 
låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning 
under år 2015 och att omsättningen av lån skall ske enligt delegations
ordningen innebärande att konununchefen är beslutande i samråd med 
ekonom, 

8. att uppdra åt styrelsen för Stiftelsen Gillersklacks fritidsanläggning 
förbruka stiftelsen tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda eller 
för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, och genom detta 
upplösa stiftelsen, 

9. att uppdra åt bildningschef att utreda det fortsatta lokalbehovet gällande 
grundskolan med målet om en gemensam enhet, 

10. att uppdra åt bildningschef redovisa eventuella förekonunande krav inom 
grundskolan för vårdnadshavare att tillhandahålla medel i samband med 
undervisningen vilka medför kostnader för vårdnadshavaren, 

11. att de samlade bidragen till bildningsförbunden, inklusive SISU 
Idrottsutbildama, ökas med 50 000 kronor, 

12. uppdra åt Bergslagens Konununalteknik att presentera vilka avtal som 
ingåtts med föreningar rörande skötsel eller andra insatser åt konununen 
eller inom dess intressesfär, samt avtalens innebörd, 

13. att under 2015 skall samtliga verksamheter särskilt fokusera på 
konununens värdegrundsarbete, 

14. att efter genomförd förstudie av Opera på Skärets verksamhet, skall 
övervägas om utökat driftbidrag, 

15. att tidigare års budgetuppdrag skall genomföras och rapporteras under 
2015, samt 

16. att i övrigt fastställa Övergripande strategier och budget för 2015 och plan 
för 2016-2017 (ÖSB 2015) enligt föreliggande förslag. 

Justerandes sign. Utdragsbeslyl1<ande 

18 (57) 


