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2017-03-28 

 

  

Barn- och bildningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Kyrkhedens skola kl 09:00–12:30 

  

Beslutande Göran Eriksson (S) 

Lena Svensson (S) 

Lars T. Stenson (L) 

Jan Klarström (SD) 

Jan Sandström (S) 

  

Övriga Margot Karlsson (S) 

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare 

Tove Frostvik, barn- och bildningschef 

Helen Källvik, ekonom, 09:00-10:00 

Daniel Sohl, rektor Kyrkhedens skola, 10:00-12:30 

Patric Svensson, bitr. rektor Kyrkhedens skola, 10:00-12:30 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2017-03-30 

  

Avser paragrafer 7 - 11 

  

  

Sekreterare  

 Linda Jonsson 

  

  

Ordförande  

 Göran Eriksson 

  

  

Justerande  

 Lars T. Stenson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-03-28 

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-30 

Datum då anslaget tas ned 2017-04-21 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Linda Jonsson 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Innehållsförteckning 

Ärende Sida 

§ 7 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och bildningsutskott januari – februari 2017 ........................ 4 

§ 8 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del ......................................................................... 5 

§ 9 Gymnasieorganisation läsåret 2017/2018 ................................................................................................... 6 

§ 10 Anmälningsärenden .................................................................................................................................. 7 

§ 11 Information från Kyrkhedens skola ........................................................................................................ 10 
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Dnr KS 2017/29 

§ 7 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och 

bildningsutskott januari – februari 2017 

Barn- och bildningsutskottets verksamhet består from 1 januari 2017 av 

barnomsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, 

vuxenutbildning, fritidsgård, bibliotek, kulturskola samt ansvar för kulturen. 

  

Viktiga händelser under januari-februari 

-       En ny organisation trädde i kraft 1 januari 2017 

-       Ett utvecklingsarbete har påbörjats i alla elevhälsoteam 

-       Visionsarbete för förbättrad skolgård på ÄBC har startat 

-       Den internationella modersmålsdagen firades den 21 februari med hjälp av 

fantastiska elever och personal 

-       Behovet av barnomsorg ökar och en utredning har startats angående 

möjligheterna att kunna öppna en ny förskoleavdelning 

  

Budgetprognosen för februari 2017 pekar mot att utskottet håller budget. Utfallet 

för perioden januari-februari visar på ett underskott jämfört med budgeten för 

samma period. En analys kommer att göras inför budgetprognosen i mars. Redan 

nu kan det konstateras att periodiseringen av budgeten inte ligger rätt och kommer 

därför att ses över. I och med den nya organisationen så behövs det också göras en 

ordentlig genomlysning av vissa verksamheter exempelvis vuxenutbildningen, 

barnomsorgen samt verksamheter kopplat till migrationen så som bland annat 

språkintroduktionen. 

Handlingar i ärendet 

barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2017-03-13 

Sammandrag januari-februari 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-februari 2017. 

_____ 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 5/10 

  

2017-03-28 

 

  

Barn- och bildningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 
 

Dnr KS 2017/170 

§ 8 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska del 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete vilket innebär att planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård uppfylls. 

Vårdgivaren ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur 

patientsäkerhetsarbetet bedrivits under förgående år, vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka resultat som uppnåtts. En patientsäkerhetsberättelse har upprättats för 

elevhälsans medicinska del, det vill säga skolhälsovården för läsåret 2015-2016. 

Handlingar i ärendet 

bitr. barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2017-03-20 

Patientsäkerhetsberättelse 2015-2016 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 

medicinska del för 2015-2016 godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

bitr. barn- och bildningschef Jenny Dahlin 
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Dnr KS 2017/206 

§ 9 Gymnasieorganisation läsåret 2017/2018 

För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta 

antagningarna till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett 

definitivt beslut om programutbudet kommande läsår, 2017/2018. Tidigare har ett 

preliminärt beslut fattats och det är nu denna organisation som fastställs inför 

läsåret 2017/2018. Förslaget till gymnasieorganisation redovisas i Bilaga 1 

Gymnasieorganisation läsåret 2017/2018. 

Handlingar i ärendet 

barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2017-03-27 

Bilaga 1. Gymnasieorganisation läsåret 2017/2018. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2017/2018 enligt 

förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Rektor Roland Wiklund 

Rektor Dan Forkeus 

Antagningsenheten Arvika 
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Dnr KS 2017/25 

§ 10 Anmälningsärenden 

Dnr 2016/141 handling 8 

Förvaltningsrätten: beslut gällande överklagan om skolskjuts 

 

Dnr 2016/311 handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(ÄBC) 

 

Dnr 2017/2 handling 5 

Protokoll från miljö- och byggnämnden: provtagning på inomhusluft, 

Hantverkaren 12 

 

Dnr 2017/2 handling 6 

Brev ställt till ansvarig för skolorna i Hagfors kommun gällande trådlös teknik i 

skolor 

 

Dnr 2017/2 handling 7 

Tove Frostvik: svar på brev till ansvarig för skolorna i Hagfors kommun gällande 

trådlös teknik i skolor 

  

Dnr 2017/6 handling 3 

Skolskjuts vid växelvis boende 

  

Dnr 2017/6 handling 4 

Skolskjuts vid växelvis boende 

  

Dnr 2017/12 handling 4 

Skolavtal 

  

Dnr 2017/12 handling 5 

Skolavtal 

 

Dnr 2017/12 handling 6 

Skolavtal 
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Dnr 2017/148 handling 1 

Skriftlig varning enligt 5 kap. 11 § skollagen 

  

Dnr 2017/157 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

 

Dnr 2017/158 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/159 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/160 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/161 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/162 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/163 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/164 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (ÄBC) 

 

Dnr 2017/165 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (ÄBC) 
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Dnr 2017/166 handling 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/167 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/168 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/169 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (ÄBC) 

  

Dnr: 2017/197 handling 1 

Elevskador läsåret 2015/2016 

  

Dnr: 2017/198 handling 1 

Förfrågan om skolgång i annan kommun 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden 

_____ 
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§ 11 Information från Kyrkhedens skola 

Daniel Sohl, rektor Kyrkhedens skola och Patric Svensson, bitr. rektor 

Kyrkhedens skola informerar barn- och bildningsutskottet om Kyrhedens 

verksamhet. Verksamheten omfattas av förskoleklass upp till årskurs 9, 

grundsärskola samt två förberedelseklasser för nyanlända.  Det finns även en 

fritidsverksamhet, kulturskola samt ett folkbibliotek. 

Barn- och bildningsutskottet får en genomgång av vilka lokaler som finns på 

Kyrkhedens skola, hur den inre organisationen ser ut med personal samt visar 

elevantalet i de olika klasserna i dagsläget jämfört med hur det kan komma att se 

ut inför hösten 2017. 

Daniel Sohl och Patric Svensson berättar om ett pågående utvecklingsarbete som 

utförs genom Skolverket och handlar om specialpedagogik för lärande. I arbetet 

deltar samtliga pedagoger och elevresurser från f-9. Varje onsdag avsätts tid för 

att sitta ner i grupper och planera lektioner för att kunna möta elevers olika behov 

på bästa sätt. Arbetet består av att lärarna besöker varandras klassrum, handleder 

varandra och diskuterar. 

De största utmaningarna enligt Daniel Sohl och Patrik Svensson är rekrytering av 

behörig personal och vikarieanskaffning.   

I övrigt pågår ett projekt tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen för att 

se över och rusta upp skolgården. Innemiljön har tidigare rustats upp med hjälp av 

saker som sålts på auktion. 

Mötet avslutas med en rundvandring på Kyrkhedens skola. 

_____ 

 
 


