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2018-03-27 

 

  

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 Barn- och bildningschefens arbetsrum, ÄBC kl 09:00–11:40 

  

Beslutande Göran Eriksson (S) 

Lena Svensson (S) 

Jan Sandström (S) 

Lars T. Stenson (L) 

Jan Klarström (SD) 

  

Övriga Eva Pettersson, sekreterare 

Tove Frostvik, Barn- och bildningschef 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2018-04-03 

  

Avser paragrafer 7 - 12 

  

  

Sekreterare  

 Sebastian Ullström 

  

  

Ordförande  

 Göran Eriksson 

  

  

Justerande  

 Jan Sandström 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-03-27 

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-03 

Datum då anslaget tas ned 2018-04-25 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Sebastian Ullström 
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§ 9 Synpunkter angående Hockeygymnasiets verksamhet ............................................................................... 7 

§ 10 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska del 2016-2017..................................................... 8 

§ 11 Anmälningsärenden .................................................................................................................................. 9 
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Dnr KS 2018/29 

§ 7 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och 

bildningsutskott 

Barn- och bildningsutskottets verksamhet består av förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, fritidsgård, skol- och 

folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i kommunen. 

 

Verksamhet 

I januari och februari har det varit stor sjukfrånvaro bland personal, barn och 

elever inom Barn- och bildning.. Det är fortsatt svårt att rekrytera personal vilket 

har medfört att det har varit svårt att hitta vikarier. 

Flera olika åtgärder kommer under året att genomföras för att bibehålla och 

rekrytera personal. En åtgärd har varit att upprätta som första kommun i Värmland 

ett samarbetsavtal med stiftelsen Teach for Sweden. De erbjuder ett 

ledarskapsprogram för blivande lärare. Hagfors kommun erbjuder en anställning i 

kombination med ledarskapsprogrammet samtidigt som personen läser 

kompletterande pedagogisk utbilning på universitet eller högskola. Teach for 

Sweden finansieras till största del av utbildningsdepartementet. 

Under januari till mars så genomför Skolinspektionen tillsyn av förskola och skola 

i Hagfors kommun. Mycket arbetstid har lagts på att sammanställa det underlag 

som skolinspektionen har begärt in inför sin tillsyn. Under vecka 8 och vecka 12 

kommer  Skolinspektionen att genoföra verksamhetsbesök, intervjuer och 

dokumentgranskning. 

Den 8 januari började barn skolas in på den nya förskoleavdelning Asplund som 

öppnat i nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler i anslutning till gamla 

Asplundsskolan. Senare i vår planerar vi att öppna ytterligare en avdelning. 

 

Budget 

Barn- och bildningsutskottets första uppföljning och prognos för året är den 

prognos som brukar förändras mest under det kommande året. Budget för 

verksamheterna är ganska nyligen utlagd och de siffror som presenteras är 

prognosmässigt osäkra. 
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Utfallet för perioden januari-februari visar på ett litet underskott jämfört med 

budgeten för samma period och en korrigerad prognos för helåret visar ett 

underskott med 1 176 tkr. Underskottet är till större delen kopplat till 

barnomsorgens och gymnasiets verksamheter. 

Korrigeringen i prognosen utgörs av en del som kommer av större förändringar i 

volymer än förväntat. Den delen kommer att regleras med hjälp av 

verksamhetspotten. Den andra delen av korrigeringen består av att en 

genomlysning av personalbudget gjorts och bedömningen är att det går att göra 

effektiviseringar. 

En reservation kring prognosen måste fortsatt lämnas med anledning av 

svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat 

till migrationen. I budget har en omreglering gjorts för att verksamheten ska 

kunna ta del av de avsatta flyktingmedlen. Beslut gällande detta görs i samband 

med bokslutet. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2018-03-12 

Sammandrag januari- februari 2018 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-februari 2018. 

  

_____ 
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Dnr KS 2016/16 

§ 8 Medborgarförslag om miljögifter och farliga 

kemikalier i förskolor 

Återremiteras till nästa möte. 

_____ 
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Dnr KS 2018/163 

§ 9 Synpunkter angående Hockeygymnasiets 

verksamhet 

Återremiteras till nästa möte. 

_____ 
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Dnr KS 2018/141 

§ 10 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska del 2016-2017 

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 2016-2017. 

Handlingar i ärendet 

Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-02-16 

Patientsäkerhetsberättelse 2016-2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 

medicinska del för 2016-2017 godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlin. 
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Dnr KS 2018/25 

§ 11 Anmälningsärenden 

 

Dnr 2018/138 handling 2 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 

 

Dnr 2018/117 handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens 

skola) 

  

Dnr 2018/138 handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens 

skola) 

  

Dnr 2018/113 handling 2 

Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens 

skola) 

  

Dnr 2018/12 handling 7 

Skolavtal, Kramfors kommun 

  

Dnr 2018/2 handling 4 

Kontrollrapport livsmedel (Kyrkhedens skola, cafeterian) 

  

Dnr 2018/6 handling 2 

Skolskjuts vid växelvis boende (ÄBC) 

  

Dnr 2018/6 handling 3 

Avtal om självskjutsning (ÄBC) 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 
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§ 12 Information 

Barn- och bildningschef Tove Frostvik informerar barn- och bildningsutskottet 

om följande: 

  

Efter rapport om skadedjur och bristande städrutiner i köket på Råda skola ses 

rutinerna över. 

  

Skolinspektionen avslutades under föregående vecka. Första rapporterna från 

Sunnemo skola har kommit in och övriga förväntas komma in. Systematiskt 

kvalitetsarbete har påbörjats. 

  

Samverkan inom gymnasiesärskola med närliggande kommuner kommer att ses 

över. 

  

Information om hot och våld på skolan. 

  

_____ 

 
 


