
Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 1/12 

  

2016-05-03 

 

  

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 Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30–12:30 

  

Beslutande Göran Eriksson (S) 

Lena Svensson (S) 

Lars T. Stenson (L) 

Jan Klarström (SD) 

Margot Karlsson (S) 

  

Övriga Jan Sandström (S) 

Liselotte Westlund (C) 

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare 

Jan Lilja, tf barn- och bildningschef 

Helen Källvik, ekonom 

Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde 

  

Plats och tid för justering Nämndsekretariatet 2016-05-04 

  

Avser paragrafer 19 - 23 

  

  

Sekreterare  

 Linda Jonsson 

  

  

Ordförande  

 Göran Eriksson 

  

  

Justerande  

 Margot Karlsson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-05-03 

Datum då anslaget sätts upp 2016-05-04 

Datum då anslaget tas ned 2016-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet 

  

  

  

 Linda Jonsson 
 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 3/12 

  

2016-05-03 

 

  

Barn- och bildningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Innehållsförteckning 

Ärende Sida 

§ 19 Budgetuppföljning Barn- och bildningsutskottet ..................................................................................... 4 

§ 20 Antagningsstopp barn- och fritidsprogrammet läsåret 2016/17 ............................................................... 6 

§ 21 F-3 skola i Råda samt nybyggnation ........................................................................................................ 7 

§ 22 Anmälningsärenden ................................................................................................................................ 10 

§ 23 Information ............................................................................................................................................. 12 
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Dnr KS 2016/29 

§ 19 Budgetuppföljning Barn- och bildningsutskottet 
Februaris budgetprognosen för 2016 pekade mot ett underskott för utskottets 

samlade verksamheter på -880 tkr. Den samlade prognosen för perioden januari-

mars är 274 tkr. 

Störst underskott finns inom barnomsorgen där årsprognosen i nuläget visar ett 

underskott på -535 tkr beroende på barn i behov av extra stöd samt att fler barn än 

prognostiserat är placerade i de fristående kooperativen, -490 tkr. 

Även inom grundskolan är det elever i behov av stöd som ger en negativ 

budgetprognos, -177 tkr för Råda skola och -159 tkr för Kyrkhedens skola. 

Gymnasieskolan visar i nuläget en budget i balans. 

Barn- och ungdomsenheten har personalvakanser motsvarande ett prognostiserat 

överskott med +620 tkr. Ensamkommande barn har ett överskott på 1000 tkr. 

En reservation kring prognosen för budgetår 2016 måste dock lämnas med 

anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för den stora 

mottagningen av ensamkommande barn och nyanlända elever. 

  

Nuvarande nyckeltal 

Förskola: Myran 6,2, Solrosen 6,2, Prästkragen 6,2, Milan 6,2 , samt Treklövern 

5,3 barn per anställd. 

Grundskola: 8,0 tjänster per 100 elever. 

Gymnasieskola: 8,15 tjänster per 100 elever. 

  
Åtgärder 
Inga åtgärder planeras i nuläget. 

Handlingar i ärendet 

Tf barn- och bilningschef Jan Liljas skrivelse 2016-04-11 

Sammandrag januari-mars 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-mars 2016 

_____ 
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Beslutet skickas till 

Ledningsgruppen 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 6/12 

  

2016-05-03 

 

  

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 2016/207 

§ 20 Antagningsstopp barn- och fritidsprogrammet 

läsåret 2016/17 

Antalet sökande elever till gymnasieprogrammet barn- och fritid har under åren 

minskat. På grund av att sökantalet visat sig varit lågt även 2016 finns det 

anledning att se över programmet med målet att nå en större sökgrupp. Att 

bedriva ett gymnasieprogram med få elever innebär höga kostnader för 

kommunens budget. 

För att uppnå en ökning av antalet sökande elever till barn- och fritidsprogrammet 

krävs en förändring av programmets struktur. Förslaget är att göra en utredning 

som ligger till grund för en sådan förändring. 

Handlingar i ärendet 

Roland Wiklunds skrivelse, 2016-04-20 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att antagningen för barn- och fritidsprogrammet 

stoppas för läsåret 2016/17 och att rektor för gymnasiet ges i uppgift att utreda hur 

programmet kan nå en större målgrupp av elever och därmed öka antalet sökande 

till programmet inför läsåret 2017/18. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Roland Wiklund 
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Dnr KS 2016/209 

§ 21 F-3 skola i Råda samt nybyggnation 

Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde föredrog ärendet på 

sammanträdet utifrån den utredning som gjorts som underlag inför beslut. 

Råda skola är idag en F-6 skola med cirka 60 elever. Klasstorlekarna ligger på i 

genomsnitt 8 elever. Grundbemanningen utifrån nyckeltal är 4,5 tjänst plus fritids 

1,5 tjänst. När det gäller elevutvecklingen på längre sikt noteras en liten nedgång i 

födelsetalen men ändå ganska stabilt, vilket innebär att elevantalet kommer att 

ligga på cirka 50-55 elever. Skolans ålder och skick innebär att den inte är 

anpassad till dagens pedagogik och ett omfattande investeringsbehov föreligger. 

I förslaget till skolorganisation i Råda har hänsyn tagits till att följande 

grundförutsättningar ska vara uppfyllda: 

- Det ska finnas en skola i Råda. 

- En skola tillgänglig för alla( pedagogiskt, socialt och fysiskt). 

- Goda lärmiljöer. 

- Undervisningen ska vara kvalitativ och likvärdig. 

- Flexibla lokaler, klassrum, grupprum och temarum. 

- Pedagogisk och inbjudande utemiljö. 

- Ekonomisk hållbarhet. 

Mot bakgrund av att grundförutsättningarna ska vara uppfyllda föreslås en F-3 

skola i Råda och att elever i årskurs 4-6 flyttas till Kyrkhedens skola. 

En nybyggnation av en F-3 skola i Råda föreslås till en kostnad av 11,5 Mkr i 

2016-års prisnivå. Under förutsättning av att nödvändiga beslut fattas i maj månad 

år 2016 ska en ny skolbyggnad vara färdigställd 2017-08-01. Efter utflyttning ur 

berörda byggnader kommer rivning och erforderliga markarbeten att påbörjas och 

färdigställas under år 2018. Efter att en ny skola tas i bruk erhålls en något lägre 

driftkostnad i jämförelse med nuvarande driftkostnad för fastigheten. 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdra till samhällsbyggnadschef att 

upphandla och genomföra projektet inom föreslagen kostnadsram av 11.5 Mkr i 

2016-års prisnivå. 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 
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Handlingar i ärendet 

Tf barn- och bildningschef, Jan Liljas tjänsteskrivelse 2016-04-25 

verksamhetschef Hagfors skolområde, Jenny Dahlins utredning 2016-05-03 

Förslag på sammanträdet 

Lars T. Stenson (L) yrkar: att bygga en F-6 skola. 

Beslutsgång 

Barn- och bildningsutskottets ordförande Göran Eriksson (S) ställer förslag om att 

bygga en F-6 skola mot liggande förslag och finner att barn- och 

bildningsutskottet bifaller liggande förslag genom omröstning. 

Omröstningsresultat 

Göran Eriksson (S) JA 

Lena Svensson (S) JA 

Margot Karlsson (S) JA 

Lars T. Stenson (L) NEJ 

Jan Klarström (SD) NEJ 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att en F-3 skola ska bedrivas i Råda från och med 

läsåret 2017/2018. Vidare beslutas att uppdra till samhällsbyggnadschef att  

till 2017-08-01 genomföra en nybyggnation av en F-3 skola i Råda samt att riva 

berörda byggnader som tas ur bruk och utföra erforderliga markarbeten senast år 

2018. För projektet anslås 11,5 Mkr i 2016-års prisnivå. 

Reservationer 

SD genom Jan Klarström reserverar sig mot beslutet:  

”SD reserverar sig mot beslutet att bygga en F-3 skola i Råda. SD yrkar på att 

bygga en F-6 skola”. 

Lars T. Stenson (L) reserverar sig mot beslutet: 

”Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för mitt förslag” 
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Protokollsanteckning 

Liselotte Westlund (C) vill lägga följande till protokollet: 

”Jag delar inte majoritetens uppfattning att det förslag som läggs är det bästa 

alternativet för Råda skola utifrån det underlag som presenteras.  

Elevunderlaget är stabilt i upptagningsområdet. En ny skola med årskurserna F-6 

skulle innebära möjligheter till en positiv utveckling i Rådabygden som också är 

till gagn för hela Hagfors kommun” 

_____ 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningsutskottet 

Tf barn- och bildningschef 

Samhällsbyggnadschef 
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Dnr KS 2016/25 

§ 22 Anmälningsärenden  

  

Dnr 2016/2 handling 25 

Utbetalning av statsbidrag för maxtaxa inom förskola, fritidshemmet och annan 

pedagogisk verksamhet för mars 2016 

  

Dnr 2016/2 handling 27 

Beslut om beviljad ansökan av statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare 2016/17 

  

Dnr 2016/2 handling 28 

Beslut om beviljad ansökan av statsbidrag för undervisning under skollov år 2016 

  

Dnr 2016/2 handling 29 

Beslut om beviljad ansökan av statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk 

vuxenutbildning på gymnasial nivå i kombination med SFI och svenska som 

andraspråk på grundläggande nivå, bidragsåret 2016 

  

Dnr 2016/2 handling 30 

Beslut om beviljad ansökan av statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016, 

ansökan 2 

  

Dnr 2016/2 handling 31 

Verksamhetsberättelse 2015 från norra värmlandsfamiljerådgivning med 

krismottagningar för Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors 

  

Dnr 2016/2 handling 32 

Miljö- och byggavdelningen: Resultat av tillsyn enligt miljöbalken, Rektorn 2 

  

Dnr 2016/6 handling 10 

Skolskjuts vid växelvis boende 

  

Dnr 2016/6 handling 11 

Skolskjuts vid växelvis boende 
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Dnr 2016/19 handling 11 

Avskrivet ärende från Skolinspektionen gällande anmälan om betygsättning vid 

Älvstranden utbildningscentrum i Hagfors kommun 

  

Dnr 2016/129 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/141 handling 4 

Överklagat beslut från förvaltningsrätten i Karlstad gällande skolskjuts 

  

Dnr 2016/163 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/164 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/173 handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/174 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

Dnr 2016/205 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

  

2016-04-06  Intern tjänsteskrivelse 

Fr.o.m. 2016-04-14 t.o.m. 2016-06-10 förordnas enhetschefen för barn- och 

ungdomsenheten Carina Stålhandske som verksamhetschef för barn- och 

ungdomsenheten istället för Annica Lövgren 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner anmälningsärenden 

_____ 
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§ 23 Information 

Jan Lilja, tf barn- och bildningschef informerar om att det kommit in ett brev 

angående sommaraktiviteter som vidare kommer att besvaras. 

  

_____ 

 
 


