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2018-01-30 

 

  
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 09:00-11:50 

  

Beslutande Göran Eriksson (S) 
Lena Svensson (S) 
Jan Sandström (S) 
Lars T. Stenson (L) 
Jan Klarström (SD) 

  

Övriga Margot Karlsson (S) 
Karl Persson (SD) 
Eva Pettersson, förvaltningssekreterare 
Tove Frostvik, barn- och bildningschef 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2018-02-05 

  

Avser paragrafer 1 - 3 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

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 2018-01-30 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-05 

Datum då anslaget tas ned 2018-02-27 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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Dnr KS 2018/109 

§ 1 Asylsökande elever till gymnasiet 
Inför detta läsåret har skolchefsgruppen kommit överens   om hantering av 
asylsökande elever som fyllt 18 år. Enligt LMA 1§ har   Skolverket gjort en 
tolkning där det innebär att asylsökande ungdomar inte   har rätt att påbörja ett 
nationellt program fr o m fyllda 18 år. Däremot kan   kommunen ändå erbjuda 
dessa ungdomar möjlighet att påbörja studier på   exempelvis ett nationellt 
program om de fyllt 18 år. D v s de skall ges samma   möjligheter som andra 
elever när det gäller att söka gymnasieutbildning till   det år de fyller 19 år. Då 
ärendet återigen blivit aktuellt utifrån att   eleverna skrivs upp i åldrar, har 
bedömningen gjorts att respektive kommun   bör fatta beslut om fortsatt hantering.  

Bedömning 

Då det är få elever det handlar om som blir behöriga till   ett nationellt program, är 
förslaget att även om asylsökande elever som fyllt   18 år, alternativt blivit 
uppskriva i ålder får söka ett gymnasieprogram   tills det år de fyller 19.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse, 2018-01-19. 

Förslag till beslut 

Kommunsstyrelsen beslutar att även bevilja asylsökande ungdomar att få söka ett 
nationellt program eller språkintroduktionen på gymnasieskolan till det år de 
fyller 19 år. 

_____ 
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Dnr KS 2018/25 

§ 2 Anmälningsärenden 
 
Dnr 2017/375 handling 2 
Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Råda skola) 

Dnr 2017/385 handling 3 
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9) 

Dnr 2017/400 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Sunnemo skola) 

Dnr 2017/401 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola) 

Dnr 2018/98 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet) 

Dnr 2018/111 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC grundskola) 

Dnr 2017/361 handling 2 
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens 
skola) 

Dnr 2017/373 handling 2 
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens 
skola) 

Dnr 2017/382 handling 2 
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens 
skola) 

Dnr 2018/113 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 

Dnr 2018/2 handling 2 
Anmälan om undervisningslokal enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899), Rektorn 4 

Dnr 2017/305 handling 7 och 8 
Överklagning angående skolskjuts 
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Dnr 2018/6 handling 1 
Beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan 

Dnr 2017/343 handling 4 
Åtgärdsplan urval 4 Hagfors kommun 

Dnr 2017/2 handling 54 
Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för Fritidshemssatsningen för 
2016/17 

Dnr 2017/2 handling 55 
Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för Lågstadiesatsningen för 
2016/17 

Dnr 2018/2 handling 2 
Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2018 

Dnr 2018/106 
Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Kojan 

Dnr 2018/12, handling 1 
Avtal om självskjutsning 

Dnr 2018/12, handling 2 
Skolavtal, Kungsbacka kommun 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden 

_____ 
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§ 3 Information 
Barn- och bildningschef Tove Frostvik informerar barn- och bildningsutskottet 
om följande: 

Presentation av ett nytt sätt att rapportera trakasserier och kränkande behandling i 
skolan, för att tydligare kunna följa upp. Den nya rapporten kommer att skickas ut 
till kommande utskott. 

Redovisning av sjuktal t o m december 2017. 

Årshjul för att tydliggöra vad man ska jobba med under året och vilka ärenden 
som kommer till barn- och bildningsutskottet. 

Information om antalet inskrivna elever, gymnasieval, betyg och resultat i 
grundskolan åk 6-9. 

Skolinspektionen kommer under våren göra en granskning av kommunens skolor, 
information om vilka skolor som gäller och vad man kommer ta upp vid 
granskningen samt material som man skickat till skolinspektionen innan.  

På gamla Asplundskolan har man tillfälligt öppnat en förskoleavdelning som hör 
till Treklövern. Man kommer framöver att öppna en permanent förskola med plats 
för 20 barn och då stänga den tillfälliga. 

Skolsituationen och resor, för de elever som flyttats från Råda skola till 
Kyrkhedens skola. 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner informationen. 

_____ 

 
 


