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Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet
Sammanträdesdatum 2022-08-30
Datum då anslaget sätts upp 2022-09-05
Datum då anslaget tas ned 2022-09-27
Förvaringsplats för protokollet

Eva Pettersson
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Dnr KS/2022:25

§ 43 - Verksamhets- och budgetuppföljning t o m juli 
2022 

Barn- och bildningsutskottets verksamhet består av förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, 

fritidsgård, skol- och folkbibliotek, kulturskola samt ett särskilt ansvar för kulturen i 

kommunen. Utöver detta har barn- och bildning ansvar för verksamheterna familjecentral 

samt ungdomsmottagning i samarbete med Region Värmland. 

Verksamhet

Förskola/Familjecentral

Rekrytering av förskollärare inför kommande läsår pågår ännu. Fortsatt stort antal vakanta 

förskollärartjänster, på vissa enheter så mycket som 50 % (30 % totalt alla enheter).

Nytt modersmålsstöd har rekryteras för en tid framöver.

Vi har nu fått klart att två studenter som går AIG (arbetsintegrerad förskollärarutbildning) 

vid Karlstads universitet antagits och valt Hagfors. De blir anställda på 50% av Hagfors 

kommun och kommer studera 75%.

Beslut har tagits runt en rejäl satsning på förskolan med förstelärare i förskola, rekrytering 

pågår.

Under sommaren har förskolorna Milan och Myran varit öppna, övriga förskolor har haft 

semesterstängt veckorna 28-31.

Time Care Pool startar på förskolan Myran from 1/8-22.

Öppna förskolan har haft semesterstängt och startade upp med verksamhet såväl inne på 

Öppna förskolan som med barnvagnspromenader i Hagfors och Ekshärad första veckan i 

augusti.

Under juni arbetade pedagogerna på avdelningarna med att sammanställa målarbete till 

kvalitetsrapport för förskolorna samt förberedelse inför nästa läsårs arbete med de 

nationella målen för förskolan.

Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem/Förskoleklass

Fritidsverksamheten i Råda och Sunnemo har varit vilande under veckorna 28-31. Under 

dessa veckor har fritids Äbc tagit emot barn från fritids Sunnemo och Råda.
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Hemkunskapen i Ekshärad ska renoveras och har rensats ut. Kök kommer installeras under 

första delen av höstterminen.

Rekryteringen har gjorts klar för läsåret 22/23.

På Råda skola fortsätter bygget av den nya 4-6 delen. Tak och väggar börjar bli klara. Flera 

olika byggprojekt på Äbc har pågått under sommaren. Matsalen på Äbc har utifrån detta varit 

stängd under sommaren och fritids har då ätit sina måltider i hemkunskapssalen.

Ny rektor för Kyrkheden har blivit klart v31. Kerstin Båtnäs.

Flera långa sjukskrivningar har påverkat skolorna under vt-22 och sommaren.

Kvalitetsrapporter för grundskolan och grundsärskola har nu sammanställts gällande läsåret 

2021-2022.

Gymnasium/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning

I början av juni hade vi skolavslutning och studentutspring med våra elever. Det var en fin 

ceremoni i stora aulan på Älvstranden Bildningscentrum. 

Veckan efter hade vi arbetsdagar där personalen gjorde utvärderingar och avslutade läsåret. 

Vi har också jobbat med schema och tjänster. Ett antal rekryteringar har gjorts. I 

efterarbetsveckan hade vi rektorer avslutning med projektet "Fullföljd utbildning" tillsammans 

med SKR. För eleverna som behövde har lovskola anordnats. Flera elever avslutade kurser 

under lovskolan.

Vi har jobbat och ändrat en del i organisationen då vi har några i personalen som blivit 

sjukskrivna och att det blivit förändringar för hvb-hemmet Nytida. Under sommaren nåddes 

vi också av beskedet att en elev inom gymnasiesärskolan avslutar sina studier hos oss pga 

utvisning till annat land. Det kommer påverka personalstyrkan från mitten på augusti då den 

anställde kommer flyttas över till gymnasiet för att fylla de behov som finns där.

Inom vuxenutbildningen har vi under sommaren haft stängt för hemstudier under en två-

veckors period men vi kan ändå se att få elever deltagit i den utsträckning vi önskar. Redan 

under juni har vi planerat, strukturerat för att kunna möta höstens behov. Vi ser en nedgång 

i antalet studerande som vi ändå spekulerar i kommer öka under senhösten. Världsläget för 

ekonomin ser dystrare ut och kommer förmodligen göra att arbetsmarknaden hårdnar och 

det i sin tur medför att fler elever åter kommer söka sig till verksamheten.

Vi har planerat och bjudit in tilltänkta studerande för det nya spåret BF-lärling som vi kommer 

starta upp i augusti. Idag är fördelningen mellan studerandes programval klart 

överrepresenterade mot tidigare terminer i olika yrkesspår. Det är helt i linje med vad 

politiken ger för styrning. Vi har också gjort klart med schema som kommer bidra med att vi 

får ut studiestöd på Lärcentra som kommer öppnas officiellt i oktober.
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Kultur/Fritidsgårdar

Under vecka 24-26 pågick kolloverksamhet vid Åsanland. 106 barn var anmälda, de flesta 

bussades från Hagfors. 14 feriearbetande ungdomar fanns också på plats under veckorna. 

Även i år var det ett samarbete mellan Fritidsgården, biblioteket och kulturskolan där barnen 

fick möjlighet att prova gitarr och bildskapande, göra musikquiz, läsa böcker men också 

bada, spela fotboll, åka båt, fiska, pyssla och fira midsommar. En mycket uppskattad 

verksamhet bland både barn och vårdnadshavare. Nationaldagen firades vid stadshuset 

med tal av vårt kommunalråd, medborgarceremoni, dans med Sunne Folkdansare och musik 

och sång av kulturskolans elever och lärare. The Hebbe Sister bjöd på en konsert efter att 

kommunstyrelsen hade serverat fika till alla besökare. Därefter var det vernissage för 

sommarens utställning i Stadshuset med Christina Haffling Strandberg och Thomas 

Strandberg. Konstföreningen Kreativitet arrangerade sin årliga utställning i Uddeholmsladan 

in samarbete med Hagfors Hembygdsgård, Studieförbundet Vuxenskola och Hagfors 

kommun. Biblioteken har haft sommaröppet, där vi prövat att ha en förmiddagstid efter 

förfrågan från besökare vilket har uppskattats.

Ekonomiskt resultat

Barn- och bildningsavdelningen Budget 
jan-juli

Redovisn 
jan-juli

Års- 
budget

Prognos 
helår

Gemensamt utskott 193 192 339 339
Administration mm gemensamt 9 569 11 676 24 749 27 029
Barnomsorg 31 875 31 295 54 960 54 546
Fritidshem 6 223 5 654 9 849 9 749
Förskoleklass 4 361 4 145 7 325 7 275
Grundskola 62 498 59 958 106 252 105 201
Gymnasieskola 26 212 24 737 45 982 46 282
Vuxenutbildning 3 008 2 486 5 195 5 049
Bibliotek, kulturskola, kultur 5 104 5 419 8 824 8 924
Fritidsgårdar mm 1 422 1 282 2 413 2 413
Projekt barn- och bildning 44 6 75 75
Undervisning nyanlända 1 413 4 443 5 791 5 791
Totalt barn- och 
bildningsutskott

151 940 151 293 271 754 272 673
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Sammanfattning

Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-juli visar på ett underskott jämfört 
med budgeten för samma period på 647 tkr. Prognosen för helåret visar just nu på ett 
underskott av 919 tkr. I detta underskott ligger kostnader för IKE förskola, kostnader för 
grundskola samt resurser. 900 tkr av det beräknade underskottet härleds till 
volymökningar.

BoB har nu kompenserats för årets lönerevision.

Utöver detta har BoB kostnader kopplade till migration som söks ur migrationspotten. 

Prognosen för dessa kostnader 2022 är 4700 tkr.

En reservation kring prognosen måste fortsatt lämnas med anledning av svårigheten att 

beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat till migrationen samt 

svårigheten att beräkna inkomster av statsbidrag.

Handlingar i ärendet

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2022-08-10

Förslag till beslut

Barn- och bildningsutskottet godkänner verksamhets- och budgetuppföljningen

Beslutet skickas till

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2022:353

§ 44 - Stängning förskola Råda jul 
Utifrån renoveringen av förskolan i Råda finns behov av att stänga 
förskolan under veckorna 51-52 för att verksamheten ska kunna 
färdigställa de nya lokalerna efter slutbesiktning. Barn vid förskolan 
Prästkragen erbjuds under dessa stängningsveckor vid behov plats på 
annan förskola i Hagfors. Under förutsättning att slutbesiktningen blir klar 
enligt plan kommer de nya lokalerna att öppna igen 2 januari 2023.

Handlingar i ärendet

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2022-08-30

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förskolan Prästkragen i Råda stängs under 
veckorna 51-52.

Beslutet skickas till

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mia Grahn, Rektor
Marie-Louise Karlsson, Verksamhetsansvarig serviceenheten
Maija-Liisa Svedberg, Handläggare
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Dnr KS/2022:354

§ 45 - Kör inom kulturskolan 
Under de senaste åren har en utveckling av vår sångundervisningen skett. Vi 
erbjuder idag sångundervisning till yngre barn och de som är nybörjare, i mindre 
grupper av  2-3 personer. För att få enskild undervisning krävs att eleven har gått 
igenom grunderna och kommit en bit på väg. För att få en bred erfarenhet och lära 
sig fler moment försöker vi få våra alla elever att också delta i ensembler och 
större grupper, inte minst de som kommit lite längre och har enskild undervisning. 
Forskning visar att det är erfarenheten av att få utvecklas tillsammans med andra 
som stimulerar den enskilda utvecklingen och gör att elever fortsätter med ämnet. 

För att få en mer komplett utbildning i sång behövs möjligheten att få sjunga i en 
större kör, vilket ger helt andra möjligheter till repertoar och stämsång. Att få 
delta i en större grupp och tillsammans stå på scen är något som  hjälpt unga 
individer att utvecklas och få både en bättre självkänsla och ett bättre 
självförtroende. Kören blir ett viktigt socialt tillfälle där man ingår i ett större 
socialt sammanhang. Vårt elevunderlag är för litet för att få till en tillräckligt stor 
grupp för att skapa en sådan kör. Därför vill vi erbjuda även vuxna att delta i 
körverksamheten. Verksamheten kommer att ha sitt fokus och sin inriktning i det 
som vi ser att våra unga elever 13-19 år har behov av, men vi vet att det också 
finns en efterfråga från vuxna att delta i en kör med detta utbud.

Kulturskolans uppdrag är primärt riktat till barn och unga med möjlighet för 
vuxna att ta del av undervisning i mån av plats till ett högre pris. Vi vill kunna 
erbjuda våra sångelever att delta i sångens ensemble - vilket är kör, på samma 
villkor som övriga musikelever. Vi vill också kunna erbjuda vuxna att delta 
utifrån dessa förutsättningar. 

Det är stor skillnad för den som växer upp i en musikalisk familj och därför har 
andra omkring sig i olika åldrar att dela sin musikalitet med, än för den som på 
egen hand försöker hitta sin plats inom musiken. Vi vill på detta sätt bidra till att 
utjämna olikheter i samhället.

Handlingar i ärendet

Kultur- och bibliotekschef  Tina Bergenbrinks skrivelse 2022-06-22

Beslut

Barn och bildningsutskottet beslutar att erbjuda körverksamhet till elever mellan 
13-24 år enligt ordinarie taxa för ensemble, 300 kr eller kostnadsfritt för den som 
har sång som individuellt ämne samt att tillåta vuxna deltagare i mån av plats till 
en terminskostnad av 600 kr för personer äldre än 24 år.
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Beslutet skickas till

Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef
Jenny Dahlin, skolchef
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§ 46 - Information från verksamheten 
Barn- och bildningschef Jennny Dahlin informerar om:

Sjuktal barn- och bildning t o m juli 
Kränkningsärenden 2021 och 2022
Behörig personal inom skolor i Hagfors kommun, ht 2022
Inflytt elever 
Prognos elevantal läsåret 2022-2027
Födelsetal t o m 2022-08-23
Inkomna/besvarade synpunkter och klagomål
Pågående fastighetsprojekt, teknikhus, ombyggnad ÄBC, Kyrkheden, Fasaden, 
Prästkragen mfl
Skolstart ht 2022
Mottagande från Ukraina
Ansökan ESF-projekt skolavhopp
Kvalitetsgranskning Skolinspektionen åk 7-9 Kyrkhedens skola
AIF-arbetsintegrerat förskollärarprogram 
Avtal Region Värmland
Utökad läxhjälp (åk 4-9) och lovskola (åk 9)
Rektorstjänst Kyrkheden
Satsning förskola (förstelärare, kompetensutv., mm.)
Beslut utökade platser Bushuset.
Tillsyn Bergatrollet, Bushuset godkänd.

Utvecklingsstrateg Annica Svensson informerar om:

Fria skolvalet i förskola och grundskola 
Betygsresultat vt 2022 åk 9 och gymnasiet
Frånvaro grundskola, gymnasieskola vt 2022

SKUA-utvecklare Ylva J Säfström och Louise Haglund informerar om SKUA – 
Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt 
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Dnr KS/2022:21

§ 47 - Anmälningsärenden och kränkningsrapporter 
Dnr KS 2021:521, handling 3995
Beslut efter uppföljning av tillsyn fristående förskolan Bergatrollet

Dnr KS 2021:521, handling 4009
Beslut efter uppföljning av tillsyn fristående förskolan Bushuset

Dnr KS 2022:2, handling 3645
Beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning Innebandy

Dnr KS 2022:2, handling 3797
Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Treklövern

Dnr KS 2022:2, handling 3798
Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Asplund

Dnr KS 2022:2, handling 3799
Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Milan

Dnr KS 2022:2, handling 3800
Tillsyn enligt miljöbalken,  Förskolan Prästkragen

Dnr KS 2022:2, handling 3801
Tillsyn enligt miljöbalken,  Förskolan Solrosen

Dnr KS 2022:2, handling 3802 
Tillsyn enligt miljöbalken, Förskolan Myran

Dnr KS 2022:2, handling3934
Överenskommelse om undervisning i förskollärar-och lärarprogrammet

Dnr KS 2022:2, handling 3947
Kulturrådets beslut om medel till stärkta bibliotek, 2022

Dnr KS 2022:2, handling 4540
Begäran om uppgifter i överklagat beslut om skolplacering av enskild elev

Dnr KS 2022:85, handling 4521
Kammarrätten i Göteborg - Slutligt beslut 2022-08-15 Fullgörande av 
skolplikt

Dnr KS 2022:233, handling 3408
Fördelning av skolmiljarden vt 2022, Karlstad kommun
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Dnr KS 2022:333, handling 4317
Informationsbrev från Skolinspektionen - tematisk kvalitetsgranskning av 
skolor med låg utbildningsnivå, Kyrkhedens skola 4-9

Synpunkter/klagomål

Dnr KS 2022:143, handling 3648
Duschbås Kyrkhedens skola

Dnr KS 2022:143, handling 4151
Tillsynsansvar av barn på fristående förskolan Målargården

Avtal

Dnr KS 2022:11, handling 3456
Avtal Niu, Liu bowling

Dnr KS 2022:11, handling 4265
Samverkansavtal LIU och NIU Innebandy HIF 

Dnr KS 2022:11, handling 4266
Samverkansavtal LIU och NIU Innebandy HIBS

Dnr KS 2022:11, handling 4524
Ramavtal för samarbete mellan Region Värmland, Klarälvdalens 
folkhögskola och Hagfors kommun

Delegeringsbeslut

Dnr KS 2022:6, handling 3605
utökad tid i förskola, Solrosen

Dnr KS 2022:6, handling 3616, 3617
Fortsatt skolgång, Sunnemo skola

Dnr KS 2022:6, handling 3644
Överenskommelse Hagfors-Karlstads Universitet, förskollärare- 
lärarprogrammet

Dnr KS 2022:6, handling 3911,3912
Ansökan om beslut gällande utökad interkommunal ersättning från 
Munkfors kommun för enskild elev 

Dnr KS 2022:6, handling 3976
Utökad tid i förskolan Prästkragen

Dnr KS 2022:6, handling 3977
Utökad tid i förskolan Prästkragen
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Dnr KS 2022:6, handling 3768
Skolgång för elever i Uddeholm

Dnr KS 2022:6, handling 4153
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr KS 2022:6, handling 4520
Utökad tid i förskola

Dnr KS 2022:6, handling 4523
Begäran om att elev får vara inskriven i skola i annan kommun än 
hemkommunen

Dnr KS 2022:6, handling 4527
Utökad tid i förskola, Prästkragen Råda 

Kränkningsrapporter

Dnr KS 2021:228, handling 4710
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
4-6

Dnr KS 2021:429, handling 4711
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
4-6

Dnr KS 2021:484, handling 4712
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
4-6

Dnr KS 2021:526, handling 4718
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
4-6

Dnr KS 2021:555, handling 4719
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
4-6

Dnr KS 2021:613, handling 4720
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
4-6

Dnr KS 2022:52, handling 4379
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Prästkragen
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Dnr KS 2022:60, handling 4542
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-
3

Dnr KS 2022:100, handling 4546
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
4-6

Dnr KS 2022:111, handling 3414
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:115, handling 4547
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
4-6

Dnr KS 2022:149, handling 4395
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:170, handling 4380
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Prästkragen

Dnr KS 2022:189, handling 4543
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC, 
F-3

Dnr KS 2022:215, handling 3649
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:216, handling 3650
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:246, handling 4545
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:278, handling 4544
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC -
f-3

Dnr KS 2022:280, handling 3684
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9



Sammanträdesdatum Sida 17/52

Protokoll 2022-08-30

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 2022:281, handling 4397
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
Kyrkheden 4-9

Dnr KS 2022:296, handling 3415, 4381
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, förskolan Solrosen

Dnr KS 2022:300, handling 3457, 4548
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:301, handling 3458, 4549
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:302, handling 3459, 4550
Anmälan, återkoppling och avslut  om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:303, handling 3460
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6

Dnr KS 2022:308, handling 3687, 4269
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling , ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:309, handling 3688, 4268
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling , ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:310, handling 3689
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling , ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:312, handling 3706
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:313, handling 3707
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling , ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:330, handling 4270
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:331, handling 4271
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran
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Dnr KS 2022:332, handling 4272
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran

Dnr KS 2022:338, handling 4382, 4383
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande 
behandling, förskolan Solrosen

Dnr KS 2022:339, handling 4384
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande 
behandling, förskolan Prästkragen

Dnr KS 2022:340, handling 4385, 4386
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande 
behandling, Kyrkhedens skola fritids

Dnr KS 2022:341, handling 4393
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Solrosen

Dnr KS 2022:346, handling 4563
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran

Frånvaroanmälan

Dnr KS 2022:152, handling 3409
Avslut anmälan om utredning av elevs frånvaro, Kyrkhedens skola 4-9

Dnr KS 2022:247, handling 3411
Avslut anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:250, handling 4273
Avslut anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9

Förslag till beslut

Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.






