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Plats och tid

Forsskolan kl. 09:00–12:15

Beslutande

Göran Eriksson (S)
Lars T. Stenson (L)
Jan Klarström (SD)
Margot Karlsson (S)
Karl Persson (SD)

Övriga

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Helena Granlund, kommunsekreterare
Helén Källvik, ekonom, 09:00-10:30
Dan Forkéus, rektor, 10:00-11:40
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Dnr KS 2018/29

§ 45 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
Arbetet med projektet nyanländas lärande (Urval 4) är nu mer igång.
Trygghetsteam går utbildning kring främlingsfientlighet och rasism och
ledningsgruppen går utbildning kring det systematiska kvalitetsarbetet
tillsammans med Säffle kommun via Karlstads universitet. Kommunens
modersmålslärare och studiehandledare går utbildning kopplat till sina uppdrag.
Just nu pågår mycket arbete i skolan med omdömen och terminsbedömningar för
att följa upp elevernas resultat. Under oktober-november genomförs även de flesta
av skolans utvecklingssamtal.
Budget
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-oktoberber visar på ett
underskott jämfört med budgeten för samma period och prognosen för helåret
visar ett underskott med 3 229 tkr. Underskottet är till större delen kopplat till
barnomsorgen beroende på fler barn i de fristående förskolorna samt fler barn i
andra kommuner. Utöver detta ökade kostnaden för Sunnemo skola där
nyckeltalen inte räcker till för att täcka personalkostnader.
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. I nuläget avser detta 4500 tkr för Bob.
Beslut gällande detta görs i samband med bokslutet.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin skrivelse 2018-11-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-september 2018.
_____
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Dnr KS 2018/110

§ 46 Redovisning Skolinspektionen för vidtagna
åtgärder efter regelbunden tillsyn i Hagfors kommun
Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har avhjälpt de brister som
Skolinspektionen har påtalat i samband med regelbunden tillsyn Hagfors
kommun.
Redovisningen ska ha inkommit till Skolinspektionen senast den 2018-12-03.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-11-14.
Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i
regelbunden tillsyn i Hagfors kommun.
Beslut för samtliga enheter efter tillsyn i Hagfors kommun Dnr: 43-2017:5273
Dnr 2017:5317, 2017:5318, 2017:5319, 2017:5320, 2017:5322, 2017:23,
2017:5324
Dnr 43-2017:5325.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär.
_____
Beslutet skickas till
Skolinspektionen
Barn- och bildningschef, Jenny Dahlin
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Dnr KS 2018/439

§ 47 Årshjul barn- och bildningsutskottet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerade om årshjulet för barn- och
bildningsutskottet för 2019. Beslut fattas vid senare tillfälle
_____
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Dnr KS 2018/442

§ 48 Bidragsansökan föräldrakooperativet Bushuset
Föräldrakooperativet Bushuset drivs som en ekonomisk förening och grundades
1990. Verksamheten är anpassad för 16 barn med 2,5 tjänster.
Inför detta läsår 2018-2019 tappade verksamheten 7 barn då 5 barn gick till
förskoleklass och 2 flyttade från orten. Utifrån detta har Kooperativet försökt fylla
platserna, men har trots flera försök inte lyckats med detta. Detta gör att
verksamheten går minus varje månad.
Kooperativet söker nu ett extra bidrag för att kunna upprätthålla verksamheten
motsvarande tre barn per månad under våren. under denna period hoppas man
kunna få in fler barn för att säkra verksamheten
Nuläget gällande antal barn på Bushuset:
Utifrån att endast 14 barn hittills i år fötts i upptagningsområdet Ekshärad (där
även Kooperativet Bergatrollet finns) kommer svårigheterna troligtvis kvarstå då
Kooperativet i höst tappar ytterligare fem barn till förskoleklass.
Utifrån antalet födda barn ser vi att det inte finns underlag som räcker till för att
driva två förskolor i Ekshärad framåt då vi har färre barn födda de senaste åren.
Kommunen har möjlighet att ta emot alla barn som idag går på Kooperativet
Bushuset om de skulle behöva stänga sin verksamhet. Plats kommer då att beredas
på förskolan Myran samt förskolan Prästkragen i Råda.
Handlingar i ärendet
Ansökan från Kooperativet Bushuste ekonomisk förening
Barn- och bildningschefs skrivelse, 2018-11-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen avslår ansökan om extra bidrag utifrån att kommunen, om
bidrag beviljades, skull tvingas ge alla ekonomiska föreningar som har behov av
extra bidrag för att klara sin verksamhet detta.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
Kooperativet Bushuset, ekonomisk förening
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Dnr KS 2018/445

§ 49 Stängning av Grå Villan
Bakgrund
Hyresavtalet gällande Grå Villan som kommunen tecknat med Elm’s löper ut juli
2019.
Grå Villan har starkt begränsad möjlighet att ta emot barn med blöjor eftersom där
inte finns skötbord. Idag har man 16 barn i åldrarna 3-5 år i verksamheten och tre
heltidspersonal. Två förskollärare och en barnskötare.
Behov finns i centrala Hagfors av platser till främst småbarn men även storbarn
för att klara skollagens krav på att erbjuda förskoleplats inom 4 månader.
Fördelningen av legitimerade förskollärare behöver justeras i samband med
stängningen av Grå Villan. Vi har idag avdelningar med endast en legitimerad
förskollärare i gruppen.
Förskolan Asplund har utrymme för att bygga ut verksamheten i befintliga lokaler
och var beräknad att ta emot barngrupp från Grå Villan när avtalet avslutas. Idag
har förskolan Asplund 18 barn inskrivna i åldrarna 1-5 år. Tre heltider och två
som jobbar 75 %. Endast nedervåningen på Asplund nyttjas till barngrupp idag.
Konsekvens
Hagfors kommun kommer att fortsatt få betala hyra till Elm’s fram tills avtalet för
Grå Villan löper ut. Ingen extra kostnad av hyra för lokal på Asplund. Ev.
kostnadsbesparing av kök och städ under våren -19.
Lättare att anpassa öppettider och personalens schema på Asplund med fler
personal.
En flytt av barn och personal medför ofta ökad oro, hos såväl vårdnadshavare som
hos personalen. Behov av tolkstöd under en period kan medföra en extra kostnad.
Förslag
För att Hagfors kommun ska klara de krav som ställs när det gäller erbjudande om
plats i barnomsorgen inom 4 månader behöver stängningen tidigareläggas till
2019-01-31. Befintlig barngrupp flyttas till Asplund tillsammans med två av
personalen. Detta för att säkerställa tryggheten i barngruppen. Flytten av barn och
personal skulle medföra att verksamheten har möjlighet att ta in ytterligare 2
småbarn samt 5 storbarn i verksamheten utan att överskrida de nyckeltal politiken
satt för barnomsorgen.
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Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschefs skrivelse, 2018-11-14
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att stängning av Grå Villan sker 2019-01-31.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och Bildningschef, Jenny Dahlin
Förskolechef, Mia Grahn
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Dnr KS 2018/25

§ 50 Anmälningsärenden
Dnr KS 2018/441, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro
Dnr KS 2018/12, handling 19
Avtal om självskjutsning
Dnr KS 2018/110, handling 27
Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola
Dnr KS 2018/2, handling 26
Verksamhetsberättelse Ungdomsmottagningen Hagfors 2017
Dnr KS 2018/2, handling 24
Synpunkt eller fråga angående mobiltelefoner/Surfplattor i Sunnemo skola/fritids
Dnr KS 2018/11, handling 86
Medfinansieringsintyg Framtidens förmågor januari 2019-december 2021
Dnr KS 2018/422
Delegeringsbeslut - Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Storken
Dnr KS 2018/418, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/419, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2018/394, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/402, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/418, handling 2
Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/380, handling 2
Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
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Dnr KS 2018/260, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2018/6, handling 10
Delegeringsbeslut om extra år i grundsärskolan.
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
_____
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§ 51 Information
Rektor Dan Forkéus informerade om verksamheten.
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerade om gymnasieorganisationen
2019-2020. Gymnasieorganisationen är oförändrad och går upp till beslut på
kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2018.
Revideringen av biblioteksplanen dröjer till i början av nästa år.
Nytt i skollagen är att när en elev utreds för hög frånvaro ska huvudmannen
informeras.
Lärarförbundet har utsett bästa skolkommun. Av Sveriges 290 kommuner är
Hagfors på 253:e plats. Undersökningen grundar sig på förra årets studieresultat.
Dessutom var inte kooperativen redovisade vilket bidrog till en lägre placering.
En person har avvisats från biblioteket och får inte komma dit igen.
Dessutom informerade Jenny Dahlin om att det är mycket budgetarbete just nu.
Medicinskt ansvarig skolsköterska Kerstin Lundquist kommer på barn- och
bildningsutskottets nästa sammanträde 18 december i stadshuset och går igenom
ELSA-undersökningen som redovisar hur eleverna mår.
Det har varit ett dialogmöte med skolinspektionen om hur man lämnar in
klagomål och synpunkter. Det finns idag möjlighet att lämna in synpunkter och
klagomål via kommunens hemsida, men det finns önskemål om detta förtydligas.
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner rapporterna.
_____
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