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Dnr KS 2019/25

§ 44 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.
Utöver detta har barn- och bildning ansvar för verksamheterna familjecentral samt
ungdomsmottagning i samarbete med Region Värmland.
Verksamhet
Läsåret 2019-2020 har startat med fler elever än tidigare. Bara på gymnasiet har
vi ca 50 elever mer än tidigare. Från 1/7 finns inte längre titeln förskolechef utan
vi har nu två rektor för förskola.
Från höstterminen 2019 har vi inte längre förberedelseklasser utan har
mottagningsenheter där eleverna kartläggs och därefter går ut i klass. Från denna
termin har alla elever från grundskola till gymnasieskola ett eget digitalt verktyg,
dvs 1:1. I förskola, förskoleklass och fritidshem är motsvarande siffra 1:5.
Budget
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-aug visar på ett överskott
på 5145 tkr jämfört med budgeten för samma period men prognosen för helåret
visar ett underskott med 1529 tkr. Förändringen kopplas till att inkomster av
statsbidrag nu lagts in på resultatet tillsammans med intäkter kopplade till
migration. Alla dessa intäkter är inte periodiserade.
Underskottet i prognosen är kopplat till grundskola och då ökade kostnader
avseende särskilt stöd samt ökade kostnader för enheterna Sunnemo och Råda där
nyckeltalen ej räcker till. En del av underskottet är också kopplat till
grundsärskola samt till barnomsorg med ökade kostnader för interkommunal
ersättning (IKE).
En djupare analys av prognostiserade kostnader kopplade till migration har gjorts
inför delårsbokslutet och denna visar att vi under jan - aug haft kostnader på ca 10
Mkr från förskola till vuxenutbildning. Prognosen visar att vi på årsbasis ska ha
kostnader för migration på 14,4 Mkr. Nettokostnaden efter statsbidrag kopplade
till migration blir 4,9 Mkr. Budget för migration är 3,3 Mkr så differens blir 1,6
Mkr som BoB söker ur Migrationspotten.
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I tabellen ovan ingår kostnaderna inom respektive verksamhet. Raden
undervisning nyanlända visar på överkostnaden för migration.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-09-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-augusti 2019.
_____
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Dnr KS 2019/25

§ 45 Delårsrapport barn- och bildning
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin, rapporterar om delårsbokslutet för barnoch bildningsutskottets verksamhetsområde.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, övergripande delårsrapport
barn- och bildning Hagfors skol0mråde, verksamhetsåret 2019
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner rapporten.
_____
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Dnr KS 2019/469

§ 46 Samverkansavtal gymnasiesamverkan
Det nuvarande avtalet för gymnasiesamverkan i Värmland behöver skrivas om.
Inför bildandet av Region Värmland 1/1 2019, hade kommunerna beslutat att
utbildningsfrågorna inte skulle hanteras av Region Värmland.
En arbetsgrupp bestående av de tre tjänstepersoner, som också är med i
gymnasiesamverkans beredningsgrupp har ansvarat för att ta fram förslag till nytt
avtal som ska gälla fr.o.m. 1/1 2020. Nuvarande avtal har prolongerats under
2019.
Under arbetet har diskussioner hållits med skolchefsgruppen,
kommundirektörerna samt gymnasiesamverkans styrgrupp.
Förslag till nytt avtal skiljer sig inte särskilt mycket åt från det tidigare avtalet.
Det har förtydligats med tre bilagor som inte fanns med i det tidigare avtalet. I
övrigt är det mest en revidering av texten, då Region Värmland inte längre
kommer samordna avtalet. Orsaken till att det finns med bilagor i det nya
avtalsförslaget, är för att det ska bli enklare att kunna göra revideringar utan att
hela avtalet behöver skrivas om.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins skrivelse, 2019-09-13.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen i Hagfors kommun beslutar att godkänna förslaget till nytt
samverkansavtal för gymnasieskolan.
_____
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Dnr KS 2018/110

§ 47 Redovisning till Skolinspektionen för vidtagna
åtgärder med anledning av påtalade brister i
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 2019-11-01.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2019-09-16.
Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i
regelbunden tillsyn i Hagfors kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer vidtagna åtgärder enligt redovisningsformulär.
_____
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Dnr KS 2019/470

§ 48 Gymnasieorganisation 2020-2021
För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta processen
för ansökan till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett preliminärt
beslut om programutbudet kommande läsår, 2020/2021.
Förslaget till preliminär gymnasieorganisation läsåret 2020/2021
Program, inriktning och antal platser
Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt arbete, 15
Bygg- och anläggningsprogrammet, Husbyggnad, 12
El- och energiprogrammet, Elteknik, 10
Fordons- och transportprogrammet, Personbil,10
Industriprogrammet, Produkt och maskinteknik, 12
Vård- och omsorgsprogrammet, 12
Ekonomiprogrammet, Ekonomi/Juridik, 20
Naturvetenskapsprogrammet, Naturvetenskap, 15
Samhällsvetenskapsprogrammet, Beteendevetenskap, Medier, information och
kommunikation, 20
Teknikprogrammet, Produktionsteknik, 20
PRIV-platser erbjuds i mån av lediga platser på :
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industriprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer den preliminära gymnasieorganisationen för läsåret
2020/2021 enligt förslaget.
_____
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Dnr KS 2019/15

§ 49 Svar på motion om entreprenörskap i skolan
I en motion ställd till kommunstyrelsen har socialdemokraterna yrkat på att:
•

alla som går på något av ÄBC:s gymnasieprogram och själv vill/kan, ska
ha möjlighet att driva UF-företag med rätt stöd och inspiration från
skolan.

•

skolan ser över möjligheten att än mer stimulera entreprenörskapet i tidig
ålder genom att även tex använda Ung Företagsamhets koncept på
grundskolan som komplement till det som görs idag.

Inom Barn- och bildnings verksamhet i Hagfors kommun görs många olika
insatser inom området entreprenöriellt lärande.
Gällande entreprenöriellt lärande inom gymnasieskolan:
-

Alla elever i åk 2, förutom ekonomi, kan välja Entreprenörskap som
individuellt val.

-

Ekonomerna har Företagsekonomi 2 som obligatorisk kurs i åk 2. Både
Företagsekonomi 2 och Entreprenörskap är en förutsättning för att i åk 3
kunna välja att läsa kursen Entreprenörskap och företagande.
Entreprenörskap och företagande är en obligatorisk kurs för elever på
ekonomiprogrammet som har valt inriktningen ekonomi medan andra
elever som har läst Företagsekonomi 2 eller Entreprenörskap kan välja
den i sitt individuella val.

-

Ekonomieleverna i åk 2 som nu ska läsa Företagsekonomi 2 kommer att
få möjlighet att välja att arbeta för att nå kursmålen med ett företag, UF,
eller på annat sätt.

-

Detta betyder att alla elever, beroende på hur de själva väljer, kan arbeta
med UF som metod både i åk 2 och åk 3.

-

Inom gymnasieskolan arbetar eleverna även med Arbetsmarknadskunskap
som är ett projekt via Handelskammaren i Värmland. Det långsiktiga
målet med Arbetsmarknadskunskap är att skapa en bättre matchning på
den lokala arbetsmarknaden och projektet jobbar för en bättre
kompetensförsörjning, regionalt och nationellt. Målet nås genom att öka
medvetenheten om arbetsmarknaden hos unga, Sveriges framtida
arbetstagare, och hjälpa dem att göra medvetna studie- och yrkesval.
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Syftet är också att synliggöra konceptets samarbetspartners och lyfta
lokala arbetsgivare inom respektive region.
-

Insatser kopplade till SYV-planen.

-

Insatser kopplade till Teknikcollege.

Gällande entreprenöriellt lärande inom vuxenutbildningen/SFI:
-

Samhällsorientering för SFI/utbildningsplikt.

-

Arbetsmarknadskunskap med likartat syfte som gymnasiet för
SFI/utbildningsplikt.

-

Inom yrkesvux ingår arbetsmarknadskunskap.

-

Insatser kopplade till SYV-planen.

-

Insatser kopplade till Teknikcollege.

Gällande entreprenöriellt lärande inom grundskolan 7-9:
-

Även inom grundskolan ingår arbetsmarknadskunskap som en del i åk 79s arbete inom entreprenöriellt lärande. Koncept bygger på att träffa
elever i klassrumssituationer och prata med dem om var jobben finns, nu
och i framtiden, och hur man tar sig dit. I lektionerna i
Arbetsmarknadskunskap förs en inspirerande dialog med eleverna om
deras framtid och möjligheter och kommunikatörerna är arbetsgivarnas
(både offentliga och privata) förlängda arm ut i klassrummen.

-

Insatser kopplade till SYV-planen.

Gällande entreprenöriellt lärande inom grundskolan 4-6:
-

För årskurserna 4-6 arbetar man med insatser genom konceptet
Framtidsfrön. Framtidsfrön genomför workshops med alla klasser i en
mellanstadieårskurs kring Framtidens förmågor. Eleverna kommer att få
reflektera, diskutera och göra praktiska övningar som både ger dem
självreflektion kring sina styrkor och förmågor, men också vidgar blicken
mot omvärlden, vilka entreprenöriella förmågor och kompetenser som
behövs i framtiden.
Personalen på skolorna får kompetensutveckling. När lärarna förstår
varför och hur man till vardags kan utveckla elevernas entreprenöriella
förmågor och kopplar ihop målen med entreprenörer och arbetsgivare på
orten, då blir lärandet ”på riktigt”. Framtidsfrön anordnar skarpa projekt
ihop med företag i regionen för klasser att delta i. T.ex skapa en bok som
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trycks med hjälp av förlag och tryckeri, sända live-radio från en
radiostation, skapa en kampanj för ett företag.
Lärarna har också få fri tillgång till Framtidsfröns webbkurs i
Entreprenörskap i skolan.
-

Insatser kopplade till SYV-planen.

Gällande entreprenöriellt lärande inom grundskolan 1-3:
-

Vi följer de insatser som är inlagda i SYV-planen.

I SYV-planen har BoB ett tydligt uppdrag kring vilka delar som studie- och
yrkesvägledningen består av. Dessa är:
•

Inre drivkraft och framtidstro

•

Omvärldskunskap

•

Vägledning

I planen finns aktiviteter kopplade till alla stadier/verksamheter fördelade över
läsåret.
Handlingar i ärendet
Skolchef Jenny Dahlin och barn- och bildningsutskottets ordförande Boo
Westlunds skrivelse, 2019-09-16.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen anser utifrån ovanstående att motionen är besvarad och att
barn- och bildning har ett väl fungerande koncept kring arbetet med
entreprenöriellt lärande inom elevernas utbildning.
_____
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§ 50 Information från verksamheten
Rektor Carina Ek Stenmark presenterar Älvstrandsgymnasiets organisation och
informerar om verksamheten.
Skolsköterska Kerstin Lundqvist informerar om Elsa- statistik för förskoleklass,
åk 4-7 samt gymnasiets åk 1.
biträdande barn- och bildningschef Maria Törngren informerar om elevhälsan och
den reviderade elevhälsoplanen för 2019-2020.
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar om
Sjukstatistik i verksamheten och hela kommunen
Kränkningsrapporter 2018-2019
Frånvarorapportering förskolan till och med gymnasiet.
Digitalisering för information till personal inom barn- och bildning
Internkontroll och uppföljning 2018-2019 samt förslag för 2019-2020.
Nulägesinformation i verksamheterna.
Efter nästa barn- och bildningsutskott, 2019-10-22, kommer det att vara ett
dialogmöte
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner rapporteringen.
_____
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Dnr KS 2019/21

§ 51 Anmälningsärenden
Dnr KS 2019/209, handling 5
Beslut om avslag på ansökan om godkännande av ForshagaAkademin AB för
utökning av befintlig fristående gymnasieskola.
Dnr KS 2019/266, handling 12
Svar på överklagande av beslut om upptagningsområden för kommunens
grundskolor
Dnr KS 2019/368, handling 4
Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Kojan
Dnr KS 2019/368, handling 5
Tilläggsbidrag Föräldrakooperativet Storken
Dnr KS 2019/461, handling 5
Beslut avseende yrkande på återbetalning av skolbarnomsorgsavgift
Dnr KS 2019/471, handling 1
Kvalitetsrapporter inom Barn- och bildning (redovisas under egen punkt på
ärendelistan)
Dnr KS 2019/472, handling 1
Arbetsplaner inom Barn- och bildning (redovisas under egen punkt på
ärendelistan)
Skolavtal
Dnr KS 2019/10, handling 8
Skolavtal för enskild elev mellan Hagfors kommun/Södertälje kommun
Dnr KS 2019/10, handling 9
Skolavtal för enskild elev mellan Hagfors kommun/Karlstad kommun
Dnr KS 2019/10, handling 10
Skolavtal för enskild elev mellan Hagfors kommun/Landskrona kommun
Trakasserier eller kränkande behandling
Dnr KS 2018/98, handling 2, 3
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2018/111, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3)
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Dnr KS 2018/122, handling 4
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2018/454, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3)
Dnr KS 2019/120, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/124, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/128, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/133, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/172, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/173, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2019/174, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2019/232, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/234, handling 4
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3)
Dnr KS 2019/286, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
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Dnr KS 2019/287, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/294, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/303, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/348, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/453, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/364, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/365, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/366, handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC f-3)
Dnr KS 2019/390, handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/450, handling 1,2
Anmälan och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC
7-9)
Dnr KS 2019/451, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post
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Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se
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Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/20

2019-09-24

Barn- och bildningsutskottet

Dnr KS 2019/452, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/453, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Dnr KS 2019/456, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2019/457, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC gymnasiet)
Dnr KS 2019/462, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/464, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC 7-9)
Utredning av elevs frånvaro
Dnr KS 2019/454, handling 1
Anmälan om utredning av elevs frånvaro (ÄBC 7-9)

Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.

_____
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2019-09-24

Barn- och bildningsutskottet

Dnr KS 2018/458

§ 52 Svar på medborgarförslag förslag om att utrusta
Kyrkhedens skola med fungerande klockor och rast/lektionssignal
Peter Edqvist har i ett medborgarförslag gett förslag på att Kyrkhedens skola ska
utrustas med fungerande klockor och rast/lektionsignal.
Svar från barn- och bildningsavdelningen
Tack för ditt förslag Peter. Vi vill be om ursäkt för att svaret till dig har dröjt. Ditt
förslag på åtgärder är bra. Kyrkhedens skola har under en längre tid varit utan
centralstyrd klocka då den som tidigare fanns har gått sönder. Rektorerna på
skolan (Daniel Sohl och Patric Svensson) har lagt in förslag i 2020 års
investeringsbudget att skolan ska utrustas med en ny centralstyrd klocka som
också kan “ringa in” vid rastens slut. Det finns ett stort behov och önskemål om
att skolans personal och elever endast skulle ha en klocka att rätta sig efter.
Vi har beräknat kostnaden till mellan 15-20 000 kronor för inköp samt montering
av ny klocka, och det finns medel avsatta i investeringsbudgeten för 2020 för
detta och en översyn av klockor och ringsystem i alla kommunens skolor.
Handlingar i ärendet
Peter Edqvists medborgarförslag
Ordförande barn- och bildningsutskottet Boo Westlunds svar på medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed medborgarförslaget som besvarat.
_____
Beslutet skickas till
Peter Edqvist
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Barn- och bildningsutskottet
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Dnr KS 2019/241

§ 53 Svar på medborgarförslag angående rastvakter
vid ÄBC
Anki Kvarnström har i ett medborgarförslag gett förslag på att Älvstranden
Bildningscentrum ska bjuda in pensionärer, arbetslösa och lediga personer att
agera rastvakt vid skolan.
Svar från barn- och bildningsavdelningen
Tack för ditt förslag Anki. Vi vill be om ursäkt för att svaret till dig har dröjt.
Vi tackar för ditt förslag och vi delar din åsikt om att det är gynnsamt med fler
vuxna i skolan. Rasten är en viktig del av skoldagen och ska ledas av pedagogisk
personal. Skolan har också flera förordningar och lagar att förhålla sig till. Skolan
är ingen allmän plats och för att arbeta i skolan krävs bland annat registerutdrag
från belastningsregistret, påskrift om tystnadsplikt och en viss utbildning kring
skolans regler och rutiner. Vi ser därför inte att förslaget i nuläget är möjligt att
genomföra.
Handlingar i ärendet
Anki Kvarnströms medborgarförslag
Ordförande i barn- och bildningsutskottet Boo Westlunds svar på
medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar därmed att medborgarförslaget är besvarat.
_____
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