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§ 3 Information från Jenny Dahlin och Carina Ek- 

Stenmark om betygsresultaten ht-15 

Jenny Dahlin, rektor på Kyrkhedens skola informerar om betygsresultaten för 

årskurs 8. Resultaten visar lägre betyg i vissa klasser och att det finns generella 

svårigheter i engelska och matte samt att studieron är låg. Klasserna behöver 

särskilt stöd i matematik, svenska, engelska samt idrott och hälsa. 

Åtgärder har vitagits där bland annat en kartläggning har gjorts över elevernas 

kunskaper, tittat på läsförståelse och läshastighet och gjort LOGOS- test gällande 

hur elever kodar ord. Särskilda undervisningsgrupper har skapats för särskilt stöd 

i matte, engelska och svenska. Gällande idrott förs enskilda samtal med elev för 

att kunna skapa alternativa grupper. När det gäller arbetsron har utredningar gjorts 

med elev, vårdnadshavare, mentor och rektor för att hitta orsaken. 

Vidare informerar Jenny Dahlin att planerna framöver är att bland annat fortsätta 

stödet både på grupp- och individuellnivå, arbeta med handlingsplan för trygghet, 

samt att Visit, socialen och skolan fortsätter att arbeta tillsammans. 

Carina Ek- Stenmark, rektor Älvstranden bildningscentrum informerar om 

betygsresultaten för årskurs 9, vilket visar generellt låga betyg. Det visar att det 

finns svårigheter i engelska och matte, motivationen är låg och många har svårt 

med läsning och läsförståelse. 

Dubbelbemanning på de teoretiska ämnena, förstärkning med specialpedagoger, 

stöd i svenska som andra språk, samt att personal har deltagit i RUC:s satsning på 

läsning och läsförståelse är några av de åtgärder som vidtagits. 

Planerna framöver är att arbeta med åtgärder så som att förbättra integration av 

nyanlända elever, använda mer och bättre tekniska hjälpmedel samt arbeta med 

stöd både på grupp- och individnivå.  

_____ 
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Dnr KS 2016/106 

§ 4 Gymnasieorganisation läsåret 2016/2017 

För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta 

antagningarna till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett 

definitivt beslut om programutbudet kommande läsår, 2016/2017. Tidigare har ett 

preliminärt beslut fattats och det är nu denna organisation som fastställs inför 

läsåret 2016/2017. Förslaget till gymnasieorganisation redovisas i Bilaga 1 

Gymnasieorganisation läsåret 2016/2017. 

Handlingar i ärendet 

Bilaga 1. Gymnasieorganisation läsåret 2016/2017. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2016/2017 enligt 

förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Rektor Roland Wiklund 

Antagningsenheten Arvika 
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Dnr KS 2016/94 

§ 5 Granskning av rektors roll som pedagogisk ledare 

Kommunens revisorer har begärt en granskning av rektors roll som pedagogisk 

ledare. Uppdraget har genomförts av revisionsfirman Deloitte. Nedan redovisas 

svar på de rekommendationer Deloitte givit i efter avslutad granskning. 

1. Kommunicera definitionen av pedagogiskt ledarskap till medarbetare i hela 

organisationen. 

Rektorsgruppen har tagit fram en gemensam definition på vad pedagogiskt 

ledarskap innebär för oss i Hagfors skolor. Vi skall återigen kommunicera detta 

till personalen via rektorernas arbetsplatsträffar. 

2. Skapa en gemensam målbild avseende hur kontakten och dialogen mellan 

politisk ledning, ledning för barn- och bildningsavdelningen, rektorer och 

pedagoger ska ske. 

Arbetet med dialogen med utskottet är påbörjad och under utvecklande. 

3. Se kontinuerligt över alla rektorers uppdrag samt antalet anställda för en jämn 

arbetsfördelning. 

2014 gjordes en omorganisation av BoB med syfta att bättre fördela arbetet 

mellan rektorerna/förskolecheferna och även en viss förstärkning av 

ledningsresursen. Nya organisationen utvärderas med start under våren 2015 och 

därefter kan nya beslut fattas. 

4. Säkerställ att det skapas samsyn mellan rektorer och pedagoger avseende hur, 

när och var rektor utövar det pedagogiska ledarskapet. 

Se punkt 1. 

5. Säkerställ att tilltron till Incito som verktyg för det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

Utbildning genomförs och vidare implementering genomförs. 

6. Säkerställ att utveckla förstelärarsystemet så att de får legitimitet hos samtliga 

pedagoger. 

Kommer att ske via utveckling av rektorernas ledningsgrupper. 

7. Överväg att ta fram indikatorer så att BoB och KS kan följa och styra 

utvecklingen. 

Finns i kvalitetsverktyget Incito och redovisas regelbundet till utskottet. Kan 

utvecklas så att redovisningar sker även i KS. 
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8. Arbeta med de attityder som kan verka hindrande för utvecklings- och 

förändringsarbete. 

Pågående arbete via vårt målkort Gemensam värdegrund. 

9. Överväg att påbörja färre projekt. 

Alla ingångna projekt beslutas av utskottet och rapporteras till en gemensam 

projekt-bank. Banken skall fortsättningsvis alltid ligga som grund för nya beslut 

om projekt. 

Handlingar i ärendet 

Deloittes granskningsrapport 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen lägger svar på Deloittes granskning till handlingarna. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Deloitte 

Stefan Meuller 
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Dnr KS 2016/73 

§ 6 Ansökan från Ung företagsamhet i Värmland om 

kommunalt verksamhetsbidrag för år 2016-2018 

Ung företagsamhet i Värmland har regelbundet beviljats bidrag från Hagfors 

kommun. Bidraget betalas från gymnasieskolans budget. Samarbetet med Ung 

företagsamhet i Värmland är framgångsrikt och många av våra gymnasieelever 

driver s.k. UF-företag. UF ansöker nu om kommunalt verksamhetsbidrag för 2016 

med 47 340 kronor, för 2017 med 47 340 och för 2018 med 47 340 kronor. 

Handlingar i ärendet 

UF:s ansökan. 

Beslut 

Ung företagsamhet i Värmland beviljas kommunalt verksamhetsbidrag för 2016 

med 47 340 kronor, för 2017 med 47 340 kronor och för 2018 med 47 340 kronor. 

Bidraget utbetalas via gymnasieskolans budget för 2016, 2017 och 2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Rektor gymnasieskolan Roland Wiklund 

Ung Företagsamhet i Värmland 

Ekonomienheten 
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Dnr KS 2016/115 

§ 7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans 

medicinska del 2014-2015. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete vilket innebär att planera, leda och kontrollera 

verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård uppfylls. 

Vårdgivaren ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur 

patientsäkerhetsarbetet bedrivits under förgående år, vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka resultat som uppnåtts. En patientsäkerhetsberättelse har upprättats för 

elevhälsans medicinska del, det vill säga skolhälsovården för läsåret 2014-2015. 

Handlingar i ärendet 

Patientsäkerhetsberättelse 2014-2015 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 

medicinska del för 2014-2015 godkänns. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Annica Lövgren 
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Dnr KS 2016/108 

§ 8 Handlingsplan för barn- och ungdomsenheten 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har under 2015 tagit fram en nationell 

handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården. För 2016 finns även en 

handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården i Värmland. De 

utvecklingsområden som fokuseras är familjehemsvård, samverkan samt 

kompetens och stabilitet. 

Sedan hösten 2015 deltar Hagfors kommun i ett samarbete med den nationella 

samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve. Cecilia 

Grefve besökte Hagfors i oktober och utifrån detta besök ska en lokal 

handlingsplan upprättas. Handlingsplanen kommer följas upp vid ett kommande 

besök av Cecilia Grefve under året. Planen utgår från de utvecklingsområden som 

fokuseras i den nationella- och regionala handlingsplanen. 

Handlingar i ärendet 

Handlingsplan för barn- och ungdomsenheten i Hagfors. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för barn- och ungdomsenheten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Annica Lövgren 
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Dnr KS 2016/25 

§ 9 Anmälningsärenden 

Dnr 2014/407 handling 12 

Uppföljningsbeslut från skolinspektionen gällande riktad tillsyn av utbildning i 

Hagfors kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd 

Dnr 2015/321 handling 4 

Bekräftelse från skolinspektionen gällande kvalitetsgranskning av det kommunala 

aktivitetsansvaret 

Dnr 2015/326 handling 6 

Svar gällande elevens rätt till utbildning vid Älvstranden bildningscentrum 

Dnr 2016/2 handling 2 

Beslut gällande statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2016 

Dnr 2016/2 handling 3 

Rapport från skolinspektionen gällande trygghet och lärande för barn under 3 år 

Dnr 2016/2 handling 4 

Beslut gällande statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan för år 2014 

Dnr 2016/2 handling 5 

Anmälan om undervisningslokal enligt 38 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899), Asplundsskolan 

Dnr 2016/6 handling 1 

Delegeringsbeslut oktober 2015 barn – och ungdomsenheten 

Dnr 2016/6 handling 2 

Delegeringsbeslut november 2015 barn – och ungdomsenheten 

Dnr 2016/6 handling 3 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr 2016/6 handling 4 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr 2016/6 handling 5 

Skolskjuts vid växelvis boende 

  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 12/14 

  

2016-03-01 

 

  

Barn- och bildningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr 2016/6 handling 6 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr 2016/6 handling 7 

Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr 2016/11 handling 7 

Samarbets- och sponsringsavtal 

Dnr 2016/12 handling 1 

Skolavtal 

Dnr 2016/12 handling 2 

Skolavtal 

Dnr 2016/17 handling 5 

Stefan Meuller: Svar gällande synpunkter på trafiksituationen vid Älvstranden 

bildningscentrum (ÄBC) 

Dnr 2016/19 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr 2016/19 handling 2 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr 2016/19 handling 3 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr 2016/19 handling 4 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr 2016/19 handling 5 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr 2016/19 handling 6 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr 2016/19 handling 7 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr 2016/19 handling 8 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
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Dnr 2016/19 handling 9 

Stefan Meuller: Svar gällande skolskjutsregler 

Dnr 2016/74 handling 1 

Protokoll avseende regional återansökan för Teknikcollege Värmland 

Dnr 2016/91 handling 1 

IVO: Meddelande om klagomål 

Beslut 

Förslag till beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner anmälningsärenden 

_____ 
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§ 10 Information 

Stefan Meuller, barn- och bildningschef informerar om att barn- och 

bildningsutskottet framöver kommer att få ta mer del av förskolans verksamhet. 

Återkommande rapporteringar kommer att ges från förskolan till utskottet samt 

information om deras kvalitetsarbete. 

Vidare informerar Stefan Meuller om att Asplundskolans verksamhet nu har 

öppnat och fungerar väldigt bra. 

Annica Lövgren, verksamhetschef resurscentrum informerar om att det under 

hösten var en kraftig ökning gällande mottagande av ensamkommande barn men 

har blivit lugnare efter årsskiftet.   

Avslutningsvis informerar Göran Eriksson ordförande barn- och 

bildningsutskottet om att en ny lag träder i kraft som gör att staten kan 

tvångsanvisa flyktingar till kommunen, detta gäller dock inte för Hagfors 

kommun som ä en av tre kommuner som fått ett noll avtal. 

_____ 

 
 


