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Dnr KS 2018/29

§ 20 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och
bildningsutskottet januari - april 2018
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.
Budget
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-april visar på ett litet
överskottt jämfört med budgeten för samma period och prognosen för helåret
visar ett underskott med 3 431 tkr. Underskottet är till större delen kopplat till
barnomsorgen beroende på fler barn i de fristående förskolorna samt fler barn i
andra kommuner.
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. Beslut gällande detta görs i samband
med bokslutet.
Under april har budget och redovisning tillförts barn- och bildningsutskottet för
lokaler, städ och kost med 34 307 000 kronor för år 2018.
Handlingar i ärendet
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-05-14
Sammandrag januari-april 2018

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-april 2018
_____
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Dnr KS 2018/209

§ 21 Besluts- och behörighetsattester inom individoch omsorgsutskottets verksamhetsområde
Kommunstyrelsen ska delegera till vem som äger rätt att beslutsattestera och
godkänna betalningar inom barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde från
och med 1 augusti 2018.
Handlingar i ärendet
Ekonom Helén Källviks skrivelse 2018-05-07
Förslag till beslutsattester barn- och bildning 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner beslutsattester för barn- och bildningsutskottets
verksamhetsområde enligt förslag, att gälla från och med 1 augusti 2018.
_____
Beslutet skickas till
Ekonom Helén Källvik
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlin
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Dnr KS 2018/214

§ 22 Nya timplaner läsåret 2018-2019
Regeringen har beslutat om en ny stadieindelad timplan som ska gälla från läsåret
2018-2019. Detta innebär att alla elever ska vara garanterade en viss
undervisningstid per ämne och stadium, det vill säga lågstadiet, mellanstadiet
samt högstadiet. Utifrån dessa riktlinjer är det framtaget följande förslag till ny
timplan för Hagfors kommun. För årskurs 1-6 kommer den nya timplanen gälla
från läsåret 18/19. För årskurs 7-9 gäller övergångsbestämmelser. Dessa innebär
att elever som läsåret 18/19 börjar årskurs 7, 8 eller 9 under hela sin resterande
högstadietid kommer att läsa efter den gamla timplanen. Elever som läsåret 19/20
börjar årskurs 7 kommer att läsa utifrån den nya timplanen.
Handlingar i ärendet
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-05-23
Förslag till timplan 2018-2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ny timplan. Denna träder i kraft 201808-01 för årskurs 1-6 och i en övergångsperiod för årskurs 7-9.
_____
Beslutet skickas till
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlin
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Dnr KS 2018/215

§ 23 Förslag till nya riktlinjer för skolskjuts
Då de tidigare riktlinjerna för skolskjuts var från 2009 har en arbetsgrupp under
läsåret tagit fram förslag till nya riktlinjer för skolskjuts inom grundskolan. Under
denna period från 2009 har nya förbättrade cykel- och gångvägar tillkommit inom
Hagfors tätort. Utifrån detta bedöms att endast elever i F-3 inom vissa
bostadsområden i Hagfors tätort har rätt till skolskjuts. Vissa förändringar har
även skett gällande undantag kopplade till trafikförhållanden där väg 240 samt
bostadsområdet Geijersholm tillkommit.
Handlingar i ärendet
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-05-23
Förslag till nya riktlinjer för skolskjuts
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om nya riktlinjer för skolskjuts, att gälla
från 2018-08-01.
_____
Beslutet skickas till
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlin
Skolskjutssamordnare Louise Nilsson
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Dnr KS 2018/228

§ 24 Förslag om att tillfälligt flytta mellanstadiet från
Sunnemo skola till Älvstranden Bildningscentrum
Förskolan i Sunnemo växer i snabb takt och behöver under några år utöka sina
lokaler. Som det är idag kan inte alla barn som önskar plats på förskolan i
Sunnemo beviljas detta. För att kunna tillgodose förskolans behov av lokaler
föreslås det att tillfälligt flytta mellanstadiet från Sunnemo skola till ÄBC.
Under läsåret 18/19 kommer endast elva elever att gå på mellanstadiet i Sunnemo
skola varav två elever i årskurs 6. Arbetet i årskurs 4-6 med endast 11 elever
medför en svårighet att tillgodose elevernas behov av adekvat undervisning.
Förslaget innebär att eleverna i årskurs 4-6 från och med läsår 18/19 under hela
sin återstående mellanstadietid får sin undervisning på ÄBC, därefter går de som
börjar årskurs 4 under läsåret 19/20 kvar i Sunnemo. På så vis inrättas
mellanstadiet successivt igen på Sunnemo skola. Förslaget skulle medföra en
besparing om runt 300 000 kronor per år då resor för årskurs 6 varje vecka uteblir
samt att samläsningsvinster gällande andra ämnen som exempelvis slöjd
tillkommer. Samordning kring undervisning kan med fördel ske på ÄBC.
Handlingar i ärendet
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2018-05-24

Förslag på sammanträdet
Göran Eriksson (S) yrkar:
Årskurs 4-6 vid Sunnemo skola ska fortsättningsvis lokaliseras till Sunnemo
skola. Skolledningen ges i uppdrag att utreda lokalfrågan för förskolan och skolan
på plats i Sunnemo och detta ska ske i dialog med föräldraföreningen på Sunnemo
skola. Förslag till lokallösning och uppgifter om eventuella tillkommande
kostnader för detta ska presenteras vid nästkommande sammanträde.
Beslutsgång
Barn- och bildningsutskottets ordförande Göran Eriksson ställer liggande förslag
mot ändringsyrkande och finner bifall för ändringsyrkandet genom acklamation.
Förslag till beslut
Årskurs 4-6 vid Sunnemo skola ska fortsättningsvis lokaliseras till Sunnemo

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 9/13

2018-05-29

Barn- och bildningsutskottet

skola. Skolledningen ges i uppdrag att utreda lokalfrågan för förskolan och skolan
på plats i Sunnemo och detta ska ske i dialog med föräldraföreningen på Sunnemo
skola. Förslag till lokallösning och uppgifter om eventuella tillkommande
kostnader för detta ska presenteras vid nästkommande sammanträde.
_____
Beslutet skickas till
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlin
Rektor Lasse Eklund
Rektor Kristina Axelsson
Förskolechef Mia Grahn
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Dnr KS 2018/25

§ 25 Anmälningsärenden
Dnr 2018/2 handling 7
Verksamhetsplan – Familjecentralen i Hagfors 2018
Dnr 2018/2 handling 8
Verksamhetsberättelse 2017 – Familjecentralen Kärnhuset
Dnr 2018/186 handling 2
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC)
Dnr 2018/170 handling 3
Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC)
Dnr 2018/102 handling 6
Komplettering av yttrande om överklagan skolskjuts särskilda skäl
Dnr 2018/11 handling 29
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och
Hagfors Vägstål AB
Dnr 2018/6 handling 5
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2018/12 handling 9
Skolavtal, Eskilstuna kommun
Dnr 2018/110 handling 5
Skolinspektionens beslut för grundsärskola vid Älvstranden bildningscentrum 1-3,
4-6 och 7-9
Dnr 2018/207 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC)
Dnr 2018/188 handling 2
Svar på anmälan om en elevs skolsituation vid Älvstranden Bildningscentrum
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Dnr 2018/11 handling 36
Samarbets- och sponsringsavtal mellan TeknikcollegeHagfors/Munkfors och
Autofric
Dnr 2018/11 handling 37
Samarbets- och sponsringsavtal mellan TeknikcollegeHagfors/Munkfors och
Uddeholm AB
Dnr 2018/11 handling 38
Samarbets- och sponsringsavtal mellan TeknikcollegeHagfors/Munkfors och
voestalpine Precision Strip AB
Dnr 2018/11 handling 39
Samarbets- och sponsringsavtal mellan TeknikcollegeHagfors/Munkfors och
Valmet Hagfors
Dnr 2018/11 handling 40
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och
Munkforssågar
Dnr 2018/110 handling 6
Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i
Älvstranden bildningscentrum 7-9
Dnr 2018/2 handling 10
Elevhälsplan för likvärdig elevhälsa inom Hagfors skolområde 2017- 2018
Dnr 2018/6 handling 6
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2018/6 handling 7
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2018/220
Anmälan om trakasserier eller kränkandebehandling (ÄBC)
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
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§ 26 Information
Biträdande barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar om sjuktalen för
april månad. För skolans verksamhet uppgår sjuktalen i april till 4,34% vilket är
betydligt lägre än föregående månad.
Vidare informerar Jenny Dahlin om att man ser över användandet av lokaler inom
verksamheten. Fler barn söker förskola inom kommunen vilket ställer krav på
utnyttjandet av lokalytorna.
Jenny Dahlin informerar om den verksamhetsförlagda utbildningen 4-6 via
Karlstads universitet där det anställs två medarbetare som under sin studietid ska
arbeta 50% in i verksamheten. Mycket arbete läggs nu inom verksamheten kring
anställandet av förstelärare, förskolechef samt den process som sker runt
lärarlönelyftet. Slutligen berättade Jenny om planeringen inför nästa läsårs stora
satsning runt nyanlända elevers lärande.
Kultur- och bibliotekschef Tina Bergenbrink informerar om arbetet med kulturen i
Hagfors. Flera projekt har genomförts senaste året som nått ut till ett stort antal
Hagforsbor. Tina Bergenbrink informerar vidare pågående projekt inom
bibliotekets verksamhet där bidrag är sökt för att möjliggöra yterliggare
investeringar framöver.
_____
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