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Plats och tid Sammanträdesrummet, Stadshuset kl 09:00–12:00 

  

Beslutande Boo Westlund (OR) 
Lena Svensson (S) 
Birgitta Söderlund (OR) 
Emma Koskelainen (L) 
Göran Eriksson (S) 

  

Övriga Jens Fischer (OR) 
Stellan Andersson (C) 
Eva Pettersson, sekreterare 
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef 
Helén Källvik, ekonom 
Annica Svensson, utvecklingsstrateg 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2020-11-26 

  

Avser paragrafer 43 - 45 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Boo Westlund 

  

  

Justerande  

 Göran Eriksson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-11-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-26 

Datum då anslaget tas ned 2020-12-18 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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Dnr KS 2020/25 

§ 43 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och 
bildningsutskott 
Verksamhetsbeskrivning  

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 

Förskola/Familjecentral 

Dialogmöte med politiker i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Implementering görs just nu av systemet av multi access. 
Fortsatt arbete med inskolningar på enheterna. 
Få barn i verksamheten överlag pga att de hålls hemma med symtom. Viss 
sjukskrivning bland personal. 
Familjecentralen har haft uteverksamhet på fredagar. 
  

Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem/Förskoleklass 

Invigning av modul Sunnemo. 
Dialogmöte med politiker i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Revision av sjukfrånvaro och likvärdig skola. 
Fler barn på mottagningsenheten Aspen, ny lokal har iordningställts. Samtliga 
årskurser har påbörjat sina utvecklingssamtal. Digitala utvecklingssamtal 
förordas. Statistik för grundskolans elever och personal rapporteras till SCB. 
Fortsatt arbete kopplat till Covid 19. 
  

Gymnasium/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning/Särskild utbildning för 
vuxna 

Dialogmöte med politiker i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Planering för alternativ marknadsföring för årskurs nio. Rektorer genomför 
verksamhetsbesök. Planering inför digitala utvecklingssamtal. 
Studiedag för anpassning av yrkesinriktningar.  
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Fortsatt anpassning utifrån Covid 19. 
 
Kultur/Fritidsgårdar 

Dialogmöte med politiker i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. 
Nu är cafeterian öppen och godkänd vid inspektion. Under höstlovet har 
fritidsgården och delar av kulturskolan genomfört aktiviteter på fritidsgården i 
Hagfors. Dessa har varit mycket uppskattade av besökarna. 
Vi har genomfört flera kulturaktiviteter och verksamhet i biblioteket med 
anpassning till rådande omständigheter. När Ninni Schulman var på besök med 
sin nya bok genomförde vi ett författarsamtal med författarsamtal med begränsad 
sittande publik och möjlighet att se via strömmad kanal. Över 250 uppladdningar 
har gjorts. Vi planerar för att genomföra vår jubileumsvecka med 
teaterföreställning, kura skymning och Värmlands bokfestival Corona-säkert och 
att även kunna ge elevkonserter digitalt. 
Bion är inte igång och vi jobbar för att se om det är möjligt. Under våren har 
personalen på kulturenheten i hög utsträckning, både biblioteket och kulturskola, 
gått in och hjälp till med verksamhet  där ytterligare personal behövts eller där det 
varit behov av sjukvikarier. 
 

Sammanfattning 

Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-oktober visar på ett 
överskott  
jämfört med budgeten för samma period på 824 tkr. Prognosen för helåret visar ett 
överskott med 870 tkr. Underskott beräknas inom vissa delar. Detta är till 
kostnader kopplade till datalicenser, kopiatorer, elevboende samt kostnader för 
elevresurser. Utöver detta ligger ett underskottet för kostnader IKE barnomsorg. 
Kostnader kopplade till migration söks ur migrationspotten. Dessa beräknas till 
5100 tkr för 2020. 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 hur mycket 
bidrag som ges genom statsbidrag. 
 

Förslag till åtgärder: 

Enligt beräkning kommer BoB att söka 5100 tkr från Migrationspotten. Detta för 
att täcka kostnader kopplade till migration. 
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Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-11-10 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten 

_____ 
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§ 44 Information från verksamheten 
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar  

Åtgärder man gjort inom barn- och bildning för att minska spridningen av Covid-
19, personal uppmanas att  när det finn möjlighet, jobba hemifrån, det är många 
som inte har möjlighet utifrån vart i verksamheten man jobbar. En uppföljning  
har gjorts med mat och städ för att undersöka att det fungerar. Tydlig information 
har gått ut till alla medarbetare, men också riktat till barn- och bildnings personal. 
Ett ordförandebeslut har fattats där man har övergått till fjärrundervisning i 
gymnasieskolan, man varvar undervisningen med fjärrundervisning tredje vecka. 
Fjärrundervisning innebär att man i realtid sköter undervisningen via datorn, 
åtgärden minskar antalet elever på skolan mellan 80 och 100 elever per dag, vilket 
man märker effekter av i bl a matsalen mm. Vuxenutbildningen sker delvis på 
distans eller i mindre grupper. Fritidsgården har möjlighet till fler aktiviteter 
utomhus. Anpassning av verksamheter inom Bibliotek och kultur och man har 
digitala möten samt att man kan beställa böcker som lämnar ut utanför biblioteket. 
Kulturskola har också digital undervisning för de som önskar och  för 
gymnasieelever. 

Sjuktal inom barn- och bildning oktober månad ligger totalt på ca 6,46, för 
Hagfors kommun 7,99 en redovisning för verksamheterna presenteras. 

Förslag till årshjul och mötesagendan för 2021 presenteras 

Internkontroll på verksamheter inom barn- och bildning 2019-2020: 

Uppföljning av tillsynen som gjordes under förra läsåret. Tillsyn av fristående 
förskor, redovisning av resultat av nationella prov, översyn av avgifter inom 
förskola och fritidshem.  

Budgetuppföljning och kränkande behandling har rapports till varje utskottsmöte,  

Stickprov av registerkontroll vid anställning. 

Inför 2020-2021 planeras internkontroll av: 

Tillsyn av fristående förskolor, Nationella prov, avtal för läromedel och 
förbrukningsvaror, budgetuppföljning, kränkande behandling, anställning, 
diarieföring av handlingar, registrering av frånvaro i personalsystemet, schema 
och inkomst   

Information av resultatet för bästa skolkommun 2020 sämre än förra året, bygger 
på resultatet är från mätstatistik från våren 2019.  
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Rekrytering av ny rektor vid Kyrkhedens skola har påbörjats, planeras vara klart i 
juni månad. 

Fastighetsprojekten Råda skola, upphandling har gjorts och man har fått ett bra 
underlag och arbetet med att bygga teknikhuset pågår.  

Jul/nyårsplanering pågår och man samarbetar för att hålla alla verksamheter 
öppna, se över undersöka behovet i Hagfors ev sammanslagning eller samarbete 

Sammanfattning och redovisning av resultat från dialogmötet 2020-10-27. 

Utvecklingsstrateg Annica Svensson informerar om sjukfrånvaro barn/elever 
under höstterminen, som ligger på ca 10-12 %. 

Rektorerna Daniel Sohl och Patrik Svensson, Kyrkhedens skola och 
samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm deltar på mötet och rektorerna informerar 
om vilka behov man ser inför en renoveringen av skolan samt vad man saknar för 
att få en verksamhet. En utredning utifrån verksamhetens behov kommer att göras 
under 2021 

Rektorerna Kristina Axelsson och Anna Erkgärds informerar om verksamheterna 
Fritidshem, Mottagningsenheten Aspen och hur samarbetet med de aktörer som är 
berörda när ungdomar placeras och har sin skolgång i Hagfors kommun. 

Redovisning av kränkningsärenden t o m 2020-11-16. 

  

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner rapporten. 

_____ 
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Dnr KS 2020/21 

§ 45 Anmälningsärenden  
Dnr KS 2020/2, handling 49 
Beslut om avslutat ärende med anledning av anmälan mot Kyrkhedens skola för 
enskild elev 

Dnr KS 2020/2, handlin 50 
Kontrollrapport livsmedel Fritidsgården 

Dnr KS 2020/6, handling 10-12 
Skolskjuts vid växelvis boende 

Dnr KS 2020/10, handling 17 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Trollhättans kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 18 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2019-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Tyresö kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 19 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Arvika kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 20 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 21 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Munkfors kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 22 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 23 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Torsby kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 24 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Årjängs kommun 
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Dnr KS 2020/10, handling 25 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Kristinehamns kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 26 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Borlänge kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 27 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Bengtsfors kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 28 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 29 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Härryda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 30 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Luleå kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 31 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Eda kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 32 
Samverkansavtal för enskilda elev i gymnasieskola, 2020-07-01--2020-06-30 
Hagfors kommun/Sävsjö kommun 

Dnr KS 2020/10, handling 33 
Skolavtal Hagfors kommun/Katrineholms kommun för enskild elev  

Dnr KS 2020/10, handling 34 
Skolavtal Hagfors kommun/Gävle kommun för enskild elev  

Dnr KS 2020/11, handling 82 
Avtal om samverkan mellan Älvstrandsgymnasiet och Högskolan Dalarna 
gällande lärarutbildning inom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 

Dnr KS 2020/168, handling 9 
Redovisning till Skolinspektionen av åtgärder i ärende 2020:2973 för enskild elev 
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Dnr KS 2020/441, handling 5-10 
Underlag inför tillsyn av Föräldrakooperativet Bergatrollet 

Dnr KS 2020/441, handling 11 
Föräldrakooperativet Kojans plan mot kränkande behandling och diskriminering 

Dnr KS 2020/451, handling 2-4 
Delegeringsbeslut utökad tid för barn på förskola/fritids 

Dnr KS 2020/523, handling 1 
Dispens utifrån regler om erbjudande av förskola, särskilda skäl  

Dnr KS 2020/525, handling 1 
Yttrande angående ersättning för skolbarnomsorg och skolgång i Munkfors 
kommun 

Dnr KS 2020/540, handling 1 
Yttrande skolgång för enskild elev skolgång i Hagfors kommuns grundskola  

Dnr KS 2020/541, handling 1 
Yttrande skolgång för enskild elev skolgång i Hagfors kommuns grundskola  

Trakasserier eller kränkande behandling 

Dnr KS 2020/415, handling 2 
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/491, handling 2 
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/497, handling 2 
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, förskola 

Dnr KS 2020/519, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/520, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/521, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2020/532, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 
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Dnr KS 2020/533, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 

Dnr KS 2020/537, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9 

Dnr KS 2020/538, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

Dnr KS 2020/539, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden f-3 

Dnr KS 2020/542, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3 

Dnr KS 2020/544, handling 1 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, 
ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/545, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 

Dnr KS 2020/546, handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkheden 4-9 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


