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Dnr KS/2021:25 

§ 13 - Verksamhets- och budgetuppföljning januari-
februari 2020  
 
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 
Familjecentralens Öppna förskola håller fortsatt stängt pga covid -19.  Fortfarande 
saknas behörighet på ett antal förskollärartjänster, lyckades rekrytera en behörig 
vid senaste omgången. Färre barn i grupperna med anledning av att barn ska vara 
hemma vid symtom. Vid stängningsdag fortsatt arbete med utvecklingsområden 
för förskolan. Budget ej fördelad enligt resursfördelningsmodellen ännu. Arbete 
pågår att praktisk fördela denna. 

Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem/Förskoleklass 
Stor frånvaro bland elever och personal utifrån rådande rekommendationer. Högre 
frånvaro bland elever än normalt då de ska stanna hemma två extra dagar. Hög 
behörighet bland personal, saknas en slöjd och en Ma/No lärare på 7-9 på 
Kyrkheden. Delvis fjärrundervisning i årskurs 7-9 vecka 2-5. 
Stort arbete med anpassningar utifrån Covid 19. 

Gymnasium/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning/Särskild  utbildning 
för vuxna 
Undervisningen har varit varvad fjärr- och närundervisning. Orolig för 
undervisningen för speciellt årskurs tre samt att APL eventuellt kommer att få 
bedrivas i skolmiljö med utbildningsskuld som följd. Stor oro för hur elever mår 
och hur de ska orka med fjärrundervisning under så lång tid. 
Vuxenundervisningen har anpassats till fler yrkesspår. 

Kultur/Fritidsgårdar 
Sportlovsaktiviteter i form kultur och fritid. Kulturskolan var stängd i början av 
terminen på grund av Corona och började senare till viss del digitalt Folkbibliotek  
och skolbibliotek är åtskilda med olika öppettider.  
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Biblioteket var stängt för spontana besök i början av året. Inga kulturaktiviteter på 
plats, bara digitala evenemang. Fritidsgården var fram till slutet av januari enbart 
utomhus och digital. 

Ekonomiskt resultat 
 

Barn- och bildningschef Budget 
jan-feb 

Redovis
n jan-feb  

Års- 
budget 

Prognos 
helår  

Gemensamt utskott 60 41 334 334 

Administration mm gemensamt 3 711 4 576 27 185 27 185 

Barnomsorg 7 398 7 234 42 484 42 484 

Fritidshem 1 216 1 138 5 908 5 908 

Förskoleklass 911 1 068 4 215 4 215 

Grundskola 16 550 15 188 79 681 79 681 

Gymnasieskola 7 284 7 038 34 933 34 933 

Vuxenutbildning 763 763 818 818 

Bibliotek, kulturskola, kultur 1 161 1 136 6 115 6 115 

Fritidsgårdar mm 301 252 1 774 1 774 

Projekt barn- och bildning 187 293 75 75 

Undervisning nyanlända 1 593 2 012 3 267 3 267 

Totalt barn - och 
bildningsutskott  

41 135 40 739 206 789 206 789 

 
Sammanfattning 

Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-februari visar på ett 
överskott  jämfört med budgeten för samma period på 396 tkr. Prognosen för 
helåret visar just nu på budget i balans. Kostnader kopplade till migration söks ur 
migrationspotten. Dessa kostnader ska analyseras inför nästa budgetuppföljning. 
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 inkomster av statsbidrag. 
 
Förslag till åtgärder: 
 
En grundlig analys ska göras av det ekonomiska läget inom gymnasiet då totala 
personalkostnaderna inte ryms i budget. Inför budgetuppföljning mars ska 
kostnaderna kopplade till migration analyseras och en prognos för kostnader 2022 
ska tas fram. 
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Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2020-03-15 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

Beslutet skickas till 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin 
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Dnr KS/2021:209 

§ 14 - Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsan  
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 föregående år, vilka åtgärder som vidtagits 
och vilka resultat som uppnåtts. En patientsäkerhetsberättelse har upprättats för 
elevhälsans medicinska del, det vill säga skolhälsovården för läsåret 2019-2020. 

Handlingar i ärendet 

Patientsäkerhetsberättelse 2019-2020 
Skolchef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-03-03 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans 
medicinska del för 2019-2020. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, skolchef 
Skolsköterska Kerstin Lundquist, MLA 
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Dnr KS/2021:210 

§ 15 - Taxa förskola och fritidsverksamhet  
Hagfors kommuns taxa för förskola och fritidsverksamhet föreslå  
korrigeras enligt nedanstående. 

● Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar förskoleavgift till 
och med sista juli och fritidshemsavgift från och med 1 augusti.  
I nuvarande regler ändras avgiften från och med 1 september. 

● Dagavgift för fritidshem för barn vars föräldrar är arbetssökande 
eller långtidssjukskriven ändras avgiften till 70 kr/dag från och med  
2021-05-01. Nuvarande taxa är 50 kr/dag. 

● Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän 
förskola ska gälla från och med skolstart. Tidigare beslut om 
avgiftsfri allmän förskola är från och med 1 september. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2021-03-15 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ändra följande delar i taxan för förskola och 
fritidsverksamhet: 

Förskolebarn som börjar på fritidshem betalar avgift för förskola till och 
med sista juli och fritidshemsavgift  från och med 1 augusti.  

Dagavgift för fritidshem för barn vars föräldrar är arbetssökande eller 
långtidssjukskriven ändras till 70 kr/dag from 2021-05-01.  

Allmän förskola följer skolårets läsårstider och avgiftsfri allmän förskola 
ska gälla från och med skolstart.  

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Mia Grahn, rektor 
Shanti Antonsson, rektor 
Helén Källvik, ekonom  
Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 
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Dnr KS/2021:211 

§ 16 - Regler och avgifter för förskola och fritids hem  
Hagfors kommuns regelverk gällande barnomsorg och fritidshem har 
ändrats och justerats. 

Utifrån de ändringar som föreslås och tidigare ändringar då inget 
helhetsbeslut tagits om regelverket finns behov av att hela regelverket 
beslutas på nytt. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-22. 
Regler och avgifter förskola och fritidshem. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner regelverket för barnomsorg och 
fritidshemsverksamhet i Hagfors kommun. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Mia Grahn, rektor 
Shanti Antonsson, rektor 
Helén Källvik, ekonom  
Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent 
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Dnr KS/2021:212 

§ 17 - Extra medel till skolan med anledning av 
pandemin  
Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade 
regeringen att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard 
kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för 
kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever får den 
utbildning de har rätt till, trots pandemin. 
För Hagfors del är bidragssumman 880 281 kr att fördela dit behoven är 
som störst efter pandemin. När huvudmannen har bestämt fördelningen 
inom kommunen ska friskolor ersättas i enlighet med huvudmannens 
fördelning.  
 
Den utbildningsskuld som har byggt upp under pandemin är omöjlig att 
beräkna i nuläget. Alla barn och elever har drabbats mer eller mindre 
beroende av olika orsaker. För förskolan och de lägre stadierna har det 
varit ökad sjukfrånvaro hos både elever och lärare med anledning av de 
hårdare restriktionerna avseende lättare förkylningssymptom och 
hushållskarantän vid konstaterad smitta. För gymnasiet i synnerhet men 
även högstadiet har det varit långa perioder med distansstudier vilket har 
medfört att eleverna inte har kunnat få den undervisning de har rätt till på 
plats.  
 

Om vi skulle fördela pengarna proportionerlig bland eleverna, och här 
skriver Skolverket att vi är fria att även använda dem till förskola och 
vuxenutbildning, då blir det inte mycket pengar kvar per enhet att göra 
insatser. Vi rekommenderar nämnden att istället använda pengarna där 
behoven är som störst och där vi har kortast tid kvar i skolväsendet att 
reparera de brister i utbildningen som har uppstått.  
 

För gymnasiets del har en diskussion varit i Värmlands skolchefsgrupp. 
Många elever läser hos annan huvudman än den egna men det är i allas 
intresse att våra gymnasieelever klarar sin gymnasieexamen. Vi är därför 
överens om att den proportionerligt uträknade summan om 590 kr/elev 
följer eleven till den huvudman den studerar, fristående eller kommunal.  
 

Resterande pengar föreslår förvaltningen fördelas till högstadiet. Det är i 
allas intresse att så många som möjligt blir behöriga till gymnasiet.  
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Det är ett personligt misslyckande för de elever som inte lyckas men även 
en kostnad för ytterligare ett år på gymnasiet för kommunen. Högstadiet är 
den sista delen av grundskolan och vi har kort om tid kvar att reparera 
bristerna som pandemin har skapat. Genom att fördela resterande resurser 
till högstadiet ger vi reella möjligheter för högstadiet att vidta åtgärder i 
syfte att öka behörigheten till gymnasiet.  

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av skolchef i dialog med övriga skolchefer i Värmland. 

Skolledningens ståndpunkt 

Den utbildningsskuld som har byggt upp under pandemin är omöjlig att 
beräkna i nuläget. Alla barn och elever har drabbats mer eller mindre 
beroende av olika orsaker. För förskolan och de lägre stadierna har det 
varit ökad sjukfrånvaro hos både elever och lärare med anledning av de 
hårdare restriktionerna avseende lättare förkylningssymptom och 
hushållskarantän vid konstaterad smitta. Den högre frånvaron hos 
personalen har medfört att vi även har haft stor brist på vikarier. För 
gymnasiet i synnerhet men även högstadiet har det varit långa perioder 
med distansstudier vilket har medfört att eleverna inte har kunnat få den 
undervisning de har rätt till på plats. Distansundervisning är ett bra 
alternativ under liknande omständigheter men det är aldrig ett fullgott 
alternativ till närundervisning, d v s undervisning på plats.  
 

Om vi skulle fördela pengarna proportionerlig bland eleverna, och här 
skriver Skolverket att vi är fria att även använda dem till förskola och 
vuxenutbildning, då blir det inte mycket pengar kvar per enhet att göra 
insatser. Vi rekommenderar nämnden att istället använda pengarna där 
behoven är som störst och där vi har kortast tid kvar i skolväsendet att 
reparera de brister i utbildningen som har uppstått.  
 

För gymnasiets del har en diskussion varit i Värmlands skolchefsgrupp. 
Många elever läser hos annan huvudman än den egna men det är i allas 
intresse att våra gymnasieelever klarar sin gymnasieexamen. Vi är därför 
överens om att den proportionerligt uträknade summan om 590 kr/elev 
följer eleven till den huvudman den studerar, fristående eller kommunal.  
 

Resterande pengar föreslår skolledningen fördelas till högstadiet. Det är i 
allas intresse att så många som möjligt blir behöriga till gymnasiet.  
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Det är ett personligt misslyckande för de elever som inte lyckas men även 
en kostnad för ytterligare ett år på gymnasiet för kommunen. Högstadiet är 
den sista delen av grundskolan och vi har kort om tid kvar att reparera 
bristerna som pandemin har skapat. Genom att fördela resterande resurser 
till högstadiet ger vi reella möjligheter för högstadiet att vidta åtgärder i 
syfte att öka behörigheten till gymnasiet.  

Konsekvenser 

Måluppfyllelse 

Genom att fördela pengarna dit de gör störst nytta är förvaltningens 
uppfattning att måluppfyllelsen på högstadiet och gymnasiet kommer att 
öka.  

Övriga riktlinjer, policys, planer och barnkonventi onen 

Om vi ser till barnperspektivet och barnets perspektiv så är det av största 
vikt för det psykiska måendet att fullfölja grundskola men behörighet att 
söka vidare till ett nationellt program på gymnasiet men även att fullgöra 
gymnasiet med examen efter fullgjord utbildning. Det är inte lika 
stigmatiserande att inte nå godkända resultat i de lägre åldrarna även om 
det naturligtvis också är kännbart. De pengar staten har skjutit till med 
hänsyn taget till pandemin är inte nog för att möta alla de brister som  
uppstått i utbildningen under pandemin men skolledningens förslag 
bedöms vara bäst utifrån barns och elevers mående och måluppfyllelse. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2021-03-17 
Bilaga 1: Beslut om tillfällig förstärkning av av statligt stöd till 
skolväsendet 2021 
Bilaga 2: Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd 
tillskolväsendet 2021 
Bilaga 3: Beräkning av bidraget per kommun 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

Fördela 590 kr per elev som läser på gymnasiet, oavsett huvudman. 

Resterande medel fördelas till högstadiet, fristående skolor eller 
kommunala skolor med elever skrivna i Hagfors kommun ersätts med 
samma belopp per högstadieelev.  

Grundbeloppen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021. 

 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Helén Källvik, förvaltningsekonom 
Fristående gymnasieskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna 
Fristående högstadieskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna 
Fristående grundskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna 
Kommunala högstadieskolor där elever folkbokförda i Hagfors är inskrivna 
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Dnr KS/2021:213 

§ 18 - Övergripande kvalitetsrapport barn- och 
bildningsutskottet  

Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde 
kapitel. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de 
nationella målen. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska 
se till att uppkomna brister rättas till.  

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 
övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal 
nivå i form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet.  

Kvalitetsrapporten ger en lägesbedömning över hur skolan föregående 
läsår uppfyllt de nationella kraven. I rapporten ingår analyser av 
utbildningens resultat men även dess förutsättningar, utmaningar och 
utvecklingsbehov.  

Utifrån de brister och utmaningar som framkommer när resultaten 
analyseras förväntas huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder. Rapporten 
ska ligga till grund för verksamheternas och nämndens fortsatta arbete med 
att utveckla utbildningen så att varje enskild elev får en likvärdig 
utbildning utifrån de nationellt satta kraven.  

I revision har det framkommit att övergripande kvalitetsrapport inom barn- 
och bildning ej kommit upp för beslut till Kommunstyrelsen utan endast 
redovisats som ärende. 

Utifrån detta redovisas här förslag till övergripande kvalitetsrapport för 
barn- och bildning 2020. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Bilaga övergripande verksamhetsplan barn- och bildning 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer övergripande kvalitetsrapport för barn- och 
bildning 2020. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg  
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Dnr KS/2021:213 

§ 19 - Övergripande verksamhetsplaner barn- och 
bildningsutskottet  

Syftet med verksamhetsplanen är att vara ett verktyg för planering av 
verksamhet, tydliggöra mål och strategier samt vara ett stöd för 
uppföljning av verksamheten. Verksamhetsplanen syftar också till att mål 
och ambitioner ska samspela med de resurser som verksamheten råder 
över. Likväl ska verksamhetsplanen bidra till en utvecklad framförhållning 
och beredskap för verksamhetsförändringar som kommer att bli 
nödvändiga. Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar till att 
sammanföra verksamhets- och ekonomistyrning. 

Styrdokument skola och barnomsorg styrs av ett statligt uppdrag via 
skollagen, läroplaner samt andra förordningar och allmänna råd. Även 
andra lagar som t.ex. arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen, 
förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen samt socialtjänstlagen 
styr verksamheten. Internationella konventioner och överenskommelser 
påverkar också verksamheten. Därtill tillkommer också kommunala mål 
och riktlinjer. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet. 

I revision har det framkommit att övergripande verksamhetsplan inom 
barn- och bildning ej kommit upp för beslut till Kommunstyrelsen utan 
endast redovisats som ärende. 

Utifrån detta redovisas här förslag till övergripande verksamhetsplan för 
barn- och bildning 2021. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschefs Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Bilaga övergripande verksamhetsplan barn- och bildning 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer övergripande verksamhetsplan barn- och 
bildning 2021. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 
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Dnr KS/2021:213 

§ 20 - Kvalitetsrapporter 2020 kultur och fritidsgå rdar  

Bakgrund 

Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde 
kapitel. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de 
nationella målen. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska 
se till att uppkomna brister rättas till.  

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport över verksamheternas arbete. Dessa rapporter görs på 
övergripande nivå i form av övergripande kvalitetsrapport och på lokal 
nivå i form av lokala kvalitetsrapporter för varje enhet.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Bilaga kvalitetsrapport kultur 2020 
Bilaga kvalitetsrapport Fritidsgårdar 2020 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kvalitetsrapporterna för Kultur respektive 
Fritidsgårdar 2020. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 
Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 
Helene Eng, Enhetschef fritidsgårdar 
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Dnr KS/2021:213 

§ 21 - Lokala arbetsplaner 2021 kultur och 
fritidsgårdar  

Bakgrund 

Varje kommun ska kvalitetssäkra sin verksamhet enligt skollagens fjärde 
kapitel. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara de 
nationella målen. Kvalitetsarbetet ska dokumenteras och huvudmannen ska 
se till att uppkomna brister rättas till.  

All personal ska delta i kvalitetsarbetet och det slutliga resultatet är en 
kvalitetsrapport och lokala arbetsplaner över verksamheternas arbete. 
Arbetsplanerna på lokal nivå görs i form av lokala arbetsplaner för varje 
enhet/verksamhet.  

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-22 
Bilaga lokal arbetsplan kultur 2021 
Bilaga lokal arbetsplan Fritidsgårdar 2021 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer de lokala arbetsplanerna för Kultur respektive 
Fritidsgårdar 2021. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg 
Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 
Helene Eng, Enhetschef fritidsgårdar 
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Dnr KS/2021:214 

§ 22 - Politiskt beslut NTA , Naturvetenskap för al la  
NTA är ett skolutvecklingsprogram inom naturvetenskap, teknik och 
matematik. Programmet vänder sig till skolans huvudmän och erbjuder 
teman som utgår från kursplanen i ett eller fler av ämnena bibliotek, fysik, 
kemi, teknik och matematik. Varje tema omfattar en utbildning, en 
lärarhandledning och material för ett frågebaserat, laborativt arbetssätt. 
Utbildningen och arbetet tillsammans med förskolebarn och 
grundskoleelever är ett led i lärares kompetensutveckling och fungerar 
samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande.  
  
NTA skolutvecklingsprogram drivs genom den ekonomiska föreningen 
NTA Skolutveckling. Medlemmarna i föreningen består av skolhuvudmän 
(kommunala och fristående).  
Föreningen ägs, finansieras och styrs av medlemmarna. Som medlem i den 
ekonomiska föreningen skall huvudmannen enligt avtal ha en NTA- 
samordnare som har ett lokalt ansvar att administrera den lokala NTA 
verksamheten. På regional nivå finns det regionala samordnare som har 
ansvar för regionövergripande satsningar.  
 
För att bli medlem i NTA Skolutveckling krävs det en ansökan från 
kommunen där det beskrivs hur man planerat att organiseras sin NTA-
verksamhet de närmaste åren. Det krävs också ett politiskt beslut om att 
ansöka om medlemskap i NTA Skolutveckling.  
 
Kostnader:  
15 000 kr i inträdesavgift (engångssumma) 
Terminsavgift 20 kr per elev och termin 
Temamaterial ca 4600 kr per temalåda 
Handledningar 380 kr per lärarhandledning, 73 kr per elevhandledning 
NTA samordnare 
 
Kostnaderna för 2021 tas ur statsbidraget Likvärdig skola. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att Barn- och bildning ansöker om 
medlemskap i NTA Skolutveckling. 
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Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Annica Svensson, utvecklingsstrateg 
Helén Källvik, ekonom  
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Dnr KS/2021:215 

§ 23 - Tjänsteskrivelse avgiftsreducering kultursko la 
vt 2021  

Bakgrund  

Pandemin har nu påverkat oss under drygt ett års tid. För kulturskolan har 
det inneburit att lärarna har gjort ett stort arbete med att ställa om 
verksamheten till fjärrundervisning och digital undervisning. Flera gånger 
under detta år har vi fått ta snabba beslut som har påverkat undervisningen 
och eleverna i kulturskolans möjligheter att ta del av denna. Kulturskolan 
har ställt om och i minsta möjliga mån ställt in verksamhet. Trots detta 
kommer, framför allt våra yngre elever, bli utan minst en tredjedel av 
undervisningen denna termin.  

Vi vet också att pandemin ekonomiskt har drabbat flera personers 
privatekonomi.    

Flera kommuner har under detta år sänkt sina avgifter för kulturskolan med 
hänvisning till ovanstående. Några kommuner har helt tagit bort avgiften. 

Ordinarie terminsavgiften är 700 kr för ett ämne i vår kulturskola. 

Vi kommer att försöka återansöka avgiftsbortfallet från Corona-bidrag. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-03-22 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillfälligt sänka terminsavgiften i 
kulturskolan med 250 kr för de yngre eleverna till en avgift på 450 kr samt 
med 100 kr för de äldre eleverna till en avgift på 600 kr för vårterminen 
2021. 

Beslutet skickas till 

Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef 
Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef 
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Dnr  

§ 24 - Information från verksamheten  
Kultur- och bibliotekschef Tina Bergenbrink och Enhetschef fritidsgårdar Helene 
Eng informerar om verksamheterna kultur och fritidsverksamhet. Redovisar 
Kvalitetsrapporter för 2020 och arbetsplaner för 2021. 

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar om nuläget inom 
verksamheterna, Covid-information, smittläge samt frisk- och sjufrånvaro. 
Åtgärder som vidtagits för att minska smittläget, fjärr och närundervisningsläget 
samt anmälan till Arbetsmiljöverket. 

Rapport av anmälan och avslut om trakasserier eller kränkande behandling, samt 
redovisning av typer av kränkningar som förekommer inom 
förskoleverksamheten och åtgärder. 

Information om svar på tidigare inkommen synpunkt/klagomål på Is vid 
Hagforsvallen, pågående fastighetsprojekt inom barn- och bildning.  

Information om läget med överklagningsärendet till förvaltningsrätten.  

Information om rekrytering av rektorstjänster. 

Planering inför läsåret 2021-2022. 

Utökad organisation med anledning av nya HVB-hem. 

Redovisning av målkort 2021 

Förslag till beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner informationen.  
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Dnr KS/2021:21 

§ 25 - Anmälningsärenden  
Anmälningsärenden 2020-03-30  
 
Dnr KS 2020:441, handling 1036 
Storkens verksamhetsberättelse 2020 
 
Dnr KS 2021:2, handling 666 
Kontrollrapport livsmedel, Miljö- och byggavdelningen, Cafeterian 
Kyrkhedens skola 
 
Dnr KS 2021:2, handling 685 
Skolverkets beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning, bowling 
 
Dnr KS 2021:2, handling 1342 
Verksamhetsberättelse Familjecentralen 
 
Dnr KS 2021:6, handling 663 
Skolchefs yttrande gällande önskemål om skolgång i annan kommun 
 
Dnr KS 2021:6, handling 1023 -1026 
Delegeringsbeslut - avslag på skolgång vid ÄBC 
 
Dnr KS 2021:6, handling 1153 
Delegeringsbeslut - Utökad tid i förskola 
 
Dnr KS 2021:83, handling 664 och 665 
Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende  
 
Dnr KS 2021:168 
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket för ÄBC gymnasiet och F-9 
 
Kränkningsärenden  
 
Dnr KS 2021:54, handling 914 
Avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 
 
Dnr KS 2021:76, handling 1021 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 
behandling, Förskolan Solrosen 
 
Dnr KS 2021:85, handling 668, 1022 
Anmälan, återkoppling och avslut  om trakasserier eller kränkande 
behandling, Förskolan Solrosen 
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Dnr KS 2021:86, handling 669, 1027 
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, Förskolan Solrosen 
 
Dnr KS 2021:90, handling 683, 1028 
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, Förskolan Solrosen 
 
Dnr KS 2021:107, handling 909 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 
 
Dnr KS 2021:108, handling 911 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9 
 
Dnr KS 2021:109, handling 912 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 
 
Dnr KS 2021:110, handling 913 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6 
 
Dnr KS 2021:117, handling 1037 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 
 
Dnr KS 2021:119, handling 1077 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen 
 
Dnr KS 2021:216, handling 1346 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan 
Prästkragen 
 
Frånvaroutredningar  
 
Dnr KS 2021:84, handling 667 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, ÄBC 7-9 
 
Dnr KS 2021:120, handling 1078 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:121, handling 1079 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:122, handling 1080 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:123, handling  1081 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:124, handling 1082 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
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Dnr KS 2021:125, handling 1083 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:126, handling 1084 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:127, handling 1085 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:128, handling 1086 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:129, handling 1087 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:130, handling 1088 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:131, handling 1089 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:132, handling 1090 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:133, handling 1091 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:134, handling 1092 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:135, handling 1093 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:136, handling 1094 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:137, handling 1095 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:138, handling 1096 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:139, handling 1097 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:140, handling 1098 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:141, handling 1099 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
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Dnr KS 2021:142, handling 1100 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:143, handling 1101 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:144, handling 1102 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:145, handling 1103 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:146, handling 1104 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:147, handling 1105 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:148, handling 1106 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:149, handling 1107 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:150, handling 1108 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:151, handling 1109 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021;152, handling 1110 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:153, handling 1111 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:154, handling 1112 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:155, handling 1113 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:156, handling 1114 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:157, handling 1115 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
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Dnr KS 2021:158, handling 1116 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:159, handling 1117 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:160, handling 1118 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:161, handling 1119 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:162, handling 1120 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:163, handling 1121 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:164, handling 1122 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:165, handling 1123 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:166, handling 1124 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet  
 
Dnr KS 2021:169,handling 1181 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:170, handling 1182 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:171, handling 1183 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:172, handling 1184 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:173, handling 1185 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:174, handling 1186 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:175, handling 1188 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:176, handling 1189 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
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Dnr KS 2021:177, handling 1190 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:178, handling 1191 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:179, handling 1192 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:180, handling 1193 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:181, handling 1194 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:182, handling 1195 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:183, handling 1196 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:184, handling 1197 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:185, handling 1198 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:186, handling 1199 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:187, handling 1200 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:188, handling 1201 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:189, handling 1202 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:190, handling 1204 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:191, handling 1206 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:192, handling 1209 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
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Dnr KS 2021:193, handling 1211 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:194, handling 1213 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:195, handling 1217 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:196, handling 1218 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:197, handling 1219 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:198, handling 1220 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:199, handling 1220 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:200, handling 1222 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:201, handling 1223 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:202, handling 1224 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 
Dnr KS 2021:203, handling 1227 
Anmälan om utredning av elevs frånvaro gymnasiet 
 

Förslag till beslut 
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 
 
 
 

 
 


