
Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 1/11 
  
2017-05-30 

 

  
Barn- och bildningsutskottet  
  
  
  
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:00–10:30 
  
Beslutande Göran Eriksson (S) 

Lena Svensson (S) 
Lars T. Stenson (L) 
Jan Klarström (SD) 
Margot Karlsson (S) 

  
Övriga Ulla Lundh (S) 

Karl Persson (SD) 
Linda Jonsson, förvaltningssekreterare 
Tove Frostvik, barn- och bildningschef 
Helén Källvik, ekonom 

  
Plats och tid för justering Administrativa enheten  2017-05-30 
  
Avser paragrafer 16 - 19 
  
  
Sekreterare  
 Linda Jonsson 
  
  
Ordförande  
 Göran Eriksson 
  
  
Justerande  
 Ulla Lundh 
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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet 
Sammanträdesdatum 2017-05-30 
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-30 
Datum då anslaget tas ned 2017-06-21 
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 
  
  
  
 Linda Jonsson 
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Innehållsförteckning 

Ärende Sida 
§ 16 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och bildningsutskott januari-april 2017 .............................. 4 

§ 17 Anmälningsärenden .................................................................................................................................. 6 

§ 18 Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa ............................................................................... 9 

§ 19 Information ............................................................................................................................................. 11 
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Dnr KS 2017/29 

§ 16 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och 
bildningsutskott januari-april 2017 
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. 

Budgetprognosen för april 2017 pekar mot ett överskott, +1 103 tkr. 

Verksamhet 

Under mars månad har mycket fokus legat på lönerevisionen samt att 
tjänsteplaneringen för skolan inför nästa läsår har påbörjats. 

Verksamheterna har också hunnit med lite annat, bland annat: 

Det årliga läsprojektet på F-3 ÄBC har avslutats under festliga former med hemlig 
gäst och glass och festis till eleverna. 

På Kyrkheden, 7-9, har det varit en temadag där eleverna fått möta olika kulturer 
och tagit del av varandras berättelser. 

Inom grundskolan har det varit nationella prov i årskurs 3, 6 och 9. 

Älvstrandsgymnasiet har under våren ansökt hos industriförbundet om att få 
naturvetenskapsprogrammet och el och energiprogrammet inriktning, elteknik, 
installationselektriker med utgång automation certifierade för Teknik-College. 

Syftet med certifieringen är att göra programmen mera attraktiva samt att få 
eleverna intresserade av den lokala arbetsmarknaden och därigenom trygga 
försörjningen av arbetskraft för näringslivet i Hagfors och Munkfors. 

Granskningsnämnden genomförde en första granskning på 
naturvetenskapsprogrammet den 21 februari 2017 och blev efter komplettering 
godkänt. El och energiprogrammet granskades den 3 maj och besked väntas inom 
en månad. 

Budget 

Utfallet för perioden januari-april visar på ett överskott jämfört med budgeten för 
samma period, +1 103 tkr 
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Språkintroduktion beräknar ett överskott med +3000 tkr medan andra 
verksamheter prognostiserar ett fortsatt underskott. 

Barnomsorgen, kostnader för kopiering, datalicenser samt administration. 

Fler elever än utrymmet i budgeten tillåter har tilldelats feriearbete. Underskottet 
beräknas dock att täckas av regeringens satsning på sommarjobb för 
skolungdomar. 

En reservation kring prognosen måste lämnas med anledning av svårigheten att 
beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat till migrationen. 

  

Handlingar i ärendet 
barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2017-05-12 
Sammandrag januari-april 2017 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-april 2017. 

_____ 
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Dnr KS 2017/25 

§ 17 Anmälningsärenden 
Dnr 2016/274 handling 2 
Uppföljning av kvalitetsgranskning av skolsituationen för integrerade elever i 
Hagfors kommun 
  

Dnr: 2016/317 handling 14 
Förvaltningsrätten: Beslut om inackorderingsbidrag 
  

Dnr: 2016/347 handling 7 
Förvaltningsrätten: Beslut om skolskjuts 
  

Dnr 2016/361 handling 2 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
(ÄBC) 
  

Dnr 2017/2 handling 19 
Ansökan om stöd till sommarlovsaktiviteter 2017 
  

Dnr 2017/2 handling 20 
Beslut om utbetalning av stöd till sommarlovsaktiviteter 2017 
  
Dnr 2017/2 handling 21 
Beslut om beviljat statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för VT 17 
  

Dnr 2017/2 handling 22 
Beslut om beviljat statsbidrag för handledare i språk, - läs och skrivutveckling i 
förskolan år 2017/18 
  

Dnr 2017/2 handling 24 
Miljö- och byggavdelningen: Tillsyn enligt miljöbalken, Byggprogrammet, 
Praktiska skolan (gymnasiesär), Introduktionsprogrammet, Hanverkaren 12 
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Dnr 2017/6 handling 7 
Beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan 
  

Dnr 2017/6 handling 8 
Beslut om mottagande av elev i grundskolan från annan kommun 
  

Dnr 2017/11 handling 42 
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och 
Voestalpine Precision Strip AB 
  

Dnr 2017/12 handling 8 
Skolavtal 
  

Dnr 2017/12 handling 9 
Skolavtal 
  

Dnr 2017/198 handling 1 
Brev och Tove Frostviks svar gällande skolgång i annan kommun 
  

Dnr 2017/217 handling 2 
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 
(ÄBC) 
  

Dnr 2017/228 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 
  

Dnr 2017/241 handling 1 
Barn- och elevombudet (beo): Anmälan om kränkande behandling vid 
Kyrkhedens skola 
  

Dnr 2017/248 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 
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Dnr 2017/249 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 
  

Dnr 2017/251 handling 1 
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 

Beslut 
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden 

_____ 
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Dnr KS 2017/131 

§ 18 Samverkan kring barn och unga med psykisk 
ohälsa 
Hagfors kommuns revisorer har granskat Hagfors kommun och landstinget i 
Värmlands samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningen är 
en del av en länsövergripande revision i länet av kommun och landstings 
revisionen. 

Rapporten lyfter fram två områden som Hagfors rekommenderas arbeta vidare 
med: 

Intern samverkan; förtydliga den politiska styrningen inom kommunen och 
utveckla samverkan för att få ett gemensamt perspektiv av barn- och 
ungdomsfrågorna samt att resultatet i elevhälsoundersökningen (ELSA) på ett 
tydligare sätt bör ingå i förvaltningens analys- och kvalitetsarbete. 

Samverkan med landstinget; förtydliga vardera organisations ansvar, roll och öka 
kännedomen om varandras uppdrag. 

Hagfors kommun genomför ett antal åtgärder som ligger väl i linje med de 
områden som kommunen rekommenderas arbeta vidare med.  

För barn och ungas hälsa finns idag en styrgrupp bestående av politiker och 
tjänstemän med beslutsmandat från både kommunen och landstinget. Då första 
linjen skall förändras under hösten till att omfatta hela norra delen av länet 
kommer styrgruppens uppdrag att ses över och revisionens synpunkter beaktas. 

Individ- och familjeomsorgen kommer se över möjligheten att teckna avtal med 
BUP under året, i enlighet med revisionens rekommendation. 

Inom barn- och bildning sker ett utvecklingsarbete inom elevhälsan, där ELSA 
används som underlag för insatser på både kort och lång sikt. 

En översyn av den årliga verksamhetsrapporteringen till utskott och KS kommer 
att ske, i syfte att på ett tydligare sätt redovisa det arbete som genomförs inom 
ramen för samverkan till målgruppen barn och unga. 

Handlingar i ärendet 
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-05-26 
Tjänsteskrivelse från kommunrevisorerna 
Rapport Hagfors kommun samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 
Redogörelse av vidtagna och planerade åtgärder gällande samverkan kring barn 
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och unga med psykisk ohälsa 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamheternas åtgärder med anledning av 
revisionens rapport. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Monica Hammar 
Tove Frostvik 
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§ 19 Information 
Barn- och bildningschef, Tove Frostvik redogör för sjuktalen inom skolan som 
visar mycket positiva siffror. 

Vidare informerar Tove Frostvik om att skolan i Råda har problem med ett 
mellanbjälklag i skolbyggnaden. Åtgärder har vidtagits av 
samhällbyggnadsavdelningen. 

Avslutningsvis är rekryteringen av tjänsten som rektor för gymnasiet klar. Carina 
Ek-Stenmark kommer att ersätta Roland Wiklund som fått andra arbetsuppgifter. 
Rekryteringen av ny förskolechef pågår. 

_____ 
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