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Dnr KS/2022:25

§ 31 - Verksamhet- och budgetuppföljning januarimars 2022
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
Rektorer har arbetat med tjänsteplanering inför kommande läsår. Annonser på
förskollärare lagts ut under april. Rekryteringsarbete på Lärardagen på KAU - en
rektor från förskola deltar då det ser ut att bli rejäla utmaningar gällande
behörighet av förskollärare inför kommande läsår.
Avstämningar med specialpedagog, rektor och varje avdelning har skett runt
uppföljningar och handledning i barngrupperna. Utvecklingsgruppen har träffats
för att stämma av arbetet runt de övergripande målen och lärgrupper för
förskollärare med inriktning på uppdraget och ansvaret samt verksamhetsmålen
för förskolan.
Fortsatt utmaningar med hög sjukfrånvaro bland pedagoger och svårigheter att få
vikarier. Arbete fortsätter runt införande av Time Care Pool, förskolan Myran
utvald till testförskola i systemet.
Brandtillsyn på förskolorna Solrosen, Prästkragen och Myran har ägt rum och
Miljö- och hälsoskyddsinpektion sker på alla förskolorna under april. Avstämning
sommarförskola 2022 med representanter från varje förskola.
Avstämning har skett runt grundschema med representanter från varje förskola.
Få synpunkter kvarstår att arbeta med.
Öppna förskolan har börjat med barnvagnspromenader, fortsatt anmälningar för
att delta på öppna förskolan inne på familjecentralen.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 5/17

2022-05-03

Barn- och bildningsutskottet

Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem/Förskoleklass
Tjänstefördelningarna för kommande läsår och resursansökningar är klara.
Information inför förstelärartjänster och lärarlönelyftet har beslutats.
Kyrkhedens skola har haft en hel del skadegörelse under månaden.
Föräldramöte i Råda har hållits för att informera om kommande läsår samt bygget
av nya delen av skolan. Föräldramöten har även genomförts med åk 7-8 på
Kyrkhedens skola utifrån satta åtgärdsplaner.
Projektet om renovering av Kyrkhedens skola har påbörjats.
Fritids på både Råda och Kyrkheden planerar för en egen friluftsdag under maj
månad.
Planering har genomförts för lovskola som kommer att genomföras under
Påsklovet för åk 7-9. Utöver detta har planeringen inför årets sommarskola
påbörjats. Planeringen har även påbörjats inför sommarsemester och
köksstängning på ÄBC.
Arbetslagen har jobbat med de nya kursplanerna tillsammans med förstelärarare,
elevhälsan och rektorer.
Språkval inför årskurs 5 har genomförts och elever i årskurs 8 har varit ute på sin
praovecka. Årskurs 8 har också haft besök av Handelskammaren.
Information och anmälan inför feriearbete har skickats ut.
Arbetet med projektet "Framtidsveckan med teknikfokus" har startas upp. Veckan
är planerad till vecka 43.
Årets vinterfriluftsdagar har genomförts.
Information och avstämningar utifrån Ukrainakrisen har påbörjats.
De skriftliga nationella proven i grundskolan har startat.
De olika utvecklingsteamen har haft en utbildningsdag inom projektet Skr
"Fullföljd utbildning".
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Gymnasium/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning
Under mars månad har vi haft medarbetarsamtal med all visstidsanställd personal.
Vi har även arbetat med resultatet på medarbetarbarometern och håller på att ta
fram en handlingsplan för att förbättra arbetsmiljön. Vi har genomfört årets
lönerevision och arbetat mycket med nästa års organisation och tjänstefördelning.
Det är fortsatt svårt att finna vikarier vid ordinarie medarbetares frånvaro.
Glädjande är att några av våra medarbetare som varit sjukskrivna en längre tid har
återgått i tjänst på mindre sysselsättningsgrad.
Alla elever har haft vårens utvecklingssamtal och årets nationella prov är
påbörjade. Vi planerar för sommarens feriearbeten och eleverna har möjlighet att
söka via ett formulär. Under vecka 14 hade elever i natur och teknik 1 en
teknikvecka på Uddeholm AB.
Personalen på grundsärskolan har på studiedagar haft dokumentation och
kommunikationsformer som ett genomgående tema. Vi ser att ju längre in på
terminen vi kommer så har arbetet med språkstöd i form av bildstöd fått en allt
större inverkan. Vi har avläst medarbetarundersökningen och där ser vi idag en
personalgrupp som påvisar hög trivsel och stolthet över sitt jobb. All form av
sjukfrånvaro under denna tid har en tydlig påverkan av C-19. Personalgruppen har
en hög trivsel vilket också speglar av sig på eleverna.
Under april månad börjar rekrytering av personal inför kommande år.
Vi jobbar fortsatt med kombinationsutbildningar inom vuxenutbildningen och vi
ser att de statliga direktiven också strävar mot kombinationsutbildningar. Vi har
idag ett SFI som också kombineras med vissa gymnasiala utbildningar inom Vux
(kombinationsutbildningar). Vi ser att elever blir allt mer engagerade och en
förhöjd motivation. Projektet som bidrar till denna förändring bidrar med mycket
fortbildning och vi hoppas kunna fortsätta detta arbete även efter projektets slut.
APL som under pandemin varit svår ser vi blir allt lättare att få till. Det har
jobbats aktivt med besök i verksamheterna från olika företag och personal inom
Komvux har även besökt näringsliv och verksamheter.
Inför hösten kommer vi förhoppningsvis kunna dra igång en
undersköterskeutbildning igen även om det var planerat till våren 23.
Kultur/Fritidsgårdar
Verksamheterna har återstartas och har under perioden successivt anpassas till
mer normala förhållanden. Flera delar kommer att behöva längre tid för att nå upp
i samma omfång som innan pandemin.
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Under sportlovet erbjöds en rad aktiviteter för barn och unga, exempelvis
filmworkshop, bowling, tipspromenad, E-sports turnering, korvgrillning och
Alfons-teater för de minsta barnen. UngdomsAppen har introducerats och arbetet
med att få ungdomar att ansluta sig pågår. Arbetet med att förbereda årets
kolloverksamhet har startat och ansökan om plats kan nu göras av
vårdnadshavare. På biblioteket har caféverksamheten åter startat med stickning,
korsord och släktforskning samt lördagar på bibliotek. Författarbesök med Eva
Jönsson och Andreas Slätt samt föreläsning av Torfolk gård har genomförts på
biblioteket. Världspoesidagen blev till en hel vecka I Hagfors som inleddes med
en poesikväll med Bengt Berg och Per Helge, dessutom bjöd biblioteket på dikter
digitalt hela veckan. Kulturskolan jobbar på inför kulturskoleshowen som är
planerad till veckan före påsk. Lärarna på kulturskolan planerar för studiebesök
med de äldre eleverna utifrån deras ämnen. Samarbete runt Järnvägsmuseet med
Monica Zetterlundsstiftelsen och Vänförening håller på att formaliseras.
Ekonomiskt resultat
Barn- och bildningsavdelningen

Gemensamt utskott
Administration mm gemensamt
Barnomsorg
Fritidshem
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Bibliotek, kulturskola, kultur
Fritidsgårdar mm
Projekt barn- och bildning
Undervisning nyanlända
Totalt barn- och
bildningsutskott

Budget
jan-feb

Redovis Årsn jan-feb budget

Prognos
helår

90
4 306
10 713
1 931
1 457
24 270
10 475
1 323
1 800
470
19
1 802

73
5 613
12 391
1 922
1 349
23 610
9 625
1 219
1 643
448
-40
2 744

339
28 029
42 636
6 284
4 655
80 208
35 788
904
6 294
1853
75
8 944

339
30 454
41 702
6 284
4 655
79 767
36 088
904
6 294
1853
75
8 944

58 656

60 599

216 009

217 359

Sammanfattning
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-mars visar på ett
underskott jämfört med budgeten för samma period på 1943 tkr. Prognosen för
helåret visar just nu på ett underskott av 1350 tkr. I detta underskott ligger
kostnader för IKE förskola samt kostnader för gymnasieskola, grundskola samt
resurser.
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Utöver detta har BoB kostnader kopplade till migration som söks ur
migrationspotten. Prognosen för dessa kostnader 2022 är 5400 tkr.
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:
Kostnader för migration på sammanlagt 5400 tkr söks ut migrationspotten. Detta
för att täcka kostnader kopplade till migration.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2022-04-19
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2022:229

§ 32 - Beslutsattester
Kommunstyrelsen ska delegera till vem som äger rätt att beslutsattestera och
godkänna betalningar inom barn- och bildningsutskottets verksamhetsområde.
Delegeringen behöver uppdateras då vissa ansvar och verksamheter anpassats till
2022 års organisation och verksamhet.
Handlingar i ärendet
Ekonom Helén Källviks skrivelse, 2022-04-01
Förslag till beslutsattester BoB 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner beslutsattester för barn- och bildningsutskottets
verksamhetsområde enligt förslag, att gälla från och med 1 juni 2022.

Beslutet skickas till
Helén Källvik, ekonom
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2022:230

§ 33 - Samverkansavtal regional yrkesinriktad
vuxenutbildning i Värmland
Samverkande kommuner i Värmlands län har tidigare beslutat om att samverka
gällande statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning genom att
gemensamt söka statsbidrag.
Genom föreslaget avtal utökas samverkan så att utbildningsutbudet planeras och
fastställs gemensamt, samt att ett frisök införs för eleverna, som innebär att länets
kommunmedborgare har tillgång till alla kommuners utbildningsutbud.
Samverkansavtalets syfte är att bidra till uthållig tillväxt, stärkt
kompetensförsörjning och ökade utbildningsmöjligheter för medborgaren i
Värmland.
Syftet ska uppnås genom:
utnyttjande av kommunernas samlade utbildningskapacitet för att skapa
tillväxtskapande utbildningar
ett brett urval av utbildningar som fritt kan sökas av länets invånare
att Region Värmland tillhandahåller bedömningar av länets
kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt
Parter i avtalet är följande kommuner: Arvika, Eda, Filipstad, Forshaga, Grums,
Hagfors, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, Sunne,
Säffle, Torsby och Årjäng.
Övrig part: Region Värmland

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2022-04-21
Samverkansavtal i Värmland: regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Rapporten “Fördjupad samverkan och avtal gällande yrkesvux i Värmland”
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tecknar samverkansavtal gällande regional yrkesinriktad
vuxenutbildning i Värmland.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mattias Schelin, rektor Vuxenutbildningen
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Dnr KS/2022:231

§ 34 - Revidering regler och avgifter för förskola och
fritidshem
Hagfors kommuns regelverk gällande barnomsorg och fritidshem har reviderats
utifrån att exempelvis digitala funktioner tillkommit samt tillägg om
förskoleverksamhet på obekväm arbetstid.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2022-04-21
Regler och avgifter i förskola och fritidshem
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner revideringarna i regelverket för barnomsorg och
fritidshemsverksamhet i Hagfors kommun. Ändringarna träder i kraft 2022-06-01.

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

§ 35 - Information från verksamheten
Kultur- och bibliotekschef Tina Bergenbrink och enhetschef Helene Eng
informerar om verksamheterna inom kultur/fritidsgård
Rektor Kristina Axelsson informerar om de olika idrottsinriktningar som ÄBC
bedriver.
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar om:
-Sjuktal t o m mars 2022
- Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
- Samverkan med Region Värmland
- Datastöd för elevhälsan, där man kan följa upp kränkande behandling
- Sammanställd utvärdering från kvalitetsdialogerna
- Rapport gällande åtgärdsplaner och måluppfyllelse Kyrkhedens skola åk 7,8
- Inkommen synpunkt/klagomål på kyrkans verksamhet bedrivs under förskoletid
- Överläggande i Förvaltningsrätten 2022-04-29
- Plan kulturarvsmiljö försenad
- Rekrytering av rektor till Kyrkhedens skola
- Ukraina krisen, beredskap för att ta emot elever
- Aktiva åtgärder mot diskriminering framtagna tillsammans med fackliga
organisationer
- Avtal med Klarälvdalens folkhögskola
- Renovering av biblioteket, öppning har försenats
- Förslag och önskemål från utskottet inför höstens möten
- Kränkningsrapporter
Utvecklingsstrateg Annika Svensson informerar om Teknikhuset
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner rapporten
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Dnr KS/2022:222

§ 36 - Ansökan om utökning av antalet platser vid
fristående förskola 2022
Den 22/4 2022 inkom den fristående förskolan Bushuset med en ansökan
om att få utöka antalet platser inom verksamheten från idag 15 platser till
18 platser (Se ansökan i bilaga).
Konsekvenser

I upptagningsområdet Ekshärad/Edebäck/Bergsäng finns idag en
kommunal förskola och två fristående förskolor. Dessa har följande
organisation:
Förskoleenhet

Fristående

Myran

Kommunal

Antal
platser

Antal fyllda
platser 25/4

x

74

73

Bushuset

x

15 + 3*

17

Bergatrollet

x

20

14

* Dispens om utökning av 3 platser gavs under läsåret 2021-2022.

Under de senaste 5 åren har barnantalet i upptagningsområdet som avses
minskat vilket har påverkat såväl kommunal som fristående verksamhet
gällande gruppstorlek. Minskningen av antalet barn har gjort att det i såväl
kommunal som fristående verksamhet blivit en utmaning att fylla
barngrupperna. Under 2021 föddes totalt 87 barn i Hagfors kommun varav
26 tillhör upptagningsområdet för Ekshärad och Bergsäng.
Utifrån ansökan 2021 beviljades dispens för 3 platser under läsåret 20212022. I det beslut som skickades till Bushuset var det tydligt att
huvudmannen inte kommer kunna ansöka om permanent utökning av
platser förrän påvisade brister utifrån tillsynen 2020 är åtgärdade och
godkända. Föreläggandet avser att förskolan inte uppfyller kraven på
dokumentation för uppföljning och analys av förskolans verksamhet, vilket
saknas på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå. Det finns därför inte
någon samlad kunskap om i vilken utsträckning förskolan uppfyller de mål
som finns för utbildningen i Skollag, läroplan eller andra föreskrifter.
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Huvudmannen saknar även ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete
bestående av planering, uppföljning och utvärdering och saknar därför
relevant kunskap om verksamheten för att kunna vidta åtgärder vid
konstaterade brister i syfte att utveckla utbildningen.
Bristerna var inte godkända 31/8 2021 utan då gavs ytterligare
föreläggande och krav på komplettering av dokumentation. Förskolan ska
nu senast den 31/5 - 2022 redovisa åtgärder till Hagfors kommun.
Utifrån att förskolan Bushuset ännu inte uppfyller de krav som påtalats
utifrån tillsynen anser Hagfors kommun att man i nuläget inte kan bevilja
en utökning av tre platser. Kommunstyrelsen kommer i nuläget inte att
bevilja en utökning av platser.
Utskottet föreslår att man inväntar Bushusets svar gällande föreläggandet
som ska inkomma senast 31/5 2022. Därefter kan ärendet eventuellt tas
upp på nytt under förutsättning att förskolan kan redovisa för
huvudmannen att bristerna som framkom i tillsynen 2020 gällande det
systematiska kvalitetsarbetet är åtgärdade.
Handlingar i ärendet

Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2022-04-25
Ansökan om utökning platser Bushuset 2022-04-22
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte bevilja en utökning av platser
på kooperativet Bushuset utifrån att man inte uppfyller kraven utifrån
tillsynen 2020.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Mia Grahn, rektor
Helén Källvik, ekonom
Maija-Liisa Svedberg, ekonomiassistent
Fristående förskolan Bushuset, styrelsen, e-post: bushuset.eksharad@telia.com
Grinnemovägen 8, 683 60 Ekshärad
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Dnr KS/2022:21

§ 37 - Anmälningsärenden
Dnr KS 2022:2, handling 2706
Beslut från Länsstyrelsen angående anmälan om vattenverksamhet,
anläggande av flytbrygga Torsby 1:226 Stiftelsen Donationen Åsarna
Dnr KS 2022:85, handling 1833
Delgivning i mål 783-22 Kallelse till förhandling angående tillämpning av
skollagen för enskilda elever
Dnr KS 2022:222, handling 2702
Ansökan om utökat antal förskoleplatser vid föräldrakooperativet Bushuset
Delegeringsbeslut
Dnr KS 2022:6, handling 1906
Beslut om mottagande i gymnasiesärskola
Dnr KS 2022:6, handling 1907
Beslut om mottagande i gymnasiesärskola
Dnr KS 2022:6, handling 198
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2022:6, handling 1982
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2022:6, handling 1983
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2022:6, handling 1984
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr KS 2022:6, handling 2528
Delegeringsbeslut - utökad tid på förskola
Dnr KS 2022:6, handling 2529
Delegeringsbeslut - utökad tid på förskola
Dnr KS 2022:6, handling 2584
Delegeringsbeslut - Utredning för särskilda skäl gällande skolgång för
enskild elev, kyrkhedens skola
Dnr KS 2022:6, handling 2585
Delegeringsbeslut - utökad tid i förskola
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Dnr KS 2022:6, handling 2705
Delegeringsbeslut - utökad tid i förskola
Trakasserier
Dnr KS 2022:61, handling 2564
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2022:112, handling 2565
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2022:113, handling 2566
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2022:160, handling 1831
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande
behandling, kyrkheden 4-9
Dnr KS 2022:189, handling 1830
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2022:203, handling 2526
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:205, handling 2552
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:206, handling 2553
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:207, handling 2557
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:208, handling 2558
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:209, handling 2559
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:210, handling 2560
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, förskolan Myran
Dnr KS 2022:212, handling 2563, 2703
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande
behandling, Kyrkheden f-3
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Dnr KS 2022:213, handling 2567, 2704
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande
behandling, Kyrkeden f-3
Dnr KS 2022:215, handling 2581
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:216, handling 2583
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Frånvaroutredning
Dnr KS 2021:563, handling 2577
Avslut om utredning av elevs frånvaro ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:167, handling 2568
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:168, handling 1828
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:187, handling 1826, 1827
Frånvaroanmälan och avslut, Äbc 7-9
Dnr KS 2022:188, handling 1829
Anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9
Dnr KS 2022:198, handling 1985 - 2282
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro, gymnasiet åk 1
Dnr KS 2022:199, handling 2283 - 2415
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro, gymnasiet åk 2
Dnr KS 2022:200, handling 2416 - 2495
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro, gymnasiet åk 3
Dnr KS 2022:211, handling 2562
Anmälan om utredning av elevs frånvaro, Kyrkhedens skola åk 4-9
Dnr KS 2022:214, handling 2570, 2701
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro ÄBC 7-9
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
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