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Sammanträdesdatum Sida 1/14 

  

2017-10-31 

 

  

Barn- och bildningsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 09:00–11:55 

  

Beslutande Göran Eriksson (S) 

Lena Svensson (S) 

Jan Sandström (S) 

Lars T. Stenson (L) 

Jan Klarström (SD) 

  

Övriga Margot Karlsson (S) 

Ulla Lundh (S) 

Karl Persson (SD), 09:00-10:25 

Linda Jonsson, förvaltningssekreterare 

Tove Frostvik, barn- och bildningschef 

Helen Källvik, ekonom, 09:00-10:25 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2017-11-02 

  

Avser paragrafer 28 - 34 

  

  

Sekreterare  

 Linda Jonsson 

  

  

Ordförande  

 Göran Eriksson 

  

  

Justerande  

 Lena Svensson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-10-31 

Datum då anslaget sätts upp 2017-11-02 

Datum då anslaget tas ned 2017-11-24 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Linda Jonsson 
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Dnr KS 2017/29 

§ 28 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och 

bildningsutskott 

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. 

Verksamhet 

I september månad så är verksamheten i full gång igen efter semesterperioden. 

Nya barn, elever och föräldrar samt ny personal har hälsats välkomna 

Vi fortsätter vår satsning i Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk- läs- 

och skrivutveckling genom kollegialt lärande, det så kallade Läslyftet. 

Grundskolan började förra läsåret och är igång. Nu i september startade läslyftet 

för förskolan. 

Vi har anställt två förstelärare med ämnesinriktning som ska arbeta i ett 

kommunövergripande perspektiv. Ylva Säfström, förstelärare i språk-, läs- och 

skrivutveckling och Helena Wilhelmsson, förstelärare i matematikutveckling. 

Satsningen på att öka lärares specialpedagogiska kompetens för att möta alla 

elevers olika behov fortsätter också i samarbete mer Skolverket. 

Vi har som kommun valts ut av Skolverket (Urval 4) att få ta del av ett riktat stöd 

i arbetet med att utveckla verksamheten som rör nyanlända elevers mottagande 

och utbildning. Urvalet gör utifrån att vi som kommun har tagit emot en stor andel 

nyanlända elever. Vi har starta med att gör en kartläggning och en nulägesanalys 

av våra verksamheter. 

Den 25 september fick all personal inom Sociala avdelningen och Barn- och 

bildningsavdelningen ta del av en föreläsning om våldsbejakande extremism som 

gavs av Brottsförebyggande centrum. 

Budget 

Utfallet för perioden januari-juli visar på ett överskott jämfört med budgeten för 

samma period, + 9 348 tkr. och prognosen för helår ett överskott med 3 724 tkr. 

Det finns fortsatt fler barn än budgeterad Barnomsorgens verksamheter, både i 

kommunala och fristående förskolor, samt fler barn i behov av särskilt stöd, 

Underskottet beräknas nu uppgå till 2 052 tkr. 
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Grundskolorna och Fritidshemmen prognostiserar tillsammans ett överskott som 

tyvärr beror på vakanser eller att vi anställt obehörig personal i verksamheten. 

Andelen barn som går i Munkfors kommun ökar jämfört med budget vilket ger ett 

underskott i de övergripande kostnaderna. 

Gymnasieskolan i sin helhet prognostiserar ett överskott, där  Språkintroduktion 

beräknar ett överskott med +5000 tkr, som beror på  vakanser eller att vi anställt 

obehörig personal i verksamheten. 

Enheten Älvstrandsgymnasiet 1 som innefattar de nationella programmen 

prognostiserar ett underskott på 500 tkr. Även Vuxenutbildningen räknar med ett 

underskott i och med minskade statsbidrag på nästan 400 tkr. 

En reservation kring prognosen måste fortsatt lämnas med anledning av 

svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat 

till migrationen. 

Kostnader för kopiering, datalicenser samt administration är fortfarande för höga 

jämfört med budget. 

Handlingar i ärendet 

barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse, 2017-08-10 

Sammandrag januari-september  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-september 2017. 

_____ 
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Dnr KS 2017/341 

§ 29 Ansökan om bidrag till Bris region Mitt 

Bris har hos Barn- och bildningsutskottet ansökt om bidrag till sin verksamhet 

med 19 920 kronor för år 2018. Hagfors kommun har tidigare lämnat bidrag till 

Bris genom beslut i individ- och omsorgsutskottet som förfogar över 

föreningsbidragets budget. De pengar som finns anslagna är 10 000 kronor. 

Förslaget är att Bris beviljas bidrag med 10 000 kronor som finns avsatta i budget 

hos individ- och omsorgsutskottet. 

Handlingar i ärendet 

Ansökan från BRIS 

Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse, 2017-10-23 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet beviljar bidrag till Bris med 10 000 kronor för 2018. 

Bidraget betalas ur Individ- och omsorgsutskottets budget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ann Sjögren Bengtsson, tf socialchef  

Tove Frostvik, barn- och bildningschef 

Helen Källvik, ekonom 

Malin Soini  Hedberg,  ekonom 

Bris Region Mitt, Box 3415, 103 68 Stockholm 
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Dnr KS 2016/16 

§ 30 Svar på medborgarförslag  

Frida Florell har i ett medborgarförslag uttryckt ett önskemål att en sjukgymnast 

skulle kunna komma ut till skolor och kolla över hur elever sitter när de arbetar 

med dator eller läsplatta för att förebygga framtida problem och skador. 

Svar från barn- och bildningsavdelningen 

Tack för ditt förslag Frida. Vi vill också be om ursäkt för att svaret till dig har 

dröjt. Ditt förslag är ett bra förslag. De närmaste åren kommer vi att öka 

datoranvändandet ytterligare i skolan i och med den digitalisering av skolan som 

vi nu står inför. Idag arbetar vår företagshälsovård med vår personal och vår 

elevhälsa med våra elever. Vi kommer att öka det förebyggande arbetet för både 

personal och elever för att minska framtida problem och skador och kommer då 

att ta ditt förslag i beaktande. 

Handlingar i ärendet 

Ord. Barn- och bildningsutskottet Göran Erikssons skrivelse, 2017-10-30 

Frida Florells medborgarförslag 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar därmed  medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Frida Florell 

Tove Frostvik, Barn- och bildningschef 
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Dnr KS 2017/344 

§ 31 Sammanträdesdagar 2018 

Förslag till sammanträdesdagar för barn- och bildningsutskottet 2018 har 

upprättats. Förslaget innebär att utskottet sammanträder ca två veckor före 

kommunstyrelsens nästkommande sammanträde. 

Sammanträdena är på tisdagar kl. 9:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingar i ärendet 

Förvaltningssekreterare Linda Jonssons skrivelse, 2017-10-23 

Förslag på sammanträdesdagar 2018 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar 

för 2018. 

_____ 

 

Månad Dag 

Januari 30 

Februari 27 

Mars 27 

April 24 

Maj 29 

Juni --- 

Juli --- 

Augusti 28 

September 25 

Oktober 30 

November 20 

December 18 
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Dnr KS 2017/25 

§ 32 Anmälningsärenden 

Dnr 2017/2 handling 45 

Ansökan om stöd till utveckling av biografverksamhet på mindre ort 

  

Dnr 2017/2 handling 46 

Beslut om statsbidrag för kompetensutveckling inom specialpedagogik för läsåret 

2017/18 

  

Dnr 2017/2 handling 47 

Ansökan om läsfrämjande insatser under skollov, HT- 17 

  

Dnr 2017/2 handling 48 

Beslut om läsfrämjande insatser under skollov, HT- 17 

  

Dnr 2017/6 handling 24 

Yttrande utifrån skollagen 8 kap 13§ 

  

Dnr 2017/6 handling 25 

Yttrande gällande interkommunalersättning 

  

Dnr 2017/6 handling 26 

Självskjutsning med egen bil 

  

Dnr 2017/6 handling 27 

Avtal om självskjutsning 

  

Dnr 2017/6 handling 28 

Skolskjuts vid växelvis boende 

  

Dnr 2017/6 handling 29 

Skolskjuts vid växelvis boende 

 

Dnr 2017/6 handling 30 

Beslut om elevresa gymnasieskolan 
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Dnr 2017/6 handling 31 

Beslut om elevresa gymnasieskolan 

 

Dnr 2017/12 handling 11 

Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) 

 

Dnr 2017/304 handling 6 

Förvaltningsrätten: beslut om skolskjuts 

  

Dnr 2017/305 handling 5 

Yttrande gällande överklagan av beslut om avslag på ansökan om skolskjuts 

  

Dnr 2017/307 handling 4 och 5 

Överklagan och yttrande gällande beslut om avslag på ansökan om skolskjuts 

  

Dnr 2017/308 handling 4 och 5 

Överklagan och yttrande gällande beslut om avslag på ansökan om skolskjuts 

  

Dnr 2017/315 handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(Kyrkhedens skola) 

  

Dnr 2017/316 handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(Kyrkhedens skola) 

  

Dnr 2017/319 handling 3,5, 7 och 8 

Yttrande och begäran om komplettering från barn- och elevombudet gällande 

anmälan om kränkande behandling (Råda skola) 

 

Dnr 2017/321 handling 2 

Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

(Råda skola) 
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Dnr 2017/333 handling 1 och 2 

Överklagan samt yttrande gällande beslut om avslag på ansökan om 

inackorderingstillägg 

  

Dnr 2017/334 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

  

Dnr 2017/337 handling 1 och 2 

Anmälan, återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande 

behandling (Kyrkhedens skola) 

  

Dnr 2017/340 handling 1 och 2 

Begäran om yttrande från skolinspektionen och svar på yttrandet gällande ärende 

om förutsättningarna för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd 

  

Dnr 2017/343 handling 1,2 och 3 

Samverkan mellan Skolverket och Hagfors kommun avseende uppdrag att 

genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och 

elever, Urval 4 

  

Dnr 2017/348 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 

  

Dnr 2017/349 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 

  

Dnr 2017/351 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 

  

Dnr 2017/352 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 

  

Dnr 2017/353 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola) 
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Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden 

_____ 
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Dnr KS 2017/358 

§ 33 Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019 

För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta processen 

för ansökan till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett preliminärt 

beslut om programutbudet kommande läsår, 2018/2019. Förslaget till preliminär 

gymnasieorganisation redovisas i Bilaga 1 Gymnasieorganisation läsåret 

2018/2019. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse, 2017-10-30 

Bilaga 1. Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen fastställer gymnasieorganisationen för läsåret 2018/2019 enligt 

förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 

  

Tove Frostvik, barn- och bildningschef 

Carina Ek-Stenmark, rektor 

Dan Forkéus, rektor 

Antagningsenheten Arvika 
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§ 34 Information 

Barn- och bildningschef Tove Frostvik informerar om gymnasieskolans 

organisation. Kärnverksamheten behöver ses över och struktureras.  Det är svårt 

med schemaläggning då flera program samläser vissa ämnen. När det gäller 

idrottinriktningarna har betygen gått ner något och även där är det svårt med 

schema så att det inte krockar med övriga ämnen inom programmet. 

Vidare informerar Tove Frostvik om grundskolans resultat samt att rekrytering av 

IT-pedagog/kommunikatör är klar. 

Avslutningsvis berättar Tove Frostvik om att hon besökt mässan framtidsforum 

som hölls 26 oktober i Hagfors med fokus på utbildning, företagande och 

inspiration. Mässan var mycket uppskattad med många företag som skapar 

framtidstro. 

  

Barn- och bildningsutskottet diskuterade även följande punkter på sammanträdet: 

- Rutiner för anmälan om trakasserier eller kränkande behandling 

- Redogörelse av information i protokoll 

- Redovisning av sjuktal 

- Målkort 

- Önskemål om besök av verksamheten vid nästa sammanträde i 

december. 

_____ 

 

 
 


