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Dnr KS/2021:25

§ 31 - Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och
bildningsutskottet t o m april 2021
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
Fortsatt arbete med rekrytering av behöriga och legitimerade förskollärare.
Fortsatt utmaning att klara kökrav främst i Råda och centrala Hagfors.
Treklövern stängd under ca en vecka- pga. covid-19.
Utmaning att få personal /vikarier i rådande pandemi.
Färre barn i grupperna med anledning av att barn ska vara hemma vid
symtom och hög frånvaro av personal med anledning av rekommendationer
utifrån rådande läge.
Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem/Förskoleklass
Fjärrundervisning delvis fö 7-9 v 15-16 på ÄBC. För Kyrkheden
närundervisning hela
perioden för alla elever. Årskurs 8 teoretisk prao.
Mycket arbete med lönerevision för all personal.
Fortsatt arbete med rekrytering och organisation inför 21/22.
Rektor Kyrkheden 4-9 heltid på plats från 28/4. Rekrytering rektor 4-6 ÄBC
klar.
Planering av skolavslutningar 2021.
Lägre frånvaro bland elever och personal under april månad. Fortsatt stort
arbete med
anpassningar utifrån Covid 19.
Gymnasium/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning
Undervisningen har fortsatt varit varvad fjärr- och närundervisning för åk 1
och 2 medans
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åk 3 haft närundervisning fullt ut. Fortsatt stor oro på grund av Covid-19.
Arbete med tjänstefördelning inför läsåret 2021-2022 och lönerevision
2021.
Arbete med organisation kring skolavslutningen 2021.
Omvalsperiod för niorna som söker till gymnasiet.
Ny rektor har börjat jobba mot gymnasieskolan en dag per vecka.
Stort arbete med att ta fram fler yrkesspår inom vuxenutbildningen.
Ekonomiskt resultat

Verksamheter i tusental kronor

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-april

Redovisn Årsjan-april budget

Prognos
helår

120
8 548
18 905
3 710
2 507
38 589
17 481
1 905
2 900
727
25
3 538

93
334
8 050 25 781
18 372 53 708
3 407
9 222
2 834
6 376
35 892 101 826
18 235 44 410
1 797
1 307
3 176
8 583
683
2 152
18
75
4 518
9 718

334
25 551
53 808
9 072
6 376
101 376
44 910
1 307
8 733
2 232
75
10 093

98 955

97 075 263 492

263 867

Sammanfattning
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-april visar på ett
överskott jämfört med budgeten för samma period på 1880 tkr. Prognosen
för helåret visar just nu på ett underskott av 375 tkr. Detta är till kostnader
kopplade till Introduktionsprogrammen, kostnader för elevresurser,
elevboende samt städning fritidsgård. Utöver detta ligger ett underskott för
kostnader IKE barnomsorg. Kostnader kopplade till migration söks ur
migrationspotten. Dessa beräknas till 5500 tkr för 2021.
Budget för interna hyror, kost och kapitalkostnader har tillkommit sedan
mars med 51 203 tkr. Ny lön för kommunals avtalsområde utbetalt under
april. Dock ej ännu kompenserat i budget. Budgetkompensation kommer
senare när alla löner är klara.
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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.
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-april visar på ett
överskott jämfört med budgeten för samma period på 1880 tkr. Prognosen
för helåret visar just nu på ett underskott av 375 tkr. Detta är till kostnader
kopplade till Introduktionsprogrammen, kostnader för elevresurser,
elevboende samt städning fritidsgård. Utöver detta ligger ett underskott för
kostnader IKE barnomsorg. Kostnader kopplade till migration söks ur
migrationspotten. Dessa beräknas till 5500 tkr för 2021.
Budget för interna hyror, kost och kapitalkostnader har tillkommit sedan
mars med 51 203 tkr. Ny lön för kommunals avtalsområde utbetalt under
april. Dock ej ännu kompenserat i budget. Budgetkompensation kommer
senare när alla löner är klara.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 5500 tkr från Migrationspotten.
Detta för att täcka kostnader kopplade till migration. En översyn av
statsbidragen för vux kommer att göras under maj/juni.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2021-05-12.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten
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Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
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Dnr KS/2021:287

§ 32 - Redovisning av utredning skolresultat
Bakgrund
I januari 2021 gav politiken skolchef och förvaltning i uppdrag att göra en djupare
analys och förslag till åtgärder för att ge fler elever chansen att lämna grundskolan
med behörighet till gymnasiet.
Politiken uttryckte i uppdragsbeskrivningen att resultaten i en jämförelse över tid
varierat mycket, och att resultaten i åk 9 under vissa år legat betydligt under
riksgenomsnittet.
Uppdraget är:
–

utreda vilka åtgärder som krävs för att säkerställa en jämn och hög nivå i
utbildning och resultat. Målet ska vara att alla elever ska lämna
grundskolan med behörighet för gymnasiestudier.

–

särskilt identifiera åtgärder i förskolan och lågstadiet för att i ett tidigt
skede ge stöd och anpassningar för elever och klasser med behov.

–

föreslå tydliga och långsiktiga mål samt åtgärder för utbildningen i
kommunens grundskolor.

Utredningen
Barn- och bildningsförvaltningen har utifrån detta uppdrag utrett orsaker till dessa
växlande elevresultat och föreslagit åtgärder utifrån den analys som gjorts.
Utredningen finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Utifrån utredningen
initierar förvaltningen även en fördjupad utredning kopplad till pojkars låga
resultat i vår kommun där orsaker kommer att lyftas fram samt förslag till
åtgärder presenteras utifrån dessa. Utredningen görs under höstterminen 2021 och
presenteras under första kvartalet 2022.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-05-18
Utredning gällande grundskolans varierande resultat
Utredningsuppdrag skolan 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisad utredning kopplad till
utredningsuppdraget om elevresultat.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/20

2021-05-25

Barn- och bildningsutskottet

Beslutet skickas till
Annica Svensson, Utvecklingsstrateg
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Dnr KS/2021:234

§ 33 - Redovisning av åtgärder utifrån politiskt initiativ
om lovaktiviteter 2021
Bakgrund
Den 9/4 2021 inkom ett politiskt initiativ från Socialdemokraterna gällande
lovaktiviteter för barn och unga.
Detta är initiativet:
Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt
umgänge med jämnåriga. Därför offentliggjorde regeringen den 4/4-21 ett riktat
statsbidrag till kommunerna om 200 miljoner för avgiftsfria och smittsäkra
lovaktiviteter för barn och unga i åldersgruppen 6 till 15 år under 2021.
Fördelningen av sökbara medel för varje kommun offentliggörs från
Socialstyrelsen i början av maj, men för att hinna med att planera föreslår vi
socialdemokrater att Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta
planeringen för att skapa fler feriejobb med målet att skapa lovaktiviteter för barn
och unga under sommaren. På detta vis ser vi en dubbel effekt, fler ungdomar får
feriejobb och fler 6-15 åringar får tillgång till ett större utbud av
lovaktiviteter.
Medlen kan användas till smittsäkra lovaktiviteter som arrangeras inom
exempelvis fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller av civilsamhällets
organisationer, i form av idrott, friluftsliv, sång och musik etc.
När liknande statsbidrag funnits tidigare har det runt om i landet använts
till att:
• Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger
stimulans och personlig utveckling under sommarlovet.
• Utöka kommunernas egna satsningar på sommarlovsaktiviteter.
• Stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration, motverka
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.
Det kan användas till finansiering av köp av tjänst, i form av att kommunen ger
uppdrag till föreningar och till lönekostnader.
Vi föreslår alltså att:
● Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att starta planeringen för
att skapa fler feriejobb som kan jobba med lovaktiviteter för barn och
unga runt om i Hagfors kommun under sommaren.
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Redovisning av åtgärder i ärendet
Socialstyrelsen ger kommuner möjlighet att söka detta statsbidrag för avgiftsfria
och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Syftet är att:
•
•
•

stödja kommunerna att genomföra smittsäkra aktiviteter som ger
stimulans och personlig utveckling under lovtillfällen,
utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter,
stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration,
motverka segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn och unga
med olika social bakgrund.

Lovaktiviteterna kan vara arrangerade inom exempelvis fritidshem, öppen
fritidsverksamhet eller av civilsamhällets organisationer. Kommunen kan, i
enlighet med vad som gäller för övrig verksamhet, fritt välja hur aktiviteterna ska
bedrivas. Dessa kan bedrivas i egen eller annans regi.
Hagfors kommun kan maximalt rekvirera 260 812 kr senast 15/9.
Kommunen kommer exempelvis att ha kolloverksamhet i egen regi som görs
avgiftsfri och smittsäker under sommarlovet 2021. Kommunen kommer även
genom kommunens föreningssamordnare ge föreningar inom kommunen
information om att de kan ansöka om medel internt för att skapa avgiftsfria och
smittsäkra aktiviteter för barn och unga under dels sommarlovet, men även under
höst- och jullov 2021.
Många av kommunens feriearbeten skapas inom dessa lovaktiviteter.
Redovisning för hur huvudmannen, Hagfors kommun, har använt medlen ska
redovisas till Socialstyrelsen under våren 2022. Detta kommer även redovisas för
barn- och bildningsutskottet samt Kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins tjänsteskrivelse 2021-05-18
Skrivelse politiskt initiativ om lovaktiviteter för barn och unga 2021-04-09
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner vidtagna åtgärder utifrån det politiska initiativet.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2021:118

§ 34 - Svar på remiss Värmlands kulturplan 2022–2025
Svar på remiss
En tydlig och lättfattlig plan över ett komplext område, med lagom djup och
bredd.
Planens utformning och förklaringar bidrar till att tydliggör många av den
regionala kulturens samband och den regionalpolitiska struktur kulturlivet
befinner sig i samt de nationella kulturpolitiska förutsättningarna. Planen har en
bra struktur som gör att den är lätt att följa.
Planen nämner kulturens egenvärde, att “kulturen gör nytta för att den finns, den
finns inte för att vara nyttig”, vilket kanske bleknar något utifrån alla
förväntningar som sätts på att kulturen ska bidra, samverka, skapa mening och
vara motor på en rad olika områden.
De kulturpolitiska utgångspunkterna är tydliga och ger en bra grund för det
kulturpolitiska arbetet. Kulturlivets utmaningar växlar mellan utmaningar för
kulturlivet; ekonomiska utmaningar, ojämlika kulturvanor och brist på tillgång till
bredbandsnät Och utmaningar där kulturlivet kan bidra, som hållbar utveckling
och att stärka medie- och informationskunnigheten.
Allas rätt till kultur i hela länet oavsett bostadsplats med utgångspunkt i alla
människors lika värde är grunden för planen med särskild betoning på
möjligheten till kultur oavsett funktionsvariation, ursprung, språk eller
könsidentitet.
Planen är indelad i prioriterade kulturpolitiska utvecklingsområden och
prioriterade samverkansområden. Där de första handlar om samverkan inom
kulturområden medan de senare handlar om samverkan med andra politikområden
och därigenom ett gemensamt ansvarstagande. Delat är även ansvaret för
kulturpolitiken i regionen. Här lyfts inte bara den regionala samverkan med andra
parter utan även samverkan mellan olika kommuner som en egen rubrik. Kanske
inte en fråga för en regional kulturplan? Mer tveksamt är den sista meningen om
riktade statsbidrag, där det efterfrågas en tydligare styrning av bidragsmedel till
kommunala och lokala verksamheter utifrån de regionala prioriteringarna. Att
regionala prioriteringar skulle påverka exempelvis en kommuns ansökan till
skapande skola eller stärkta bibliotek verkar inte rimligt. Här måste det
kommunala självstyret råda.
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Vi saknar kulturskolornas betydelse för dansen under verksamhetsområden. Men
än mer betydelsen av den kulturella utvecklingen som sker på landsbygden och
mindre orter i länet samt hur den kraften ska tas tillvara. Där livesändningar som
gjorts både till och från bibliotek i samband med Värmlands bokfestival också
blir ett viktigt symbolvärde för den kultur som skapas i hela regionen och behöver
delas åt alla håll.
Handlingar i ärendet
Kultur- och bibliotekschef Tina Bergenbrinks tjänsteskrivelse 2021-05-18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner svaret på remissen gällande Värmlands kulturplan
2022-2025, Region Värmland.

Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Tina Bergenbrink, Kultur- och bibliotekschef
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Dnr KS/2021:277

§ 35 - Ansökan om utökat antal förskoleplatser för
föräldrakooperativet Bushuset
Den 28/4 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 19/5

x

74

68

Bushuset

x

15

17

Bergatrollet

x

25

11

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 vår
kommunala förskola blivit en utmaning att fylla barngrupperna på våra 4
avdelningar på förskolan Myran. Om den fristående förskolan skulle
beviljas en utökning av antalet platser skulle detta innebära att vi inom den
kommunala förskolan måste dra ner på personal.
Utifrån den inspektion som gjordes hösten 2020 fick förskolan ett
föreläggande kopplat till 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.
Huvudmannen saknar 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.
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De vidtagna åtgärderna ska senast den 31/8-21 redovisas till Hagfors
kommun.
Utifrån dessa två orsaker anser skolledningen inte att det finns skäl att
bevilja en utökning av antalet barn på Bushuset.
Handlingar i ärendet

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2021-05-19
Ansökan om utökning platser Bushuset 2021-04-28
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger dispens för en utökning av tre platser på Bushuset
under läsåret 2021-2022.
På grund av jäv deltar inte Emma Koskelainen i handläggningen i detta
ärende.

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.ekshärad@telia.com
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Dnr

§ 36 - Information från verksamheten
Barn- och bildningschef Jenny Dalin informerar om:
Covid -19 information
Frånvaro, smittläge och friskläge, åtgärder för att minska smitta, fjärrundervisning
för gymnasiet, anpassningar av verksamhet, nya riktlinjer, anmälningar till
Arbetsmiljöverket samt studieskuld.
Rapportering av sjukfrånvaro t o m april 2021.
Antagningsresultat efter omval
Redovisning av statistik och åtgärder av hemmasittare och elever med oroande
frånvaro
Redovisning av gruppstorlek och tid i förskola och fritidshem
Budgetarbetet 2022
2 synpunkter/klagomål på verksamhet har kommit in
Redovisning av pågående fastighetsprojekt
Rekrytering rektorstjänster
Remiss statlig utredning inför ”skolmiljarden”
Lönerevision 2021
Rekrytering av projektledare lärcentra pågår
Satsningar SKR utvecklingsprogram för att fullfölja utbildning
Teknikhus, presentation av förslaget
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisningen
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Dnr KS/2021:21

§ 37 - Anmälningsärenden Bobu 2021
Dnr KS 2021:6, handling 2107
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket angående Covid -19 och det
förebyggande arbetsmiljöarbetet
Dnr KS 2021:10, handling 2118
Skolavtal Hagfors kommun/Falkenbergs kommun om enskild elev
Dnr KS 2021:10, handling 2122
Skolavtal Hagfors kommun/Södertälje kommun om enskild elev
Dnr KS 2021:11, handling 1917
Överenskommelse med Regionen och Länsstyrelsen i Värmland för
samverkan kring undersökningen Elevers drogvanor Värmland
Dnr KS 2021:168, handling 1925
Avslutsbrev angående tillbudsanmälan, ÄBC Gymnasie och f-9
Dnr KS 2021:223, handling 2101
Synpunkt - Skolskjuts för barn i björkliden
Dnr KS 2021:234, handling 1991
Förhandsbesked från Arbetsförmedlingen gällande finansierade
kommunala ungdomsjobb 2021
Dnr KS 2021:258, handling 2053
Kompletterande uppgifter för anmälan av särskild händelse till
Arbetsmiljöverket 5 mars
Dnr KS 2021:264, handling 1920
Utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket, 2021-03-01, ÄBC
Administrativa korridoren
Dnr KS 2021:265, handling 1921-1923
Utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket, Kyrkhedens skola
Dnr KS 2021:266, handling 1924
Utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket, Treklöverns förskola
Dnr KS 2021:273, handling 1990
Utredning kopplad till anmälan Arbetsmiljöverket, Sunnemo
förskola/fritidshem
Dnr KS 2021:277, handling 2052
Ansökan om utökat antal förskoleplatser för Föräldrakooperativet
Bushuset
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Synpunkter och klagomål inom förskola eller grundskola
Dnr KS 2021:272, handling 1989
Påtalade brister i utemiljön vid förskolan Milan
Kränkningsärenden
Dnr KS 2021:60, handling 1942
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:70, handling 1944
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:77, handling 2117
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:107, handling 2069
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:109, handling 2121
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 4-6
Dnr KS 2021:229, handling 1945
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:230, handling 1946
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:255, handling 1947
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling,
Förskolan Prästkragen
Dnr KS 2021:256, handling 1948
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling,
Förskolan Solrosen
Dnr KS 2021:263, handling 1919
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Solrosen
Dnr KS 2021:267, handling 1938
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:268, handling 1939
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:269, handling 1940
Anmälan och avslut trakasserier eller kränkande behandling, Sunnemo
skola f-3
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Dnr KS 2021:278, handling 2055
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskolan Myran
Dnr KS 2021:279, handling 2056
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola
f-3
Dnr KS 2021:281, handling 2065
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola
f-3
Dnr KS 2021:282, handling 2066
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:283, handling 2067
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
Dnr KS 2021:284, handling 2068
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3
Dnr KS 2021:285, handling 2119
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Myrans förskola
Dnr KS 2021:286, handling 2120
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola
f-3
Frånvaroanmälan
Dnr KS 2021:73, handling 1949
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9

Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden
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Dnr KS/2021:313

§ 38 - Utredningsuppdrag angående det fria skolvalet
Bakgrund

På utskottsmötet den 25 maj 2021 initierades ett ärende kring det fria
skolvalet av politiken.
Uppdrag utredning
Skolchef får i uppdrag att redovisa hur elever väljer skola med stöd av
möjligheten till fritt skolval. Skolchef får även i uppdrag att redovisa hur
HVB-hem, befintliga och planerade, förväntas påverka våra fyra skolor.
Utöver detta ska aktuellt elevantal och fördelningen på respektive grundskola
redovisas, med hänvisning till rådande befolkningsutveckling i Hagfors
kommun.
Utredningen ska presenteras för utskottet hösten 2021.
Handlingar i ärendet

Ordförande barn- och bildningutskottets skrivelse 2021-05-25
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge uppdrag år skolchef att redovisa
ovanstående utredning på utskottet den 31 augusti 2021.
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
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§ 39 - Fyllnadsval till styrgruppen för
Gymnasiesamverkan i Värmland t o m 2022
Lena Svensson har avsagt sig uppdraget som vice ordförande i barn- och
bildningsutskottet och en ny ersättare till Styrgruppen för Gymnasiesamverkan i
Värmland under resterande mandatperiod t o m 2022-12-31, behöver utses.
Beslut
Barn- och bildningsutskottet väljer Håkan Lindh (S) som ersättare till styrgruppen
för Gymnasiesamverkan i Värmland.

Beslutet skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Karlstad Kommun,
christine.andersson@karlstad.se
Håkan Lindh
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