
Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 1/9 

  

2016-08-30 

 

  

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 10:30–11:40 

  

Beslutande Göran Eriksson (S) 

Lena Svensson (S) 

Hans-Olov Stöllman (S) 

Lars T. Stenson (L) 

Karl Persson (SD) 

  

Övriga Linda Jonsson, förvaltningssekreterare 

Jan Lilja, tf barn- och bildningschef 

Helen Källvik, ekonom 

Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors skolområde 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2016-09-02 

  

Avser paragrafer 32 - 35 

  

  

Sekreterare  

 Linda Jonsson 

  

  

Ordförande  

 Göran Eriksson 

  

  

Justerande  

 Lars T. Stenson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-08-30 

Datum då anslaget sätts upp 2016-09-02 

Datum då anslaget tas ned 2016-09-26 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Linda Jonsson 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Innehållsförteckning 

Ärende Sida 

§ 32 Budgetuppföljning .................................................................................................................................... 4 

§ 33 Tillägg till skolskjutsreglemente .............................................................................................................. 6 

§ 34 Anmälningsärenden .................................................................................................................................. 7 

§ 35 Information ............................................................................................................................................... 9 
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Dnr KS 2016/29 

§ 32 Budgetuppföljning 

Julis budgetprognos för år 2016 pekar mot att utskottet håller budgeten. Utfallet 

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

samma period. Vi kommer att analysera detta inför augusti prognosen men tror att 

resultatet kan bli bättre än nuvarande prognos men osäkerheten är ännu för stor 

för att uttala sig mer precist. 

Störst underskott finns inom barnomsorgen där årsprognosen i nuläget visar ett 

underskott på -2 473 tkr beroende på fler barn som också är i behov av extra stöd 

samt att fler barn än prognostiserade i de fristående förskolorna. Det är även flera 

barn som går i andra kommuner. 

Även inom grundskolan är det elever i behov av stöd som ger en negativ 

budgetprognos, -177 tkr för Råda skola och -159 tkr för Kyrkhedens skola. 

Gymnasieskolan visa i nuläget en budget i balans. 

Barn- och ungdomsenheten har personalvakanser motsvarande ett prognostiserat 

överskott med +820 tkr. Ensamkommande barn har ett överskott på 1 060 tkr. 

En reservation kring prognosen för budgetår 2016 måste dock lämnas med 

anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för den stora 

mottagningen av ensamkommande barn och nyanlända elever. 

Nuvarande nyckeltal 

Förskola: Myran 6,2, Solrosen 6,1, Prästkragen 6,2, Milan 6,2 , samt Treklövern 

5,3 barn per anställd. 

Grundskola: 8,0 tjänster per 100 elever. 

Gymnasieskola: 8,15 tjänster per 100 elever. 

Åtgärder 

Inga åtgärder planeras i nuläget. 

Handlingar i ärendet 

Tf barn- och bilningschef Jan Liljas skrivelse 2016-08-16 

Sammandrag januari-juli 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-juli 2016 

_____ 
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Dnr KS 2016/293 

§ 33 Tillägg till skolskjutsreglemente 

Utifrån att det i kommunen finns elever boende på platser där ingen ordinarie 

skolskjuts idag finns föreslås ett tillägg i skolskjutsreglementet gällande 

självskjuts. 

Självskjuts kan erbjudas när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett 

individuellt fall. 

Förslag till ny punkt 8 i skolskjutsreglementet: 

SJÄLVSKJUTS 

Självskjuts kan erbjudas när kommunen bedömer det som en lämplig lösning i ett 

individuellt fall. Ersättning för självskjuts utgår med samma belopp per kilometer 

som utgår enligt skatteverkets normer för skattefri ersättning för tjänsteresor med 

egen bil. Om föräldrarna själva skjutsar eleven är det föräldern som ansvarar för 

eleven tills denne kommit till skolan. Föräldrarna ansvarar för att eleven släpps av 

på lämplig trafiksäker plats i direkt anslutning till skolområdet eller till närmaste 

skolskjuts. Ansvaret för eleven tas över av skolan från och med då elevens 

skoldag börjar. Avlämning av eleven får inte ske tidigare än vad som 

överenskommits med skolan eftersom det måste finnas personal på plats på 

skolan. Samma ansvar gäller för föräldrar som skjutsar elever till och från skolan 

utan ersättning från kommunen. 

Handlingar i ärendet 

Ingrid Hedins skrivelse 2016-08-22 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar tillägg i skolskjutsreglementet gällande självskjuts. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Ingrid Hedin, Skolskjutssamordnare  
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Dnr KS 2016/25 

§ 34 Anmälningsärenden 

Dnr 2016/2 handling 49 

Skolinspektionen: kopior på nationella prov, Kyrkhedens skola F-9 

 

Dnr 2016/2 handling 50 

Skolinspektionen: kopior på nationella prov, ÄBC 7-9 

  

Dnr 2016/2 handling 51 

Beslut om beviljat statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna bidragsåret 2016 

 

Dnr 2016/2 handling 52 

Beslut om beviljat statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå 

och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå 2016 

 

Dnr 2016/2 handling 53 

Beslut om beviljat statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning 

på gymnasial nivå i kombination med SFI och svenska som andraspråk på 

grundläggande nivå, bidragsåret 2016 

  

Dnr 2016/2 handling 54 

Beslut om beviljat statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb 

2016 

 

Dnr 2016/2 handling 55 

Beslut om beviljat statsbidrag för yrkesinriktad och viss teoretisk vuxenutbildning 

på gymnasial nivå 2016 

 

Dnr 2016/2 handling 56 

Beslut om beviljat statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör 

utveckling av verksamhet för nyanlända elever för hösterminen 2016 

  

Dnr 2016/2 handling 57 

Migrationsverket: antalet asylsökande minskar i Hagfors- information om 

Migrationsverkets boendeplatser 
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Dnr 2016/6 handling 18 

Skolskjuts vid växelvis boende 

 

Dnr 2016/6 handling 19 

Skolskjuts vid växelvis boende 

 

Dnr 2016/6 handling 20 

Delegeringsbeslut juni 2016 barn – och ungdomsenheten 

 

Dnr 2016/6 handling 21 

Delegeringsbeslut juli 2016 barn – och ungdomsenheten 

  

Dnr 2016/6 handling 22 

Skolskjuts ansökan och svar från Ingrid Hedin 

 

Dnr 2016/11 handling 32 

Avtal gällande länsövergripande samordningsfunktion för medicinska elevhälsan i 

Värmland – reviderad 2016 

 

Dnr 2016/12 handling 9 

Skolavtal 

 

Dnr 2016/274 handling 1 

Skolinspektionen: beslut och verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av 

skolsituationen för integrerade elever i grundskolan i Hagfors kommun 

Beslut 

Barn- och bildningsutskottet godkänner anmälningsärenden 

_____ 
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§ 35 Information 

Jan Lilja, tf barn och bildningschef informerar om sjuktalen inom skolan som går 

åt rätt håll jämfört med förra året.   

Vidare informerar Jan Lilja om att Filipstads kommun har lämnat ett yttrande till 

arbetsmarknadsdepartementet gällande ett nytt ersättningssystem för mottagande 

av ensamkommande barn och unga. Hagfors kommun är inte remissinstans men 

har ställt sig bakom Filipstads kommuns yttrande genom en skrivelse. 

Gällande personalomsättning informerar Jenny Dahlin, verksamhetschef Hagfors 

skolområde om att vissa förflyttningar av personal har gjorts då det fortfarande är 

svårt att rekrytera lärare. Skolan arbetar med att ta fram en rekryteringsplan. 

Vidare informerar Jenny Dahlin om att Sunnemo och Råda tidigare inte haft 

möjlighet till läxhjälp på grund av att det inte passat med skolskjuts men med en 

utökad timplan kommer det göras en omprövning. 

Avslutningsvis informerar Jan Lilja och Jenny Dahlin om att Agnetha Carlsson 

träder in som tf. bibliotekarie/kultursamordnare tills rekryteringen av tjänsten är 

klar och Magnus Persson som tf. rektor på vuxenutbildningen. 

_____ 

 
 


