
Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 1/11 
  
2018-04-24 

 

  
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 09:00–12:00 
  
Beslutande Göran Eriksson (S) 

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

  
Övriga Karl Persson (SD) 

Sebastian Ullström, sekreterare 
Tove Frostvik, barn- och bildningschef 
Helén Källvik, ekonom 

  
Plats och tid för justering Administrativa enheten 2018-05-02 
  
Avser paragrafer 13 - 19 
  
  
Sekreterare  
 Sebastian Ullström 
  
  
Ordförande  
 Göran Eriksson 
  
  
Justerande  
 Margot Karlsson 
 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 2/11 
  
2018-04-24 

 

  
Barn- och bildningsutskottet  
  
  
  
 

 

 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd/Styrelse Barn- och bildningsutskottet 
Sammanträdesdatum 2018-04-24 
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-02 
Datum då anslaget tas ned 2018-05-24 
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 
  
  
  
 Sebastian Ullström 
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Dnr KS 2018/29 

§ 13 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. 

Budget 

Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-mars visar på ett litet 
underskott jämfört med budgeten för samma period och prognosen för helåret 
visar ett underskott med 3 231 tkr. Underskottet är till större delen kopplat till 
barnomsorgen beroende på fler barn i de fristående förskolorna samt fler barn i 
andra kommuner. 

En reservation kring prognosen måste fortsatt lämnas med anledning av 
svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat 
till migrationen. I budget har en omreglering gjorts för att verksamheten ska 
kunna ta del av de avsatta flyktingmedlen. Beslut gällande detta görs i samband 
med bokslutet. 

Handlingar i ärendet 
Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2018-04-23 
Sammandrag januari- mars 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-mars 2018. 

_____ 
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Dnr KS 2018/163 

§ 14 Synpunkter angående Hockeygymnasiets 
verksamhet 
Älvstrandsgymnasiet erbjuder idag elever möjligheten att kombinera ishockey 
med studier inom ramen för Lokal Idrottsutbildning (LIU). Detta sker i samarbete 
med Viking HC. 

Is 

Kommunen följer ishockeyförbundets rekommendationer vad gäller ishallar och 
anser därmed att behovet för att nå kursmålen för gymnasieskolans verksamhet är 
uppfyllt. 

Omklädningsrum 

Samhällsbyggnadsavdelningen gör bedömningen att det idag inte finns möjlighet 
att avsätta fler omklädningsrum för enskilda föreningar eller lag. Om gymnasiet 
ska ha ett omklädningsrum behöver lokalerna byggas ut. Skolverksamheten gör 
bedömningen att detta inte krävs för att uppnå kursmålen i gymnasieskolan. 

Handlingar i ärendet 
Maria Hollanders skrivelse 2017-10-22 
Barn- och bildningschef Tove Frostvik och samhällsbyggnadschef Louise 
Sjöholms skrivelse 2018-04-24 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser synpunkten besvarad. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Maria Hollander 
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Dnr KS 2016/16 

§ 15 Medborgarförslag om miljögifter och farliga 
kemikalier i förskolor 
Tack för ditt förslag Pernilla. Vi vill be om ursäkt för att svaret till dig har dröjt. 
Ditt förslag på åtgärder är bra. 2015 påbörjades ett arbete i kommunens förskolor 
mot en giftfri förskola. En konsult anlitades och alla våra förskolor gicks igenom 
vad det gällde förekomsten av kemikalier och miljögifter. Fokus låg på plaster. 
Utifrån de brister som då påtalades så rensades farliga produkter ut ur 
verksamheten som till exempel leksaker och köksutrustning.  Lokalvården bytte ut 
den golvpolish de använde mot ett miljövänligt vax. Personalen i förskolan har i 
dag en medvetenhet i frågan och framförallt våra inköpare som alltid ställer frågor 
om vad produkter innehåller till försäljare och liknande. Kemikaliekrav ställs även 
i centrala upphandlingar på allt som köps in till förskolorna.   

I Hagforsstrategin som togs i fullmäktige 2017står det att ett giftfritt Hagfors 
handlar om att ta ansvar. Vi ska medverka till att uppfylla målet om en giftfri 
miljö och se till att våra barn och framtida generationer inte blir utsatta för 
miljögifter och kemikalier i den offentliga miljön. Genom aktivt deltagande i 
nätverk, utbildningar och smarta upphandlingar kan vi minska och på sikt helt få 
bort gifter inom och utanför den kommunala verksamheten. 

Idag verkar vi redan för en giftfri förskola men vi saknar en handlingsplan för att 
verka för en giftfri förskola. Barn- och bildningschefen kommer att få i uppdrag 
att ta fram en sådan handlingsplan under 2018 och då kommer dina förslag tas i 
beaktande. 

Handlingar i ärendet 
Pernilla B Valls medborgarförslag 
Ordförande i barn- och bildningsutskottet Göran Erikssons skrivelse 2018-04-24 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Pernilla B Vall 
Tove Frostvik, Barn- och bildningschef  
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Dnr KS 2018/168 

§ 16 Remiss: Ansökan från ForshagaAkademin AB om 
godkännande som huvudman  
Skolinspektionen har för yttrande översänt en ansökan från ForshagaAkademin 
AB om godkännande som huvudman för riksrekryterande utbildning i 
gymnasieskolan vid den fristående gymnasieskolan ForshagaAkademin i 
Forshaga kommun från och med läsåret 2019/2020. 

Handlingar i ärendet 
Remiss från skolinspektionen 2018-03-19 
Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2018-04-10 

Beslut 
Barn- och bildningsutskottet avstår från att lämna yttrande. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
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Dnr KS 2017/358 

§ 17 Gymnasieorganisation läsåret 2018/2019 
För att Värmlands gemensamma gymnasieantagning skall kunna starta 
antagningarna till kommande läsår krävs att respektive kommun fattar ett 
definitivt beslut om programutbudet kommande läsår, 2018/2019. Tidigare har ett 
preliminärt beslut fattats och det är nu denna organisation som fastställs inför 
läsåret 2018/2019. Förslaget till gymnasieorganisation redovisas i Slutlig 
gymnasieorganisation läsåret 18/19. 

Handlingar i ärendet 
Barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2018-04-24 
Slutlig gymnasieorganisation läsåret 18/19 

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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Dnr KS 2018/25 

§ 18 Anmälningsärenden 
 

Dnr 2018/170 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

Dnr 2018/2 handling 5 

Kontrollrapport livsmedel (Fritidsgården Indiania, Kyrkhedens skola) 

Dnr 2018/110 handling 2 

Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola (Sunnemo skola) 

Dnr 2018/110 handling 3 

Skolinspektionens beslut för grundsärskola (Kyrkhedens skola) 

Dnr 2018/110 handling 4 

Skolinspektionens beslut för gymnasiesärskola (ÄBC) 

Dnr 2018/6 handling 4 

Skolskjuts vid växelvis boende (ÄBC) 

Dnr 2018/168 handling 1 

Remiss från Skolinspektionen om ansökan som huvudman 

Dnr 2018/12 handling 8 

Skolavtal, Linköpings kommun 

Dnr 2018/186 handling 1 

Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

Dnr 2018/170 handling 2 

Återkoppling av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC) 

2018/188 handling 1 

Anmälan om en elevs skolsituation vid Älvstranden Bildningscentrum 
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Beslut 
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 
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§ 19 Information 
Barn- och bildningschef Tove Frostvik redogör för sjuktalen inom skolan som var 
något lägre i mars jämfört med i februari. Trots att det varit höga sjuktal i perioder 
så har de anställda ute i verksamheterna löst situationen på ett bra sätt. 

Vidare informerar Tove Frostvik att rekrytteringsprocesser i flera av skolans 
verksamheter nu pågår. Annonser finns ute där det bland annat söks efter 
förstelärare med en förändrad arbetsbeskrivning jämfört med tidigare. 

  

 

_____ 
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