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Dnr KS/2022:25

§ 38 - Verksamhets- och budgetuppföljning januari - 
april 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
Utvecklingsgruppen har träffats för att stämma av arbetet runt barn- och bildnings 
övergripande mål; systematiskt kvalitetsarbete, Språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt, IKT och lärgrupper. Fokus på arbete med Site aktiva åtgärder.
Rekrytering av förskollärare inför kommande läsår pågår, i nuläget har vi 12 
vakanta förskollärartjänster inför kommande läsår. ( 30 % )
Fortsatt utmaningar med vikarieanskaffning i verksamheten.
Semesterplanering pågår, utmaningar pga att ett flertal vårdnadshavare inte 
lämnar in schema eller planerad ledighet.
Kommunstyrelsens ordförande har varit på besök på förskolorna i centrala 
Hagfors under april.
Mål- och trivselenkät har gått ut till vårdnadshavare.
Arbete fortsätter runt införande av Time Care Pool, förskolan Myran utvald till 
testförskola i systemet.
Öppna förskolan har barnvagnspromenader i Hagfors och Ekshärad. Öppen 
förskola utan restriktioner inne på familjecentralen från och med maj.

Grundskola/Grundsärskola/Fritidshem/Förskoleklass
Rekrytering av personal pågår och annonser har legat ute under april månad.
Åk 5 och 7 har haft besök av Räddningstjänsten enligt nya handlingsplanen 
kopplad till analys av det förebyggande brandskyddsarbetet.
Under påsklovet har åk 7-9 erbjudit "påsklovsskola" och ansökan till årets 
sommarskola har skickats ut.
Den lokala mål- och trivselenkäten har skickats ut till elever och vårdnadshavare 
och kan besvaras fram till 20 maj.
Kommunstyrelsens ordförande, Jens Fischer har gjort prao i verksamheten.
Handelskammaren har besökt åk 7 och åk 8 har haft prao.
Eleverna i åk 5 har gjort sina språkval inför åk 6.
Planering och beslut inför årets skolavslutningar har skett.
Sista anmälningsdag till årets feriearbete var den 29 april och efter det startar 
arbetet med att fördela ungdomarna till de olika arbetsplatserna.
Uppföljningsmöte med Karlstads universitet gällande övningsskola har 
genomförts. 
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Vi har också haft vfu-studenter under denna period.
Byggandet av Råda skola fortsätter och det är främst markarbeten som pågår.
Projekteringen av Kyrkhedens skola fortsätter och de första ritningarna har tagits 
fram.
Utifrån åtgärdsplanerna på 7-9 så har prognoskluster utvärderas under denna 
period.
Samrättning av nationella prov har genomförts mellan skolor.

Gymnasium/Gymnasiesärskola/Vuxenutbildning
Under april månad har vi haft annonser ute för rekrytering av lärare. Vi har fått 
sökande på alla tjänster och vi kommer att ha intervjuer med intressanta 
kandidater. Vi har arbetat med lärarlönelyftet och med att tillsätta förstelärare. 
Arbetet med sambedömning har fortsatt. Nationella prov perioden har börjat och 
det tar mycket tid. Vi har fått ett statsbidrag för fortbildning på gymnasiet. Vi ska 
gå Skolverkets, Specialpedagogik för lärande. Planering har påbörjats men vi har 
uppstart i juni. Vi har samarbetat med JS Sverige för att ta fram en broschyr som 
presenterar Älvstrandsgymnasiets program. Kommunstyrelsens ordförande, Jens 
Fischer, har haft prao på ÄBC och en halvdag på gymnasiet och vux.
I April månad har gymnasiesärskolan haft en omstrukturering av språkstöd då det 
inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. Det har inte skett en utökning utan 
istället en schemateknisk ändring som gett ett bättre utslag. 
Vårdnadshavarkontakter har skett och en genomgång av bedömningsunderlag till 
de studerande har förtydligats. Vi jobbar med skriftliga omdömen på det 
individuella programmet och det har tagits emot väldigt väl hos både elever och 
vårdnadshavare.
Personal och ledning har haft möten gällande nästa års organisation och flera 
utbildningar inom vuxenutbildningen kommer korrigeras och utökas för att vara 
mer anpassade mot yrken i kommunen. Cafeterian på Forsskolan har fått tillskott 
från AME-personal som också använder caféet som en praktikplats för elever som 
läser Service och Bemötande utbildningen. Service och bemötande är en av våra 
"nya" kombinationsutbildningar och som ligger i framkant i Värmland i 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Projektet Värmlands arbetskraft har gått in i ett 
slutskede och tid har lagts på planering av länsstyrelsens besök i början på maj 
månad. Vid besöket kommer även Landshövding Georg Andrén deltaga. 
Samarbetet med AME är fruktsamt och vi hoppas kunna fortsätta detta samarbete 
även efter avslutad projekttid.

Kultur/Fritidsgårdar
I början av april genomförde biblioteket ett författarbesök med Anna-Lena 
Lodenius och en digital föreläsning med Bagir Kwick i samarbete med Bibliotek 
Värmland. Veckan före påsk besökte vårt kommunalråd, Jens våra verksamheter; 
fritidsgård, bibliotek, kultur och kulturskola. Kulturskoleshowen genomfördes 
med över hundra barn under tre kvällar. Bussar till och från samt pizza under 
genrepskvällen var mycket uppskattat och kunde genomföras med stöd från 
kulturrådet. Påsklovet genomfördes på fritidsgårdarna med många uppskattade 
aktiviteter som äggjakt, bakning, pyssel, grillning, biljardturnering, e-sport rally 
och besök från biblioteket. En studentloppis, där det fanns möjlighet att sälja och 
köpa kläder inför studenten genomfördes utanför fritidsgården. Den öppna 
verksamheten tillsammans med kulturskolan nyttjades flitigt av band som övade. 
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Ung Kultur Möts (UKM) genomförde sin lokala deluttagning under 
påsklovsveckan. Tio akter där fyra bidrag gick vidare till regionfinal. Under 
senare delen av april har biblioteket varit stängt på grund av behandling av golvet 
inför bygget av nya entrén. Ett stort arbete har lagts ner på att packa böcker och 
möblera om i lokalerna. En ny site med biblioteksinformation för alla förskolor 
har skapats och introducerats.

Ekonomiskt resultat

Sammanfattning
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-april visar på ett 
underskott jämfört med budgeten för samma period på 587 tkr. Prognosen för 
helåret visar just nu på ett underskott av 2739 tkr. I detta underskott ligger 
kostnader för IKE förskola samt kostnader för grundskola samt resurser. 2400 tkr 
av det beräknade underskottet härleds till volymökningar.
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.

Barn- och bildningsavdelningen Budget 
jan-april

Redovisn 
jan-april

Års- 
budget

Prognos 
helår

Gemensamt utskott 120 105 339 339
Administration mm gemensamt 6 098 7 945 27 640 30 065
Barnomsorg 19 059 18 675 53 946 53 512
Fritidshem 3 826 3 528 9 390 9 290
Förskoleklass 2 841 2 724 6 997 6 947
Grundskola 40 494 39 067 102 003 102 701
Gymnasieskola 17 126 16 257 44 853 44 953
Vuxenutbildning 1 745 1 916 1 705 1 705
Bibliotek, kulturskola, kultur 2 950 3 105 8 698 8 798
Fritidsgårdar mm 807 760 2 392 2 392
Projekt barn- och bildning 25 -32 75 75
Undervisning nyanlända 2 695 4 323 9 821 9 821
Totalt barn- och 
bildningsutskott

97 786 98 373 267 859 270 598
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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, 2022-05-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Beslutet skickas till

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2022:223

§ 39 - Svar motion skyttegymnasium 
I en motion med diarienummer KS/2022:223 ställd till kommunstyrelsen har 
socialdemokraterna i Hagfors yrkat på att utöka Älvstrandsgymnasiets 
idrottsutbildningar med ett skyttegymnasium med inriktning Skeet och olympisk 
Trap. 

I motionen yrkas på att:
- att det skyndsamt utreds och efter det eventuellt ansöka om att starta.  
- att detta görs skyndsamt så att en eventuell start kan ske inför läsåret 2023.

Svar:
Inom Älvstrandsgymnasiet i Hagfors har eleverna stora möjligheter att kombinera 
sina studier med sin tävlingsidrott. Detta i form av lokal idrottsutbildning (LIU) 
där kravet är att man är intresserad av sport och tillhör en förening med tränare. 
Alla idrotter går att kombinera med vår egen lokala idrottsutbildning.

Just nu har vi på Älvstrandsgymnasiet flera idrottsinriktningar med elever som är 
aktiva inom innebandy, ishockey, dans, bandy, bowling, fotboll, orientering, e-
sport, och ridning. Elever som är aktiva inom en helt annan sport, exempelvis 
skytte, kan också söka.

Eleverna har två pass per vecka med fysisk träning och teori på skolan samt 
genomför övrig träning i hemmaklubben. Eleverna väljer sin idrott utifrån sitt 
specialområde och får möjlighet till ett schemalagt tillfälle per vecka för träning 
med sin förening.

Instruktörerna inom våra idrotter jobbar tillsammans med eleverna och deras 
föreningsledare för att de ska kunna utvecklas inom sin idrott.

Utifrån ovanstående anser barn- och bildning att verksamheten har ett bra koncept 
för ungdomar som vill utöva skytte i kombination med sina studier. 
Då motionen inte klargör om det handlar om RIG eller NIU har vi inte tagit upp 
detta i svaret. 
Dessa typer av idrottsutbildningar kräver ansökningar till såväl Skolverket som 
specialförbundet och en sådan ansökan tar mycket tid i anspråk. 
Barn- och bildning har inte blivit kontaktade av skytteföreningen eller av någon 
elev som visat intresse för att läsa idrottsinriktning skytte. 
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Handlingar i ärendet

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin och ordförande Boo Westlunds skrivelse, 
2022-05-31

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla att en utredning om en eventuell 
idrottsinriktning kring skytte (Skeet/olympisk Trap) startas. Detta genom att 
skolchef kontaktar representant för skytteföreningen. Utredningen kommer att 
presenteras för barn- och bildningsutskottet samt kommunstyrelsen under 
höstterminen 2022. 

Beslutet skickas till

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
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Dnr KS/2022:290

§ 40 - ansökan om kommunalt verksamhetsstöd - Ung 
företagsamhet 
Tidigare i år inkom en ansökan om verksamhetsstöd från Ung Företagsamhet.
Det treåriga projektet Ung Företagsamhet Värmland 2.0 genom Region 
Värmland syftar till att ännu fler elever ska få möjligheten att driva UF-företag 
under sin gymnasieutbildning, oavsett program eller skola.

Ung Företagsamhet Värmlands verksamhet bygger uteslutande på bidrag från 
såväl offentlig som  privat verksamhet och alla bidrag används till aktiviteter 
som stödjer målet att utveckla elevernas  förmågor i grund- och 
gymnasieskolan. Fördelningen är sådan idag, att de värmländska kommunerna 
bekostar nästan 1/4 av driftskostnaderna, resterande del kommer i dagsläget 
från organisationer, stiftelser och det privata näringslivet. 

Medlen används löpande för att öka servicegraden, ha hög närvaro som hjälper 
till att kvalitetssäkra användandet och arbetet i skolorna samt kvalitén i 
koncepten. Fem kronor per kommuninvånare från länets kommuner medverkar 
till detta och resten skall komma från andra aktörer. I ansökan till Hagfors 
kommun önskar Ung Företagsamhet i Värmland ett bidrag som uppgår till 5 
kronor per kommuninvånare per år för år 2022 och även 2023. Ung 
Företagsamhet uttrycker en önskan om långsiktiga principiella beslut för 
perioden 2022-2023. 
• 2022: 11 591 invånare x 5:- Summa 58 000 kr 
• 2023: 11 591 invånare x 5:- Summa 58 000 kr 

Handlingar i ärendet

Barn- och bildningschefs tjänsteskrivelse 2022-05-31
Ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag Hagfors kommun 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ung Företagsamhet ett verksamhetsstöd 
för läsåret 2022-2023 på 58 000 kr. Medel söks via statsbidrag för 
entreprenöriellt lärande. Om statsbidrag ej beviljas tas medel ur befintlig 
budgetram. 

Beslutet skickas till

Jenny Dahlin, barn- och bildningschef
Helé Källvik, ekonom
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§ 41 - Information från verksamheten 
Pär Hammar, Rektor Kyrkhedens skola informerar om åtgärdsprogram och 
måluppfyllelse för åk 7-8.

Marie-Louise Grahn, Rektor förskolorna i Ekshärad, Råda och Sunnemo informerar om 
verksamheten vid förskolan Myran och tar med utskottet på en rundvandring i förskolans 
lokaler och utemiljö.

Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerar om:
Sjuktal barn- och bildning t o m april 2022
Gymnasieantagning ht -22
Gruppstorlek förskola och fritidshem
Uppföljning förstelärares uppdrag vt -22
Uppföljning av kränkande behandling 
Utvärdering av kvalitetsdialog
Inkomna synpunkter/klagomål samt svar
Pågående fastighetsprojekt
Rekrytering av rektor
Ukrainakrisen
Överklagningar
Skolavslutningar 2022
Hundsök 
Rekrytering förskolelärare
Samverkansavtal TC Teknikcollege
Handlingsplan för bättre fysisk arbetsmiljö

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen
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Dnr KS/2022:21

§ 42 - Anmälningsärenden och kränkningsrapporter 
Dnr KS 2021:521, handling 2823
Beslut efter tillsyn av fristående förskolan Målargården

Dnr KS 2022:2, handling 3063
Beslut från Kulturrådet - Statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan, 
Skapande skola, läsåret 22/23

Dnr KS 2022:2, handling 3196
Beslut från Kulturrådet - Statsbidrag till enskilda insatser, läsåret 22/23

Dnr KS 2022:2, handling 3215
Synpunkter gällande fristående förskola Målargården

Dnr KS 2022:11, handling 3214
Samverkansavtal Viking HC och Älvstrandsgymnasiet

Dnr KS 2022:11, handling 3207
samverkansavtal om deltagande i förskollärar- och lärarprogrammen vid 
Karlstads universitet

Dnr KS 2022:11, handling 3208
Lokalt kollektivavtal AIG medarbetare, gällande förskollärare med 
semesteranställning

Dnr KS 2022:85, handling 2806, 3232
Förvaltningsrättens dom i mål om vitesföreläggande kopplat till elevers 
skolplikt och
Dom i mål 783-22 ang föreläggande enligt skollagen

Delegeringsbeslut

Dnr KS 2022:6, handling 2805
Delegeringsbeslut - Utökad tid vid förskolan Prästkragen

Dnr KS 2022:6, handling 3055
Delegeringsbeslut - skriva anställningsbeslut för feriearbetare

Dnr KS 2022:6, handling 3086
Delegeringsbeslut - Ansökan och utredning för särskilda skäl gällande 
skolgång för elev

Dnr KS 2022:6, handling 3087
Delegeringsbeslut - Ansökan och utredning för särskilda skäl gällande 
skolgång för elev
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Dnr KS 2022:6, handling 3088
Delegeringsbeslut - Ansökan och utredning för särskilda skäl gällande 
skolgång för elev

Dnr KS 2022:6, handling 3152-3153
Delegeringsbeslut - Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr KS 2022:6, handling 3252
Beslut om avstängning i grundskolan av enskild elev, 
Kyrkhedens skola 4-9

Dnr KS 2022:6, handling 3254
Beslut om utökad tid i förskola

Dnr KS 2022:6, handling 3255
Beslut om utökad tid i förskola

Dnr KS 2022:6, handling 3256
Beslut om utökad tid i förskola

Synpunkter/klagomål inom förskola eller grundskola

Dnr KS 2022:143, handling 2807, 3371
Synpunkter och svar från förälder att Svenska kyrkans verksamhet bedrivs 
under förskoletid

Kränkningsärenden

Dnr KS 2022:63, handling 3064
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:64, handling 3065
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:65, handling 3066
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:110, handling 3067
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 
7-9

Dnr KS 2022:148, handling 3226
Avslut av trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2022:171, handling 3257
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:172, handling 3258
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:203, handling 3259
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:205, handling 3260
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:206, handling 3261
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:207, handling 3262
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:208, handling 3263
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:209, handling 3264
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:210, handling 3265
Återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande behandling, 
förskolan Myran

Dnr KS 2022:237, handling 2820, 3266
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, förskolan Myran

Dnr KS 2022:244, handling 3056, 3175
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:245, handling 3057, 3227
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, ÄBC 7-9
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Dnr KS 2022:246, handling 3058
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:254, handling 3097
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande 
behandling, Sunnemo skola f-6

Dnr KS 2022:269, handling 3173
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkhedens skola 4-9

Dnr KS 2022:270, handling 3174
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkhedens skola 4-9

Dnr KS 2022:271, handling 3176
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Gymnasiet 
(Händelse från  2021)

Dnr KS 2022:272, handling 3177
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Gymnasiet 
(Händelse från  2021)

Dnr KS 2022:273, handling 3178
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Gymnasiet 
(Händelse från  2021)

Dnr KS 2022:274, handling 3179-3180
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande 
behandling, Sunnemo f-3

Dnr KS 2022:276, handling 3193, 3270
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:27, handling 3194
Anmälan, återkoppling och avslut av trakasserier eller kränkande 
behandling, kyrkhedens skola 4-9

Dnr KS 2022:278, handling 3195
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:280, handling 3228
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:281, handling 3229
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, kyrkheden 4-9



Sammanträdesdatum Sida 16/16

Protokoll 2022-05-31

Barn- och bildningsutskottet

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr

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

Frånvaroanmälan

Dnr KS 2021:297-309
Avslut av frånvaroanmälan, Kyrkhedens skola 4-9

Dnr KS 2021:457-458, 571
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC f-3

Dnr KS 2022:169, handling 3053
Avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:188, handling 3183
Återkoppling och avslut av frånvaroanmälan, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:247, handling 3059
Anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:248, handling 3060, 3181
Anmälan och avslut om elevs frånvaro, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:249, handling 3061, 3182
Anmälan och avslut om elevs frånvaro, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:250, handling 3062
Anmälan om elevs frånvaro, ÄBC 7-9

Dnr KS 2022:464 - 602
Avslut av frånvaroanmälan, Kyrkhedens skola 4-9

Dnr KS 2022:268, handling 3155 - 3161
Anmälan och avslut om utredning av elevs frånvaro, f-3 

Beslut

Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.




