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§ 25 Information
Barn- och bildningsutskottet inleddes med en rundvandring på Råda skola mellan
09:00-10:00.
Därefter informerade förskolecheferna Mia Grahn och Shanti Antonsson om
förskoleverksamheten inom kommunen, både de kommunala och de fristående
förskolorna. Under året genomför man ett systematiskt kvalitéts- och miljöarbete.
Förskolornas utvecklingsarbete under läsåret består av bland annat fler språk i
barngruppen, två pedagoger går utbildning i språk- och kunskapsarbetande
arbetssätt (SKUA) och digitalisering i förskolan.
Mia Grahn och Shanti Antonsson informerade vidare om vilka utmaningar man
står för inför framtiden. En reviderad läroplan ska implementeras, arbetsmiljö,
barngruppernas storlek, lokaler och kö. Idag följs lagkravet på fyra månader.
Därefter informerade rektor Daniel Sohl om Råda skola där man har sammanlagt
31 elever i klasserna F-3. På fritids i Råda är 27 barn inskrivna i dagsläget. Under
läsåret 2018/2019 bedrivs följande utvecklingsarbete: Digitalisering, Urval 4,
EA/ÅP, fördjupat värdegrundsarbete och särskilt stöd fritids.
_____
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Dnr KS 2019/25

§ 26 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och
bildningsutskottet januari – mars 2019
Sammanfattning
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 landstinget.
Verksamhet
Arbetet med projektet nyanländas lärande (Urval 4) fortsätter och flera insatser
kommer inom den närmaste tiden avslutas. I samband med det görs utvärderingar.
En slutredovisning ska göras till Skolverket i juni och arbetet med att
sammanställa denna utifrån de olika insatserna pågår. Gällande regelbunden
tillsyn av Skolinspektionen är nu 5 av 6 delar klara och godkända. Återstår gör nu
endast huvudmannabeslutet. Mycket av arbetet för ledningen har under denna
månad fokuserat på lönearbete samt planering inför nytt läsår med framtagande av
tjänstefördelningar och rekrytering av personal.
Budget
Barn- och bildningsutskottets utfall för perioden januari-mars visar på ett
underskott på 1202 tkr jämfört med budgeten för samma period och prognosen för
helåret visar ett underskott med 3387 tkr. Underskottet är kopplat till gymnasiet
samt till grundskola och då ökade kostnader avseende särskilt stöd samt ökade
kostnader för enheterna Sunnemo och Råda där nyckeltalen ej räcker till. En del
av underskottet är också kopplat till grundsärskola samt till barnomsorg med
ökade kostnader för särskilt stöd. En reservation kring prognosen måste fortsatt
lämnas med anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader
för verksamheter kopplat till migrationen. Vi har inför detta år valt att redovisa
kostnaderna kopplat till migrationen på en egen rad på varje budgetuppföljning
för att kunna följa dessa kostnader.
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Ekonomiskt resultat

Verksamheter i tusental kronor

Budget
jan-mars

Redovisn
jan-mars

Årsbudget

Prognos
helår

87

76

324

324

5 640

5 586

17 158

17 158

11 996

12 723

43 009

43 546

Fritidshem

2 099

1 755

6 465

6 487

Förskoleklass

1 297

1 781

4 700

4 850

Grundskola

24 206

24 003

80 679

82 357

Gymnasieskola

10 345

11 113

34 009

35 009

Vuxenutbildning

2 315

2 404

3 315

3 315

Bibliotek, kulturskola, kultur

1 740

1 552

6 032

6 032

Fritidsgårdar mm

433

430

1 700

1 700

Projekt barn- och bildning

183

120

75

75

0

0

1 800

1 800

61 543 199 266

202 653

Gemensamt utskott
Administration mm gemensamt
Barnomsorg

Undervisning nyanlända
Totalt barn - och
bildningsutskott

60 341

Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-mars 2019.
_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2019/177

§ 27 Basmaterial till idrottshallar
Bakgrund
Vi har i Hagfors kommun tre större idrottshallar (2 st ÄBC samt Kyrkheden) och
två mindre hallar i Råda respektive Sunnemo. I dessa fem idrottshallar finns idag
en stor mängd material som lånas fritt av allmänhet. Varje år inspekteras
idrottshallar av en extern firma för att dessa ska vara säkra och att vårt material
ska hålla den kvalitet som krävs. I kommunen finns ingen särskild budgetpost för
detta utan kostnaden för det material som behöver lagas/bytas ut fördelas mellan
fastighetsavdelningen (fast inredning) och barn- och bildning (lös inredning). Då
materialet slits mycket handlar det i vissa fall om betydande kostnader som
belastar barn- och bildnings verksamheter.
I andra kommuner finns ofta en fritidsnämnd som hanterar frågor av denna art.
För att få svar på vad de idrottsföreningar som hyr våra hallar idag tycker om
förslaget har en enkät skickats ut under mars månad. Totalt 12 föreningar fick
utskicket. Av dessa 12 inkom 3 svar.
Utifrån dessa svar har basutbudet till viss del kompletterats.
Konsekvens
Detta förslag innebär att vi i varje idrottshall tillhandahåller ett basutbud av
material som allmänheten får tillgång till då man hyr en av våra idrottshallar.
Övrigt material låses in och är då skolans enskilda material. Detta förslag innebär
att vi även säkrar upp kring vissa material som enligt föreskrifter ej får användas
om inte personalen utbildats i att använda detsamma. Detta gäller exempelvis
trampett.
Följande material föreslås finnas tillgängligt i alla idrottshallar för allmänhet:
Basmaterial idrottssal
2 st tjockmattor (1 st i mindre hall)
10 st Tunna mattor (5 st för mindre salar)
3 plintar (2 st för mindre hall)
2 större målburar (i mindre hall endast ett par målburar)
2 mindre målburar
2 satsbrädor (1 i mindre hall)
Bänkar
Räcken
Sarg för innebandy (gäller endast de större hallarna)
Stolpar och nät för tennis, volleyboll, badminton (gäller endast de större hallarna)
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Förändringen föreslås gälla från augusti 2019 och tydlig information ska finnas på
vår hemsida runt vilket material som erbjuds vid hyra av hall.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående basutbud ska finnas i respektive
idrottshall för utlån till allmänhet samt att övrigt material endast nyttjas av skolan.
Kommunstyrelsen föreslås även inrätta en pott för utbyte/lagning av detta
basmaterial som även ska inbegripa större inköp av exempelvis innebandysarg
och målburar som köps in i ett regelbundet intervall av exempelvis 10 respektive
5 år.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
Förenings- och evenemangssamordnare Lennart Larsson
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Dnr KS 2019/239

§ 28 Samverkansavtal NIU idrottsutbildning
Bakgrund
Under våren 2018 tog Kommunstyrelsen beslut om att skriva samverkansavtal
med Möckelngymnasiet i Karlskoga. Då det saknas riktlinjer för när
samverkansavtal skrivs föreslås att följande kriterier ska vara uppfyllda för att
samverkansavtal ska kunna skrivas med gymnasieskolor utanför
gymnasiesamverkan Värmland:
1. Avser NIU-utbildning.
2. NIU-utbildningen konkurrerar inte med våra egna NIU-utbildningar på
Älvstrandsgymnasiet.
3. NIU-utbildningen finns inte inom gymnasiesamverkan Värmland.
4. Samverkansavtal skrivs på max 4 år.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-15
Underlag ansökningar NIU 2011-2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjen/kriterierna för upprättande av
samverkansavtal NIU idrottsutbildning.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
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Dnr KS 2019/242

§ 29 Uppföljning kränkande behandling
Barn och bildningschef Jenny Dahlin presenterade den månatliga uppföljningen
av kränkande behandling.
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisningen.
_____
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Dnr KS 2019/304

§ 30 Ny timplan grundskola läsåret 19/20
Regeringen har beslutat att timplanen för grundskolan ska förändras från läsåret
2019-2020. Denna förändring innebär att ämnet idrott och hälsa ökas i åk 7-9 och
åk 4-6 samt att ämnet matematik utökas i åk 7-9. Istället minskas ämnet elevens
val med motsvarande tid. Utifrån dessa riktlinjer är det framtaget följande förslag
till ny timplan för Hagfors kommun. För årskurs 1-7 kommer den nya timplanen
gälla från läsåret 19/20. För åk 8-9 gäller övergångsbestämmelser. Dessa innebär
att elever som läsåret 19/20 börjar åk 8 eller 9 under hela sin resterande
högstadietid kommer att läsa efter den gamla timplanen.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse 2019-04-15
Förslag till timplan 2019-2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ny timplan. Denna träder i kraft 201908-01 för åk 1-7 och i en övergångsperiod för åk 8-9.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
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Dnr KS 2019/306

§ 31 Bidrag till idrottsföreningar kopplat till
idrottsutbildningar inom BoB
Bakgrund
Älvstrandsgymnasiet har flera idrottsinriktningar. De stora inriktningarna är
innebandy och hockey. Skolans lokala idrottsinriktning inom innebandyn, liu, är
att jämställa med övriga idrottsinriktningar så som hockey, bowling, simning,
ridning och fotboll. Inom innebandyn finns en ytterligare inriktning med nationellt
intag, nationell innebandyutbildning, niu. För att bedriva niu krävs ett samarbete
och godkännande av svenska innebandyförbundet. Barn- och bildning får bidrag
från Riksidrottsförbundet för att anordna niu-utbildning.
Barn- och bildning har samarbete med flera föreningar för att kunna bedriva
idrottsinriktningar. Inom e-sport, dans, hockey och innebandy har barn- och
bildning egna instruktörer anställda. Innebandyföreningarna, HIF och HIBS, och
Viking HC får träningsbidrag av barn- och bildning. Övriga föreningar får inget
träningsbidrag.
Innebandyföreningarna får idag 40 000 kr var per läsår. Föreningarna använder
detta bidrag till inköp av material så som bollar och målburar. Om det finns
utrymme så inkluderas kostnader för bussar vid bortamatcher i bidraget.
Innebandyföreningarna får även disponera 0,5 tjänst vardera av tränarnas tid.
Viking HC får ett bidrag på 60 000 kr per termin, totalt 120 000 kr per läsår. Detta
används till inköp av material såsom puckar, tape, matlådor och frukost till elever
efter morgonträning. Bidraget går också till domarkostnader, bussresor,
matchanmälan till förbundet, tvätt av träningskläder, personalkostnader för
vaktmästare och kansli och till böter för ej utbildade instruktörer. Utöver detta är
barn- och bildning med och finansierar bussresor för bortamatcher för föreningens
två juniorlag. Totalt är detta en kostnad på 90 000 kr per år för barn- och bildning.
Totalt blir träningsbidraget till Viking HC 210 000 kr per läsår. Viking HC får
även disponera halva de båda tränarnas tid, dvs. sammanlagt 1,0 tjänst.
Barn- och bildnings förslag är att bidrag i fortsättningen, från läsåret 2019-2020,
endast ska ges till föreningar kopplade till niu. Förslaget innebär även att bidraget
till föreningarna sänks till 20 000 kr per förening och läsår. Dessa 20 000 kr ska
användas till merkostnader som uppstår inom föreningen för skolans idrottselever.
Skolans instruktörer står för materialinköp för att bedriva verksamhet och
kostnaden tas från skolans budget.
Övriga bidrag kan sökas i form av föreningsbidrag.
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Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-15
Förslag på sammanträdet
Lena Svensson (S) och Håkan Lindh (S) yrkar: ”Utskottet överlämnar frågan till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande och att kommunen tar fram en
konsekvensbeskrivning avseende gymnasieskolans organisation om avdelningens
förslag genomförs och att denna konsekvensbeskrivning samt ett förslag till
samverkansavtal presenteras vid KS sammanträde 13 maj.”
Beslutsgång
Barn- och bildningsutskottets ordförande Boo Westlund (OR) ställer
propositionsordning och finner bifall för liggande förslag genom acklamation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslaget om ändrade bidrag till idrottsföreningar
inom barn- och bildnings budget. De nya riktlinjerna gäller från läsåret 20192020.
Reservationer
Lena Svensson (S) och Håkan Lindh (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
sitt eget yrkande.
_____
Beslutet skickas till
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin
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Dnr KS 2019/208

§ 32 Remiss - Regional samverkan yrkesvux, lärcentra
och validering
Bakgrund
Region Värmland har utifrån intentioner i villkorsbeslut 2018 samt i samråd med
kommunerna genomfört en yrkesvuxutredning.
Utredningen har utmynnat i en skriftlig rapport från konsulterna som
kommunerna nu ges tillfälle att respondera på.
Region Värmland kommer att samla in kommunernas remissvar, sammanställa
svaren och därefter överlämna dem till kommunerna för vidare hantering.
Frågor till kommunerna utifrån rapportens rekommendationer:
1. Reflektioner över rapporten i stort och över slutsatser och
rekommendationer?
2. Hur skulle en fördjupad regional samverkan runt yrkesvux kunna se ut?
Förslag till remissvar
Hagfors kommun ställer sig positiva till att delta i en fortsatt diskussion kring ett
fördjupat samarbete kring yrkesvux. Det skulle då kunna innefatta någon form av
samverkansavtal mellan kommunerna. Bl.a. kan möjligheterna till frisök,
gemensam digital ansökan, samordning kring utbildningsutbud, gemensamma
rutiner, gemensam marknadsföring och hantering av validering, antagning etc.
ingå i samverkansavtalet.
Vad gäller huvudmannaskapet ser vi inte ett regionaliserat yrkesvux under Region
Värmland som önskvärt. Kommunerna ska behålla sitt respektive
huvudmannaskap men formerna för samverkan kan formaliseras i ett
samverkansavtal. Om behov finns, av någon form av centraliserad administration
för detta, ser Hagfors att det i så fall bör ske hos någon av primärkommunerna och
att detta då regleras i samverkansavtalet.
Styrgrupp för ett samverkansavtal bör väljas med representation från respektive
medlemskommun. Då yrkesvux-frågorna handlar om både utbildningsfrågor men
också kompetensförsörjning bör inte ett sådant samverkansavtal hanteras av
styrgruppen för gymnasiesamverkan. Samordningen mellan primärkommunerna,
Region Värmland och övriga parter bör hanteras genom olika samarbets- och
dialogforum.
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Svar på respektive steg i remissen
Steg 1. Innebär att en regional samverkansgrupp bildas.
Hagfors kommun är positiv till förslaget att bilda en samverkansgrupp. Idag finns
redan ett tätt samarbete kommunerna emellan, utifrån det nätverk som komvuxrektorerna bildar. Detta kan dock förtydligas ytterligare.
Samverkansgruppen ska däremot inte ha mandat att besluta över det
primärkommunala ansvaret utan mer verka som en grupp som arbetar mot ett
gemensamt mål, men där var och en av parterna företräder sin egen huvudman.
Vilka parter som ska ingå i gruppen behöver diskuteras vidare.
Gruppen kan mycket väl ha som utgång att, definiera utvecklingsområden
avseende samverkan, att bearbeta dessa i respektive hemorganisation samt att
utarbeta förslag till avsiktsförklaringar i riktning mot ett samverkansavtal mellan
primärkommunerna.
Steg 2. Utarbetande av ett samverkansavtalsförslag
Att utarbeta ett förslag till samverkansavtal mellan kommunerna och ta fram hur
samverkansavtalet ska se ut och hur övriga parter som är berörda kan delta i det
fortsatta arbetet.
Förslagsvis ska detta hanteras av skolchefsgruppen som tar fram ett förslag till
kommunerna. I övrigt ställer sig inte Hagfors kommun bakom förslaget i steg 2.
I samverkansavtalet bör det tydligt framgå det positiva i att kommunerna
samordnar och gemensamt söker statsbidrag för utbildningsplatser. Ett
samverkansavtal kan t.ex. reglera att kommuner som inte har för avsikt att
använda samtliga sina platser kan ”ge bort dem” till en annan medlemskommun.
Däremot får varje kommun sig tilldelad ett antal platser utifrån storleken på den
kommunala finansieringen, d.v.s. varje kommun bär sin egen finansiering av
utbildningen. I avtalet bör även någon form av frisök hanteras.
Steg 3. Genomförande av ett reglerat yrkesvux, samordnad och ledd av
Region Värmland
Hagfors kommun ställer sig inte bakom ett förslag som innebär att det ansvar som
idag åligger primärkommunerna lyfts över till Region Värmland. Däremot är
Hagfors kommun positiv till ett samverkansavtal där delar av arbetet mycket väl
kan skötas av en av medlemskommunerna. Även om yrkesvux till stora delar är
mer än enbart en utbildningsfråga handlar frågan trots allt om utbildning för
vuxna. Utifrån kommunernas tidigare ställningstaganden ska inte
utbildningsfrågorna hanteras av Region Värmland utan av kommunerna. Det
samordnande ansvaret för t.ex. arbetskraftsförsörjning och kompetensutveckling
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kan hanteras genom ett fortsatt deltagande från Region Värmland i olika
mötesforum.
Handlingar i ärendet
Barn- och bildningschef Jenny Dahlins skrivelse, 2019-04-15
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beslutar godkänna barn- och bildningschefens
förslag till remissvar.
_____
Beslutet skickas till
Jenny Dahlin, Barn- och bildningschef
Dan Forkéus, rektor Vuxenutbildningen
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Dnr KS 2019/21

§ 33 Anmälningsärenden
Kvalitetsrapport fritidsgårdar 2018
Kvalitetsrapport kultur 2018
Lokal arbetsplan fritidsgårdar 2018
Dnr KS 2018/518, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola 4-9)
Dnr KS 2019/2, handling 13
Skolinspektionen: Beslut efter uppföljning för grundsärskola
Dnr KS 2019/2, handling 14
Skolinspektionen: Beslut efter uppföljning för gymnasiesärskola
Dnr 2019/10, handling 2
Skolavtal: Ljusnarsbergs kommun
Dnr KS 2019/142, handling 2
Återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens
skola 4-9)
Dnr KS 2019/286, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/287, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/288, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (gymnasiet)
Dnr KS 2019/289, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (gymnasiet)
Dnr KS 2019/290, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/291, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
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Dnr KS 2019/292, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/293, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/294, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/295, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/296, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/297, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/298, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/299, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/300, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/301, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/302, handling 1
Anmälan, återkoppling och avslut om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola 4-9)
Dnr KS 2019/303, handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola 4-9)
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Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
_____
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§ 35 Information från verksamheten
Barn- och bildningschef Jenny Dahlin informerade om att lönerevisionen för 2019
är klar.
Nästa vecka börjar Lärarlönelyftet. 70 lärare inom kommunen beviljas och
lönepåslaget läggs på under ett års tid.
Jenny Dahlin informerade vidare om att ledningsstrukturen håller på att ses över.
Det är en snedfördelning på antal elever per lärare i kommunen.
_____
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Dnr KS 2019/27

§ 36 Diskussionsunderlag: Idéer för
budgetbesparingar inför budget Barn- och
Bildningsutskottet 2020
Ärendet diskuteras vidare på ett extra utskott den 7 maj kl. 09:00-12:00.
_____
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