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Dnr KS 2017/29

§ 12 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och
bildningsutskott januari-mars 2017
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.
Budgetprognosen för mars 2017 pekar mot ett underskott, -1 291 tkr.
Verksamhet
Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har regeringen
beslutat om förändringar i styrdokumenten för grundskole-, gymnasie- och
vuxenutbildningen Det kommer att bli tydligare gällande digital kompetens i
läroplaner, kursplaner och ämnesplaner
Förändringarna träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt för skolorna att börja
arbeta utifrån de reviderade styrdokumenten redan från 1 juli 2017.
Skolverket har även lämnat förslag som rör förskolan samt snart även ett förslag
på hur alla gymnasieelever som går ett nationellt program ska kunna läsa
programmering.
Ledningsgruppen inom Barn- och bildning tillsammans med IT-pedagogerna och
IT-enheten har med anledning av detta påbörjat framtagandet av en IT-strategi för
hur den digitala kompetensen ska stärkas i skolan.
Budget
Under mars månad har mycket fokus legat på budget. Alla chefer har tillsammans
men ekonom haft genomgång gällande sitt budgetansvar. Detta kommer fortsatt
ske månadsvis.
Utfallet för perioden januari-mars visar på ett underskott jämfört med budgeten
för samma period. Efter tre månader prognostiseras ett underskott med 441 tkr på
grund av lägre intäkt från Skolverket för maxtaxa mm samt ökade
försäkringskostnader. Inom förskolan finns fler barn än vad som är budgeterat
och där beräknas ett underskott med 700 tkr. . Budgetprognosen för mars 2017
pekar mot ett underskott, -1 291 tkr för helår.
Rättelse av periodiseringar av budgeten har påbörjats men arbetet är inte klart
ännu. En genomlysning av vissa verksamheter fortsätter, exempelvis kommunal
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vuxenutbildning och förskola. En reservation kring prognosen för budgetår 2017
måste dock lämnas, med anledning av svårigheten att beräkna volym, intäkter och
kostnader för verksamheter kopplat till migrationen. Till exempel
ensamkommande barn och nyanlända elever som går på språkintroduktion
Handlingar i ärendet
barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2017-04-10
Sammandrag januari-mars 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-mars 2017.
_____
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Dnr KS 2017/220

§ 13 Ansökan om godkännande för att bedriva
fritidshem
Föräldrakooperativet Uddeholms förskola ekonomisk förening, Målargården, har
lämnat in en förfrågan om att utöka sin verksamhet med en fritidshemsavdelning.
Hittills inkomna handlingar är inte fullständiga för att ge ett godkännande.
Barn- och bildningsutskottet ställer sig positiv till att öppna en
fritidshemsavdelning på Målargården. Ärendet tas upp på nytt när kompletterande
handlingar inkommit.
Handlingar i ärendet
Bilaga 1. Förutsättningar för godkännande
Bilaga 2. Förteckning över inlämnade bilagor
barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2017-04-10
Beslut
Barn- och bildningschefen får i uppdrag att utreda Målargårdens förutsättningar
för att öppna en fritidshemsavdelning.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 7/9

2017-04-18

Barn- och bildningsutskottet

Dnr KS 2017/25

§ 14 Anmälningsärenden
Dnr 2017/2 handling 8
Beslut om beviljat statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning –
Yrkesförare för 2017
Dnr 2017/2 handling 9
Beslut om beviljat statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning –
Lärlingsvux/ Läringsvux+SFI för 2017
Dnr 2017/2 handling 10
Beslut om beviljat statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning –
Yrkesvux/ Yrkesvux+SFI för 2017
Dnr 2017/2 handling 11
Beslut om beviljat statsbidrag för handledare inom läslyftet för läsåret 2017/18
Dnr 2017/2 handling 12
Beslut om beviljad handledarrekvisition för specialpedagogik för lärande för läsår
2017/18
Dnr 2017/2 handling 13
Beslut om beviljat statsbidrag för skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
bidragsåret 2017/2018
Dnr 2017/2 handling 15
Verksamhetsberättelse Familjecentralen Kärnhuset
Dnr 2017/2 handling 16
Verksamhetsberättelse Hagfors ungdomsmottagning
Dnr 2017/2 handling 17
Verksamhetsberättelse Första linjen VISIT
Dnr 2017/6 handling 5
Beslut om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/9

2017-04-18

Barn- och bildningsutskottet

Dnr 2017/6 handling 6
Skolskjuts vid växelvis boende
Dnr 2017/11 handling 27
Samarbets- och sponsringsavtal mellan Teknikcollege Hagfors/Munkfors och AB
Munkforssågar
Dnr 2017/12 handling 7
Skolavtal
Dnr 2017/201 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC)
Dnr: 2017/202 handling 1
Policy och handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk- för utbildning inom
Hagfors kommun 2017-2018
Dnr: 2017/213 handling 1och 2
Anmälan av Hagfors kommun till skolinspektionen
Dnr 2017/217 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (ÄBC)
Dnr 2017/218 handling 1
Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling (Kyrkhedens skola)
Förslag till beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden
_____
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§ 15 Information
Tove Frostvik, barn- och bildningschef informerar om att en ny fritidsavdelning,
så kallat ”stor fritids”, kommer att öppnas i befintliga lokaler på ÄBC. I samband
med detta sker även en del organisatoriska förändringar. Det kommer att tillsättas
en ny rektor med placering på Kyrkhedens skola som bland annat kommer att ha
ansvar för Råda skola. Nuvarande rektor för Råda kommer att istället ha ansvar
för ”storfritids”, vara kontaktperson mot Platea samt arbeta med utvecklingsarbete
när det gäller särskola.
I förskolorna är det trångt och alla som står i kö har inte kunnat tas emot, därför
har barn med föräldrar som är i arbete prioriterats först. Fastighetschefen arbetar
med att se över lokaler för att kunna öppna en ny förskoleavdelning.
Vidare informerar Tove Frostvik om att det är svårt att rekrytera förskolelärare
och därför stödjer Hagfors kommun de som läser till förskolelärare med litteratur
förutsatt att de bor i kommunen.
I övrigt arbetas det med att ta fram en IT-strategi för skolan, se över
delegeringsordningen samt nya rutiner för anmälan om trakasserier eller
kränkande behandling.
Barn- och bildningschef, Tove Frostvik redogör för sjuktalen inom skolan som är
något lägre jämnfört med andra verksamheter.
Avslutningsvis informerar Göran Eriksson, ordförande barn- och
bildningsutskottet om att han varit på en gemensam konferens med Teknikcollege
för Värmland och Örebro.
_____

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

