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Dnr KS 2017/29

§ 23 Verksamhets- och budgetuppföljning barn- och
bildningsutskott januari-Juli 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.
Budget
Utfallet för perioden januari-juli visar på ett överskott jämfört med budgeten för
samma period, + 6 014 tkr och prognosen för helår ett överskott med 2 728 tkr
Barn- och bildningsutskottet kompenserats med +3 190 tkr för 2017 års
löneökningar. Språkintroduktion beräknar ett överskott med +5000 tkr medan
andra verksamheter prognostiserar ett fortsatt underskott. Ett underskott beräknas
för minskade statsbidrag för vuxenutbildningen med nästan 400 tkr. För
elevhemsboendet beräknas ett underskott med 140 tkr. Inom barnomsorgen är det
ett fortsatt underskott, 1 998 tkr. Det finns fler barn än budgeterad i verksamheten,
både i kommunala och fristående förskolor, samt fler barn i behov av särskilt stöd,
Kostnader för kopiering, datalicenser samt administration är fortfarande för höga
jämfört med budget.
En reservation kring prognosen måste fortsatt lämnas med anledning av
svårigheten att beräkna volym, intäkter och kostnader för verksamheter kopplat
till migrationen.
Handlingar i ärendet
barn- och bildningschef Tove Frostviks skrivelse 2017-08-10
Sammandrag januari-juli 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen för januari-juli 2017.
_____
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Dnr KS 2017/25

§ 24 Anmälningsärenden
Dnr 2016/403 handling 2
Återkoppling och avslut av anmälan om trakasserier eller kränkande behandling
(Kyrkhedens skola)
Dnr 2017/2 handling 37
Beslut om att avslå ansökan från Hagfors kommun om medel för projekt Kravlös
dans för tjejer
Dnr 2017/2 handling 38
Beslut om beviljad rekvisition av statsbidrag för handledare inom Läslyftet i
förkolan för år 2017/18

Dnr 2017/2 handling 39
Ansökan om medel för utarbetande av en fördjupad lokal överenskommelse
tillsammans med Arbetsförmedlingen om samverkan
Dnr 2017/2 handling 40
Information från Teckenspråkets Röst

Dnr 2017/2 handling 41
Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat
skolarbete 2016 för huvudmän inom skolväsendet

Dnr 2017/2 handling 42
Synpunkt och barn- och bildningschef Tove Frostviks svar gällande
samverkansavtal/Inackorderingstillägg

Dnr 2017/2 handling 43
Information från Skolverket om omfördelning för statsbidragen inom regionalt
yrkesvux
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Dnr 2017/2 handling 44
Brev till ansvarig för skolorna i Hagfors kommun för åtgärd: information om
mobilstrålning
Dnr 2017/6 handling 9
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr 2017/6 handling 10
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr 2017/6 handling 11
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr 2017/6 handling 12
Skolskjuts vid växelvis boende

Dnr 2017/11 handling 52
Avtal om anslutning till tjänsterna för studiestartsstödet

Dnr 2017/241 handling 7, 8 och 9
Diskrimineringsombudsmannen (DO): Begäran om yttrande angående uppgifter
om trakasserier vid Kyrkhedens skola samt beslut och svar på yttrande.

Dnr 2017/290 handling 1
Anmälan för tjänstefel och kränkning av barn (Fritidshemmet i Råda)

Dnr 2017/297 handling 1
Region Värmland: Missiv- remiss om utvecklingssteg för gymnasiesamarbetet i
Värmland
Beslut
Barn- och bildningsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden
_____
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§ 25 Information
Barn-och bildningsutskottets ordförande, Göran Eriksson och bitr. barn- och
bildningschef, Jenny Dahlin informerar om att de haft möte med Skolinspektionen
inför inspektionen som kommer att ske under januari-mars. Vilka skolor som
fysiskt kommer att besökas bestäms utifrån ett antal kriterier. Gymnasiesärskola
och grundsärskola är prioriterade och preliminärt är det bestämt att grundkolorna
Sunnemo och Älvstranden bildningscentrum 7-9 kommer att besökas.
Vidare redogör Jenny Dahlin för hur det gått med urval 4,som innebär erbjudande
om stöd till verksamhetsutveckling för nyanlända elever från Skolverket. En
uppstartskonferens ägde rum i juni och Skolverket har varit på besök. Ett lokalt
team har utsetts som ska göra en kartläggning som ska vara klar i november.
Därefter beslutas vilka åtgärder som ska göras som bekostas helt av Skolverket.
Avslutningsvis informerar Göran Eriksson om Teknikcollege och att styrelsen
nationellt har tagit fram nya kriterier. Hagfors har idag fyra gymnasieprogram
som är certifierade, vilket är mycket positivt.
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