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Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-15                                       1(11) 
__________________________________________________________________  
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.00  
  
 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Sune Frisk (S) ersätter Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Robert Spector (SD) 
 Henric Forsberg (S) ersättare för Bengt Sjöberg (KD) 
 Linda Malm (M) 
 
 
  
  
Övriga deltagande: Mattias Edin, fastighetskontoret, §§ 21 – 22 
 J-E Andrén, förvaltningschef 
                                Ingela Dullum, S-Å Eriksson, P-A Söderstedt, verksamhetschef 
 Annika Axelsson, administrativ skolledare, §§ 21 – 22  
 Lena Hammarqvist, sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-03-16 
 
Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 21 – 30  
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling  
 
                                Justerande       
    Henric Forsberg  
                                                                    

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2016-03-15 
 
Anslagsdatum:               2016-03-16              Datum för anslags nedtagande: 2016-04-11 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________         
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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       § 21                                 Dnr 2016/34:600 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 
Förvaltningen har upprättat en sammanställning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för 2015. 
Planen omfattar statistik med kommentarer gällande personal samt 
statistik över olycksfall och tillbud gällande barn och elever. 
 
Annika Axelsson redovisar det systematiska arbetsmiljöarbetet för 2015 
och presenterar även de brister som framkommit i samband med 
genomförda arbetsmiljöronder. 
 
Avsaknad av skiljeväggar i duschutrymmen, solskydd samt behov av 
eluttag för laddning av datorer är några av de frågor som nämnden avser 
att diskutera vidare i budgetarbetet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 22                               Dnr 2016/05:042 
 
Utveckling av förskolan i Lesjöfors 
 
Ytterligare förskoleplatser behöver tillskapas i Lesjöfors då det idag står 
17 barn i kö som inte kunnat erbjudas plats inom lagstadgad tid. 
 
Lokalerna i förskolan Villekulla behöver rustas för att bli ändamålsenliga 
för den verksamhet som bedrivs och kan då utökas med ytterligare en 
avdelning. 
Förskolan Villekulla inrymmer idag två avdelningar och är integrerad i 
Stålvallaskolans lokaler. 
Alltfler barn har skrivits in på Villekulla de senaste åren vilket lett till en 
konstant överbeläggning av barn. 
 
Ett förslag har arbetats fram innebärande att det ”inom väggarna” på 
södra skolan tillskapas utrymme för en tredje tillfällig förskoleavdelning. 
Avdelningen är tillfällig eftersom lokalerna inte är optimala eller möjliga att 
handikappanpassa då de ligger på andra våningen samt i avvaktan på 
beslut om skollokalutredningen. 
 
I de tillfälliga lokalerna kommer 5-åringarna att ha sin förskola. Samtidigt 
byter de två befintliga avdelningarna lokaler med varandra för att ge bästa 
förutsättningar för verksamheten. 
 
För att möjliggöra dessa ändringar har en åtgärdslista arbetats fram 
som kostnadsberäknats av fastighetsavdelningen. Kostnaderna beräknas 
uppgå till 500 000 kr. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen begära investeringsmedel för genomförande av 

upprustning/utveckling av förskolan Villekulla. 
 
 
att beslutet förklaras omedelbart justerat. 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Torbjörn Parling                                               
Ordförande                                                     Justerare 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 23                              Dnr  2016/33:624 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2015 
 
Alla vårdgivare upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse. Av 
berättelsen framgår hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har 
bedrivits inom Elevhälsans medicinska delar. 
 
Sammanfattning 
Patientsäkerhetsarbetet inom Elevhälsans medicinska insatser har 
systematiserats och utvecklats tack vara lagstiftning och utbildning.  
För elevernas patientsäkerhet är arbetet med att göra riskanalyser en 
viktig uppgift inom Elevhälsans medicinska insatser. Genom 
regelbundna möten med dokumentation och journalhantering i fokus har 
risken för att åtgärder inte följs upp eller att kontroller inte genomförs 
minskat. Utbildning och information om risker och säkerhet har ökat 
medvetenheten och lett till konstruktiva diskussioner och åtgärder inom 
Elevhälsans medicinska insatser. Olika områden som behöver utvecklas 
har identifierats och kommer att förbättras. Exempel på sådana områden 
är hur elever och vårdnadshavare kan involveras i 
patientsäkerhetsarbetet, hur rutinerna för avvikelsehantering kan 
förbättras, hur man säkerställer arbetet med elever från annat land och 
hur uppföljning genom egenkontroll kan utvecklas. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga patientsäkerhetsberättelsen 2015 med godkännande till 

handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 § 24                                 Dnr 2016/6:600 
 
Intern kontrollplan 2016 
 
Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för den 
interna kontrollen inom barn- och utbildningsförvaltningens olika 
verksamheter. Det handlar om att ha ordning och reda, att säkerställa att 
nämndens uppdrag blir genomfört och att verksamheten bedrivs på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Förvaltningen redogör i skrivelse, daterad 2016-02-26, för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden diskuterar de föreslagna kontrollområdena 
samt internkontrollen och dess ändamål. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2016 fastställs 
     (daterad 2016-02-26). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 25 
 
Återredovisning av uppdrag 
Framtida kompetensförsörjningsbehov i förskolan 
 
Per-Arne Söderstedt och Sten-Åke Eriksson har fått nämndens uppdrag 
att se över möjligheten att via utbildning, inom området barn- och fritid, 
skapa förutsättningar för framtida rekrytering av personal till förskolorna i 
Filipstad. 
 
För nämnden presenteras en möjlig väg med studier på gymnasienivå och 
inom vuxenutbildningen. 
Analys pågår av nuläge och behov. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen samt att uppdra till verksamhetscheferna att 

återkomma med beslutsunderlag utifrån det underlag som beskrivits. 
  
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 26                               Dnr 2016/31:620 
 
Familjecentralens verksamhetsberättelse 2015 samt 
verksamhetsplan 2016 
 
Familjecentralens verksamhetsberättelse 2015 samt verksamhetsplan 
för 2016 redovisas för nämnden. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga familjecentralens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan 

med godkännande till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 27 
 
Förvaltningen informerar 
 
Särskild verksamhetsuppföljning: 
Dialogdag, nämnd och chefer samlas för att diskutera ekonomi, den 22 
mars, kl 13 - 16 i Folkets hus. 
 
Rekrytering 
Rekrytering pågår av ny ekonomiassistent till förvaltningen. 
 
Inspektion 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg, genomför nu oanmäld inspektion 
av Riddarnäset HVB, Bergslagaren HVB och Masmästaren HVB.  
 
Riddarnäset 
Verksamheten har startat. Etapp 2 inledd. 
Nämnden besöker Riddarnäset den 10 maj. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 28 
 
Anmälningsärenden 
 
Arbetsmiljöverket, information om avslutade ärenden: Storbrons 
förskola, dnr 2015/75:646, Junibackens förskola, dnr 2015/76:646 
 
Förvaltningsrättens dom, dnr 2016/24:758 
 
Skolinspektionens beslut efter tillsyn av Persbergs friskola, 
dnr 2016/8:611 
 
Länsnätverket för medicinska elevhälsan i Värmland: Riktlinjer och 
rutiner, barnvaccinationer, dnr 2016/3:624 
 
Förvaltningsrätten i Linköpings dom, dnr 2016/12, 2016/17-20:758 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 29                               Dnr 2016/1:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Ordförandebeslut, beslut om avstängning, dnr 2016/37. 
 
 
Anställningsärenden: Tidsbegränsade och tillsvidarebeslut samt 
förordnanden anmäls till nämnden. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 30 
 
Övrigt 
 
Förskolan 
Linda Malm (M) efterlyser ärende om förskolan (nattis) och öppettider. 
Ärendet återkommer vid nästa nämndsammanträde. 
 
 
Bisyssla 
Henric Forsberg (S) frågar om bisyssla. 
Förvaltningschefen redovisar aktuellt ärende för nämnden. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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