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Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-23                     1(11) 
__________________________________________________________________  
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.15 
                                 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Nils-Erik Mellström (C) ersättare för Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Sebastian Post (-) ersättare för Robert Spector (SD), §§ 1 – 4  
 Bengt Sjöberg (KD) 
 Filip Dahlöv (M) 
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Marie Lilja, ekonom, § 1 
 Annika Axelsson, verksamhetschef 
 Ingela Dullum, verksamhetschef 
 Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 
                                Hans Ryhed, tf verksamhetschef 
 Inge Nilsson Piehl, förvaltningschef, teknik och service, § 1 
 Per Green, fastighetschef, § 1  
 Katarina Magnusson, förskolechef, §§ 1 – 2 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-01-24 
 
Utses att justera: Ann-Mari Rosö                                                     Paragrafer: 1 – 10  
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling  
 
                                Justerande       
   Ann-Marie Rosö 
    
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2018-01-23 
 
Anslagsdatum:               2018-01-24            Datum för anslags nedtagande: 2018-02-15 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Information 
 
Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning, förskolan 
 
Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg  
(inklusive natt- och helgöppen verksamhet) 
 
Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning, grundskola, 
grundsärskola 
 
Yttrande till revisorerna – kommunens rutiner avseende särskilt stöd 
inom grundskolan, inklusive utredningar av särskoleplaceringar 
 
Asylsökande elever till gymnasiet 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
 
Övrigt 
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       § 1 
 
Information 
 
Förvaltningschefen för teknik och service och fastighetschefen  
redovisar byggprocesser allmänt och processen för utbyggnaden av 
förskolan i Lesjöfors i synnerhet. 
 
Byggprocessens olika delar redovisas både innehållsmässigt och 
tidsmässigt: 
Behov och prioriteringar 
Förprojektering 
Beslutsfasen 
Projekteringen 
Upphandlingsfasen 
Utförande 
Avslutning 
Inflyttning – överlämning 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017 04 18 om paviljong i 
Lesjöfors. Frågan lyftes i kommunstyrelsen 2017 09 20. Upphandlingen 
startade 2017 11 17. 
Från kommunstyrelsens möte till anbudsförfarandet tar det fyra månader. 
Om byggstart juni/juli 2018 innebär inflyttning/överlämnandet i augusti 
2018. 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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  § 2                                 Dnr 2017/89:642 
 
Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning: Förskolan 
 
Verksamhetschefen för förskolan redovisar förskolans kvalitetsarbete 
avseende 2016 – 2017. 
Måluppfyllelsen är hög i förskolan. Förändrade barngrupper och nytt 
arbetssätt präglar 2016 -2017.  
 
Kvalitetsarbetet följer förskolans läroplan och redovisas utifrån: 
Normer och värden: Gränser och regler, positivt klimat, personalen och 
bra kompis 
 
Utveckling och lärande: Miljön, tecken som stöd, högläsning och sagor, 
naturvetenskap och  miljö, figurer som hjälp 
 
Barns inflytande: Åsikter har betydelse, demokratiska val, regler, 
kompetensutveckling, ansvarsaktiviteter, tillåtande arbetssätt  
 
Förskola och hem: Föräldrar och information 
 
Övergång och samverkan: Pedagoger i förskolan tillsammans med lärare i 
förskoleklass fortsätter att utbyta erfarenheter om barns utveckling och 
lärande, en röd tråd från förskola till förskoleklass mot målet att skapa 
kontinuitet och progression i barnens lärande. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 3                                 Dnr 2018/01:710 
 
Riktlinjer för placering och vistelse i förskola, pedagogisk omsorg 
samt natt- och helgöppen verksamhet i Filipstads kommun 
 
Verksamhetschef redovisar förslag till reviderade riktlinjer för förskola och 
pedagogisk omsorg i Filipstads kommun. 
 
Riktlinjerna ger en helhetsbild av vad som gäller för allmän förskola, 
enligt skollag, läroplan för förskolan samt allmänna råd, kompletterat med 
specifika regler för Filipstads kommun. 
 
Förslaget ersätter de tidigare dokumenten ”riktlinjer för barnomsorg”, samt 
”riktlinjer för helg- och nattöppen verksamhet” från 2007. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att anta upprättade riktlinjer för placering och vistelse i förskola, 

pedagogisk omsorg samt natt- och helgöppen verksamhet i Filipstads 
kommun 

 
att riktlinjerna gäller från och med 2018 03 01 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta upprättade riktlinjer för placering och vistelse i förskola, 

pedagogisk omsorg samt natt- och helgöppen verksamhet i Filipstads 
kommun 

 
att riktlinjerna gäller från och med 2018 03 01. 
 
 
 

                                                                                                               Utdragsbestyrkande 
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 § 4                                   Dnr 2017/89:642 
 
Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning: 
Grundskola, grundsärskola 
 
Verksamhetschef redovisar det systematiska kvalitetsarbetet för 
grundskolan och grundsärskolan under 2016 – 2017. 
Resultatnyckeltal i jämförelse med övriga landet för åren 2014 – 2017 
redovisas.  
  
Normer och värden 
-En övervägande del av eleverna känner att de har lust att gå till skolan 
-Upplevelsen ”trygghet i skolan”. Ett fåtal elever anger att de inte känner 
sig trygga 
-Arbetsron varierar mellan klasser och skolor 
-Inflytande och delaktighet, eleverna helt eller delvis nöjda 
-Om skolan bidrar till ökad nyfikenhet att lära sig mera. I grundskolans 
tidigare år är upplevelsen att skolan bidrar till nyfikenhet att lära sig mera 
mer dominerande än i årskurs 7 – 9 

 
Kunskaper, åk 9 
-Meritvärdet för samtliga elever 2017: 231,0p, (17 ämnen) jämfört med 
riket 223,5. En ökning från föregående år med 18,4p. 
-Yrkesprogram 86,2% (riket 82,5%) 2016: 92,4% (riket 87,3%)  
-Högskoleförberedande 83,3% (riket 80,4%). 2016: 89,2% (riket 80,7%) 
-Andelen elever som uppnått minst betyg E i samtliga ämnen som ingått i 
deras utbildning. 77,6%, (riket 74,1%). 2016: 82,9% (riket 78,1%)  
 
Skola arbetsliv 
-Följer den plan som utarbetades 2013 där de flesta skolor nått de mål 
som finns i arbetsplanen 
-Revidering av planen genomförs under läsåret 2017/2018. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 5                                Dnr 2017/42:007 
 
Yttrande gällande revisorernas granskning av resurser till stöd för 
barn med särskilda behov 
 
Revisionsbyrån KPMG har av kommunrevisionerna i Filipstads kommun 
fått i uppdrag att granska kommunens rutiner avseende särskilt stöd inom 
grundskolan, inklusive utredningar av särskoleplaceringar. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2017. 
Mot bakgrund av granskningen bedömer kommunrevisorerna att barn- och 
utbildningsnämnden  
- bör följa upp och vidta åtgärder så att alla elever i kommunen får 

likvärdiga förutsättningar att uppnå målen 
- bör fördela resurser så att rektorerna ges förutsättningar att genomföra 

sin verksamhet inom givna anslag och så att kostnaden för 
verksamheten kan följas upp i angelägna delar 

- bör förbättra möjligheterna för kompetensutveckling av personal liksom 
ledningsorganisation inom grundsärskolan 

- kontrollera brandskyddet inom grundsärskolans lokaler. 
 
Förvaltningschefen redogör i skrivelse, daterad 2018-01-11, för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
att ställa sig bakom kommunrevisorernas bedömning 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa åtgärder i grundskolans 

kvalitetsredovisning samt uppföljning i septembernämnd 
 
att förvaltningschefen redovisar brandskyddsprotokoll från 
     grundsärskolans lokaler 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom kommunrevisorernas bedömning med tillägg 
att förutsättningarna för en likvärdig skola stärks i och med statsbidrag 

som fördelas utifrån socioekonomiska faktorer 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa åtgärder i grundskolans 

kvalitetsredovisning samt uppföljning i septembernämnd 
 
att förvaltningschefen redovisar brandskyddsprotokoll från 
     grundsärskolans lokaler. 
 
Beslutet samt skrivelse skickas till kommunrevisorerna 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 6                              Dnr 2018/2:612 

          Asylsökande elever till gymnasiet 
 
Inför detta läsår har skolchefsgruppen inom Värmland kommit överens 
om hantering av asylsökande elever som fyllt 18 år. Enligt lagen om 
mottagande av asylsökande, LMA, har Skolverket gjort en tolkning där 
det innebär att asylsökande ungdomar inte har rätt att påbörja ett 
nationellt program fr o m fyllda 18 år. Däremot kan kommunen ändå 
erbjuda dessa ungdomar möjlighet att påbörja studier på exempelvis ett 
nationellt program om de har fyllt 18 år, och på så vis ge dem samma 
möjlighet som andra elever när det gäller att söka gymnasieutbildning till 
det år de fyller 19 år. Då ärendet återigen har blivit aktuellt utifrån att 
många elever har skrivits upp i ålder, har bedömningen gjorts att 
respektive kommun bör fatta beslut om fortsatt hantering. 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att samma regel för att söka ett nationellt program på gymnasiet gäller för 

alla elever, d v s tills det att de fyller 19 år 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att samma regel för att söka ett nationellt program på gymnasiet gäller för 
alla elever, d v s tills det att de fyller 19 år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till Antagningskanslier i Värmland 
                               Rektor gymnasieskolan 
                               Studie- och yrkesvägledare 

 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 7 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förskolans utökning 
Förvaltningschefen redovisar bakgrund till att starta förskolan Lyckebo 
samt nuläge.  
 
Dialogstöd i samarbete med Skolverket 
Förvaltningens ledningspersonal samt nyckelpersoner startar nu en 
gemensam utbildning i systematisk kunskapsutveckling med fokus på 
undervisning och det som gör skillnad för barn och elever i Filipstads 
kommun under ledning av Karlstads universitet. 
 
Nya skolan 
Studiebesök i Tibro har genomförts för att få erfarenheter från deras  
arbete.  
 
Organisationsfrågor 
Information om förändring av förvaltningens organisation. 
Ärendet återkommer som beslutsärende i mars.  
 
Kö till Lesjöfors 
Verksamhetschefen för förskolan redovisar aktuell kösituation till förskolan 
i Lesjöfors. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 8 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Kommunstyrelsen beslut 2017 12 20, § 122, 
dnr 2017/11:600 
 
Riktlinjer och rutiner för elevhälsan: 
-Misstanke ätstörning 
-Vaccinationer 
-Barn med övervikt och fetma, 
dnr 2016/004:624 
 
Skolinspektionens beslut i ärenden: 
2017/24, 2017/96, 2017/57, 2018/005 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever redovisas, dnr 2017/13 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 9                                 Dnr 2018/6:600   
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisade beslut: 
Bidragsbelopp för ersättning till förskola och pedagogisk omsorg 2018, 
dnr 2017/114:605 
 
Fastställande av bidrag 2018 för Persbergs fristående förskola, 
dnr 2017/115:605 
 
Fastställande av bidrag 2018 för fristående förskolan Skogsgläntan, 
dnr 2017/116:605 
 
Fastställande av bidrag 2018 för fristående förskolan Saltkråkan, 
dnr 2017/117:605 
 
Fastställande av bidrag 2018 för pedagogisk omsorg, CFöretaget ek för, 
dnr 2017/118:605 
 
Anställningsärenden, dnr 2018/6:600 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 10 
 
Övrigt 
 
N-E Mellström (C) ställer fråga om krav på certifiering av personal 
gällande kränkande behandling. 
 
Förvaltningschefen svarar att det inte finns krav om detta. 
 
Frågan återkommer vid nästkommande möte. 

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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