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 Sune Frisk (S) ersättare för Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Henric Forsberg (S) ersättare för Robert Spector (SD) 
 Bengt Sjöberg (KD) 
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Övriga deltagande: Per Green, fastighetschef, § 17 

Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Marie Lilja, ekonom 
 Annika Axelsson, verksamhetschef 
  Ingela Dullum, verksamhetschef 
  Birgitta Jansson, medicinskt ansvarig skolsköterska, §§ 17 – 19 
  Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef, §§ 17 – 19, 28 – 32 
                                Hans Ryhed, tf verksamhetschef, §§ 17 – 27 
  Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-03-22 
 
Utses att justera: Ann-Marie Rosö                                        Paragrafer: 17 – 32 
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling 
 
                                Justerande       
   Ann-Marie Rosö 
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2018-03-20 
 
Anslagsdatum:               2018-03-22           Datum för anslags nedtagande: 2018-04-13 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Information 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
 
Hälsoläget bland barn, redovisning från elevhälsodatabasen 
 
Avtackning  
 
Begäran om tilläggsanslag, förskolan Lyckebo, etapp 2 
 
Systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och utbildningsnämnden 
 
Riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens internkontroll 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
Intern kontroll – redovisning 2017 
 
Intern kontrollplan för 2018 

 
Yttrande gällande revisorernas granskning av missbruksvården 
 
Tillsättande av verksamhetschef, frivilliga skolformer 
 
Förvaltningschefen informerar 
  
Anmälningsärenden 

 
Delegationsärenden 
 
Övrigt 
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       § 17 
 
Information 
 
Fastighetschefen redovisar aktuell lägesrapport om pågående 
upprustning av förskolan Lyckebo etapp 1 och 2 samt utbyggnad av 
förskola i Lesjöfors. 
 
Lyckebo 
Lokalerna för Lyckebo etapp 2 beräknas vara klart i månadsskiftet 
april/maj. Utemiljön blir inte färdigställd under april. 
 
Lesjöfors 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i april 2017 om paviljong i 
Lesjöfors. Kommunstyrelsen beslutade därefter att anslå medel till detta 
och anbudsförfarande genomfördes. Förutsättningarna har ändrats under 
resans gång och nytt förslag är att istället för paviljonger bygga om i 
befintliga lokaler inom Stålvallaskolan. 
Kommunstyrelsen fattar beslut om finansiering vid sitt sammanträde den 
21 mars. 
Planerad bygg och genomförandefas: 
Förprojektering mars 2018 
Projektering mars – april 
Byggarbeten – april till augusti 
Färdigställande och slutbesiktad anläggning 2018-08-17. 
 
Fastighetschefen redovisar även övrigt planerat under 2018 inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter. 
Planerat 2018: 
Innemiljöprojekt fortsättning – Junibacken sista avdelning 
Ferlinskolan – fönsterkassett rum 358 
Brattfors – utemiljö  
Storbron etapp 3 – fönster  
Ferlinskolan – närvarostyrdbelysning 
Stålvallaskolan – elservice, ledning 
Stålvallaskolan – sporthallsgolv 
Yrkesskolan – styr- och regleråtgärder 
Förprojektering matsal – Västeräng (ej beslutats ännu). 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
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        § 18                              Dnr 2018/17:624 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2017 
 
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska ansvarsområde 
redovisas.  
Av berättelsen framgår hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
har bedrivits inom elevhälsans medicinska delar under 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga patientsäkerhetsberättelsen 2017 med godkännande till 

handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga patientsäkerhetsberättelsen 2017 med godkännande till 

handlingarna. 
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       § 19                                    
 
Hälsoläget bland barn 6 – 17 år 
 
Hälsoläget bland barn i åldern 6 – 17 år redovisas av medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska utifrån sammanställda fakta i databasen 
Elsa. 
Underlagen baseras på elevens hälsobesök och hälsosamtal hos 
skolsköterskan i förskoleklass, årskurs 4 och 7 samt gymnasiets årskurs 1. 
Elev och vårdnadshavare svarar på varsin enkät. 
 
Enkätresultaten redovisas under rubrikerna, boendesituation, 
skolanknytning, trygghet, fysisk skolmiljö, sömn, aktivitet, matvanor, 
utsatthet, psykisk hälsa, psykosomatiska symtom, välbefinnande, 
riskbruk (årskurs 7 och gymnasiet, årskurs 1), attityd droger, stöd, 
skolprestation (ej betyg), simma 200 m. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 20 
 
Avtackning 
 
Barn- och utbildningsnämnden tackar Ingela Dullum för hennes 
mångåriga arbete inom barn- och utbildningsnämnden. 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 21                               Dnr 2017/11:600 
 
Begäran om tilläggsanslag 
 
Förskolan Lyckebo har startat i skede ett och arbetet för skede två 
planeras vara klart maj månad 2018. För att bemanna förskoleavdelningen 
med personal äskar barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag hos 
kommunstyrelsen. Tilläggsanslaget är för tidsperioden 2018 för att sedan 
gå in i volymökningsäskandet för budget 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att hos kommunstyrelsen äska 922 000 kronor i tilläggsanslag för 

personalkostnader vid förskolan Lyckebo i skede två. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att hos kommunstyrelsen äska 922 000 kronor i tilläggsanslag för 

personalkostnader vid förskolan Lyckebo i skede två. 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 22                              Dnr 2018/18:600 
 
Systematiskt kvalitetsarbete inom barn- och utbildningsnämnden 
 
Att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet är syftet med 
kvalitetsarbetet. Arbetet ska bedrivas på huvudmannanivå och på 
förskole- och skolenhetsnivå. 
Det systematiska kvalitetsarbetet ska leda till att de nationella målen för 
utbildningen uppfylls. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till systematiskt kvalitetsarbete för barn- och utbildningsnämnden  
 
(Upprättandet av dokumentet systematiskt kvalitetsarbete ingår som 
kontrollområde inom internkontrollen 2017) 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att anta upprättat dokument systematiskt kvalitetsarbete för barn- och   

utbildningsnämnden 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta upprättat dokument systematiskt kvalitetsarbete för barn- och   

utbildningsnämnden. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 23                               Dnr 2018/19:600 
 
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för intern kontroll 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om reglemente för internkontrollen i 
Filipstads kommuns styrelse och nämnder. I reglementet framkommer 
ansvarsfördelningen mellan nämnd, förvaltningschef och 
verksamhetschef. 
Nämnd är ytterst ansvarig för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde 
och har att upprätta en organisation samt regler och anvisningar för den 
interna kontrollen. 
 
Beslutsunderlag 
Ett förslag till riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområde har upprättats som ett komplement till kommunens 
övergripande reglemente. 
 
(Upprättandet av dokumentet riktlinjer för intern kontroll ingår som 
kontrollområde inom internkontrollen 2017) 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa förslag till riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens     

internkontroll 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens internkontroll. 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 24                               Dnr 2018/20:600 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Redovisning av 2017 års systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Sjukfrånvaron 
Personalens sjukfrånvaro har ökat under året. Orsakerna till dessa har 
gåtts igenom och följs upp.  
 
Olycksfall och tillbud 
Personalens olycksfall och tillbud har ökat under 2017. 
 
Utrymningsövningar 
Samtliga förskolor och skolor har haft minst en utrymningsövning under 
året. 
 
Arbetsmiljöronder 
Ronder har genomförts inom all verksamhet utom fritidsgårdarna 2017. 
Fritidsgårdarna gås igenom under 2018. 
 
Barn och elever 
Olycksfall och tillbudsrapporteringen har ökat från föregående år.  
Hot/våld och kränkning redovisas kontinuerligt till huvudman. 
 
Åtgärder och insatser för att möta uppkomna situationer redovisas. 
Noteras att det totala barn- och elevantalet har ökat under 2017. 
 
Kvarstående brister redovisas. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 25                              Dnr 2017/26:600 
 
Intern kontroll - redovisning 
 
Kontroller har genomförts enligt barn- och utbildningsnämndens 
internkontrollplan för 2017. 
Resultat av genomförda kontroller presenteras i bilaga. 
Kontrollområdena ”systematiskt kvalitetsarbete” och ”intern kontroll” 
redovisas som särskilda beslutsärenden. 
Rapportering av kontrollområdet ”en skolmiljö som präglas av trygghet 
och studiero” genomfördes vid nämndens sammanträde den 18 april 
2017, § 31, och är därmed avslutat. 
 
Utöver internkontrollplanen har kontroll avgiftshantering inom barnomsorgen 
genomförts.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna genomförd internkontroll 2017 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna genomförd internkontroll 2017. 
 
 
Redovisningen delges kommunstyrelsen samt kommunrevisionen 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 26                               Dnr 2018/21:600    
 
Intern kontrollplan 2018 
 
Barn- och utbildningsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. 
Planen syftar till att både styra och följa upp särskilt utvalda områden 
inom nämndens ansvarsområde. 
 
Förslag till intern kontrollplan överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden som underlag för dialog och ställningstagande. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa förslag till intern kontrollplan för 2018 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa intern kontrollplan för 2018. 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 27 
 
Yttrande gällande revisionens granskning av missbruksvården inom 
landstinget och värmländska kommuner  
 
Barn- och utbildningsnämnden har ombetts yttra sig över revisorernas 
granskning av missbruksvården inom landstinget och värmländska 
kommuner däribland Filipstads kommun. 
Granskningens syfte är att bedöma om landstinget i Värmland och berörda 
kommuner, utifrån sina respektive ansvar och uppdrag, har inrättat 
ändamålsenliga former för arbete- och samverkan. 
Granskningen har avgränsats till att avse vuxna från 18 år. 
 
Yttrande 
Barn och utbildnings uppdrag är inte att vårda eller bedöma graden av 
missbruk, däremot är ett strukturerat samarbete med kommunens 
socialnämnd av största vikt för att underlätta för den enskilde när elev eller 
vårdnadshavare inte mår bra eller när misstanke om missbruk föreligger. 
 
Den nya organisationen för missbruks- och beroendevården i Värmland 
innebärande en strukturerad samverkan ger goda förutsättningar för 
individen. Barn och utbildning vill här framhålla värdet av enkla och tydliga 
kontaktvägar för såväl myndigheter/organisationer som för den enskilde. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna yttrandet som barn och utbildningsnämndens svar till  

revisionen 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna yttrandet som barn och utbildningsnämndens svar till  

revisionen. 
 
 
Beslutet skickas till kommunrevisorerna samt kommunstyrelsen 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 28 
 
Verksamhetschef, frivilliga skolformer 
 
Förvaltningschefen redovisar en möjlig verksamhetsutveckling av frivilliga 
skolformer i syfte att utveckla och stärka ungdomsgymnasiet och 
vuxenutbildningen utifrån deras respektive behov.  
Förslaget innebär att rektor för ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen 
ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp. Därigenom avvecklas 
verksamhetschefstjänsten för den sammanhållna verksamheten inom 
frivilliga skolformer och samtidigt tydliggörs rektors uppdrag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget om  

verksamhetsutveckling samt 
 
att vid nämndens sammanträde i april presentera förslag till beslut. 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 29 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar aktuella frågor. 
 
Nationella prov 
Från och med hösten kommer nationella prov att skrivas digitalt inom  
vuxenutbildningen och gymnasiet. 
 
Verksamhetsförlagd utbildning 
Ett förslag med möjlighet att gå lärarutbildning samtidigt som man arbetar 
med lön presenteras. 
 
Sammanhållet Sverige 
Extra medel att söka för 32 kommuner i Sverige däribland Filipstad för att 
motverka segregation. 
 
Nya Strandvägsskolan 
Någon form av namnkommitté kommer att tillsättas för att hitta namn till 
den nya skolan. 
Grundskolan arbetar fram ett dokument som beskriver hur grundskola och 
grundsärskolan ska arbeta framåt. Detta redovisas för nämnden i maj. 
 
Budgetberedningen startat 
Arbetet med 2019-års budget har startat inom kommunstyrelsen. 
Uppdraget är att redovisa kommande volymförändringar inom 
verksamheterna för budgetberedningen. 
 
Digitalisering 
Infrastrukturen är god i förhållande till kommande krav gällande 
digitalisering. Grundskolans rektorer genomför nu en gemensam 
utbildning för att ha en bra plattform att stå på inför den fortsatta 
digitaliseringen inom skolan. 
Under hösten fortbildning av lärarna inom grundskolan. 
Programmering förslås ingå som nytt moment i grundskolan. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 30 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Revisorernas grundläggande granskning, 2017/71:007 
 
Förvaltningschefens redovisning om bisysslor 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever, 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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        § 31                               Dnr 2018/6:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisade beslut: 
 
Förlängd vinterskolskjuts, dnr 2018/16:623 
 
Anställningsbeslut fattade av rektor, Stålvallaskolan 
Anställningsbeslut fattade av verksamhetschef, förebyggande och stöd 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 32 
 
Övrigt 
 
Fråga om HVB 
Bengt Sjöberg (KD) ställer fråga om aktuell situation inom HVB-
verksamheten, antal boende, säkerhet mm. 
 
Verksamhetschefen för förebyggande och stöd redovisar att det i 
dagsläget bor nio ungdomar på HVB samt att sju ungdomar bor i någon 
form av stödboende. 
 
Inom verksamheten arbetar sex heltidsanställda och två visstidsanställda. 
Personal finns på plats dygnet runt. Under nattetid är två personal i tjänst. 
 
Regler och rutiner, för trygghet och säkerhet, finns för de olika 
boendeformerna. 
 
 
Fråga gällande kösituationen till förskoleplats 
Olle Engström (S) efterfrågar förskolans aktuella kösituation. 
 
Förskolans verksamhetschef redovisar situationen och planeringen i 
närtid. 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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