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       § 17                              Dnr 2016/57:751 
 
HVB-verksamheten i förändring 
 
Information om förändringsarbetet inom HVB-verksamheten. 
 
Föreståndaren för HVB-verksamheten och ekonomen redovisar 
verksamhets- och ekonomiska förändringar vid HVB-hemmen samt de 
åtgärder man vidtagit då förutsättningarna förändrats. 
Utvecklingen framåt redovisas där man planerar olika former av 
boendestöd. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 
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       § 18                                
 
Hälsoläget bland barn 6 – 17 år 
 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska Birgitta Jansson redovisar 
hälsoläget bland barn 6 – 17 år utifrån sammanställda och analyserade 
fakta i databasen Elsa. 
Elevers drogvanor, en jämförelse mellan åren 2013 – 2016 redovisas. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
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FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2017-03-14 4(15) 

 
 

       § 19                               Dnr 2017/19:624 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2016 
 
Patientsäkerhetsberättelse upprättas årligen. Av berättelsen framgår 
hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom 
elevhälsans medicinska delar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  lägga patientsäkerhetsberättelsen 2016 med godkännande lägga till 

handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga patientsäkerhetsberättelsen 2016 med godkännande lägga till 

handlingarna. 
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       § 20 
 
Ny ledamot och ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige har beslutat utse Filip Dahlöv (M) till ny ledamot 
i barn- och utbildningsnämnden efter Linda Malm (M). 
 
Kommunfullmäktige har beslutat utse Sandra Svensson (S) till ny ersättare 
i barn- och  utbildningsnämnden efter Robin Hedlund (V). 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  lägga informationen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
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       § 21 
 
Val av ersättare till antagningsnämnden 
 
Rektor för gymnasiet Hans Ryhed samt biträdande rektor Tommy 
Gustafsson föreslås som nya ersättare i antagningsnämnden istället för 
Thomas Larsson och Jan Ulvforsen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  välja Hans Ryhed och Tommy Gustafsson till ersättare i 
      antagningsnämnden 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  välja Hans Ryhed och Tommy Gustafsson till ersättare i 
      antagningsnämnden. 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 22                               Dnr 2017/11:600 
 
Lokaler, förskolan i Lesjöfors 
 
Förvaltningschefen redovisar förutsättningarna för att skapa ny 
förskoleavdelning inom befintliga lokaler i Lesjöfors. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  förskoleavdelning inrättas i verksamhetsanpassade lokaler där 

förskoleklass och fritidshem tidigare varit samt att fritidsgården 
flyttas 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  återremittera ärendet för ytterligare utredning utifrån ett 

helhetsperspektiv gällande förskola, grundskola, fritidshem samt 
fritidsgårdsverksamheten. 

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 23                              Dnr 2017/20:610 
 
Fördelning mellan förskollärare och barnskötare inom förskolorna 
i Filipstads kommun 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare år haft målsättningen att 
rekrytera förskollärare till alla tjänster inom förskolan. Det har varit svårt 
att på alla tjänster rekrytera förskollärare eftersom det är ett bristyrke i 
både Sverige och Värmland. Innebörden har varit att tjänster 
bemannats av personal som inte erhållit tillsvidaretjänster då kravet 
varit förskollärarexamen. Förvaltningen har på så sätt inte kunnat 
erbjuda en kontinuitet vare sig för verksamhet eller för personal. 
 
Barnskötarutbildning har startats inom vuxenutbildningen under 
höstterminen 2016 efter önskemål från barn- och utbildningsnämnden. 
Med den utbildningen kan förvaltningen kompetensutveckla 
verksamhetens personal. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  fördelningen av förskollärare och barnskötare är två förskollärare 

och en barnskötare per avdelning, förskola och ett 
kommunperspektiv 

 
Ärendet har hanterats via samverkan och MBL-förhandling 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  fördelningen av förskollärare och barnskötare är två förskollärare 

och en barnskötare per avdelning, förskola och ett 
kommunperspektiv. 
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       § 24                               Dnr 2017/26:600 
 
Internkontroll, plan 2017 
 
Förvaltningen har upprättat ett förslag till nämnden om möjliga rutiner 
och kontrollområden inför nämndens beslut om internkontrollplan 2017. 
 
Internkontroll syftar till att säkerställa så att nämndens verksamheter 
bedrivs ändamålsenligt, lagenligt och kostnadseffektivt. 
Ett av nämndens viktigaste uppdrag är att ha en organisation som 
möjliggör för barn och elever att nå sina mål enligt skollagen. För att ge 
bästa förutsättningar utifrån kvalitet, likvärdighet och förankring föreslås 
nämnden att verksamhetsområdena; Säkerställa elevers rätt till 
undervisning, Skolutvecklingsprogrammet – lovskola – läxhjälp samt 
Nyanländas lärande tillförs internkontrollen under 2017.  
Kontrollområde för kontrollområde redovisas skriftligt till nämnd under 
2017 som lägesrapport eller som beslutsunderlag. Nämnden har då 
möjlighet att göra en fördjupad bedömning i varje enskilt ärende. 
En sammanfattande bedömning av 2017-års kontrollområden redovisas 
för nämnden i februari 2018. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  fastställa internkontrollplanen för 2017.  
 
 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 25                               Dnr 2017/25:600   
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 
Förvaltningen redovisar 2016 års systematiska arbetsmiljöarbete. 
Planen omfattar statistik med kommentarer gällande personal 
såväl som elever. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  lägga redovisningen med godkännande till handlingarna  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 26                              Dnr 2016/125:600 
 
Verksamhetsutveckling för att stärka nyanlända elevers lärande 
 
Förvaltningschefen informerar om uppdraget att stärka utbildningens 
kvalitet för nyanlända elever. 
Skolverket och Filipstads kommun genomför nu en nulägesbeskrivning 
för att därefter fastställa en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen är grunden till  
den fortsatta verksamhetsutvecklingen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  lägga informationen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
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       § 27 
 
Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar 
 
Redovisning av det kommunala aktivitetsansvaret samt pågående 
projekt inom området. 
 
Organisationen vid frivilliga skolformer redovisas. Omfattningen av 
arbetet för frivilliga skolformer motsvarar 2,5 tjänst.  
Kontroll och kontaktvägar för att nå ungdomarna är omfattande. 
Kontakt med ungdomar kan ske allt ifrån sociala medier till via 
ungdomarnas deltagande i aktiviteter, praktik eller studier. 
 
Ett 30-tal ungdomar är idag engagerade i någon aktivitet inom det 
kommunala aktivitetsansvaret. 
Arbetet sker i samarbete med AIE, Värmlands framtid, socialtjänsten 
och arbetsförmedlingen. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 28 
 
Förvaltningen informerar 
 
Förvaltningschefen och verksamhetscheferna informerar om aktuella 
frågor. 
 
AIE och HVB-verksamheten avser att söka ytterligare statsbidrag för 
skolverksamhet. 
 
Rekrytering av rektor till Ferlinskolan pågår. 
 
Spångbergsgymnasiet planerar för återgång till nyrenoverade lokaler. 
  
SFI:s flytt till Folkets Hus planeras. För- och grundskolan förbereder 
övertagande av lokalerna i lärcentrum. 
 
Förskolans behov av platser redovisas. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 29 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Beslut samt överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och 
Filipstads kommun avseende nulägesanalys och åtgärdsplan inom 
ramen för uppdraget om att genomföra insatser för att stärka 
utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med 
annat modersmål än svenska (U2015/3356/S), dnr 2017/125:600 
 
Beslut om utbetalning av stöd till sommarlovsaktiviteter, MUCF, 
2017-02-17, dnr 2017/12:600 
 
Revisorernas granskningsrapport; Övergripande granskning av arbete 
med intern kontroll, dnr 2017/21:007 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och  
diskriminering av barn/elever, kvartal 1 redovisas. 
 
Bisysslor, sammanställningen går vidare till personalutskottet. 
 
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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       § 30                               Dnr 2017/4:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisat beslut: 
 
Anställningsärende, tillsvidareanställning, 2016/92:023 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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