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                            § 7                                Dnr 2019/78:042 
                                              

Ekonomi, budgetarbete 2020 
 
Förvaltningschefen ger en reviderad information om åtgärder i budget 2020. 
Förvaltningsövergripande har åtgärder vidtagits och är genomförda från 
halvåret 2019. Ekonomiassistent överflyttad till vakant tjänst inom 
kommunen.  
Stödboendet omorganiseras vad gäller stödboendepersonal från halvåret 
2020. Gymnasieskolan övertar stödboendeansvaret för kvarvarande elever. 
Familjecentralen ändrar organisation enligt förslaget från halvåret 2020. 
Förskolan organiseras för nyckeltal 6,0.  
 
Gymnasieskolan har vidtagit åtgärder under senare del av 2019. 
Varsel är lagt på 6,5 tjänster och processen är inledd med full effekt 
halvåret 2020. Personalavdelningen stödjer oss i arbetet. 
 
Grundskolan utreder djupare det praktiska genomförandet i kombination 
med ny skola och åldersindelningen F-3 – 4-6 med ett genomförande 
hösttermin 2021. Verksamhetschef grundskola har utredningsuppdraget. 
 
Verksamhetschef grundskola har ett sparbeting på 4,2 miljoner helårseffekt.  
 
Analys av elevpeng till respektive skola är genomförd av verksamhetschef 
grundskola. Konsekvensbeskrivningar genomförs för att ta fram underlag 
för minskning av organisation.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, reviderad information, 2020-02-04, 
Rektors tjänsteskrivelse, prognos IKE för gymnasiet, 2020-02-04 
Verksamhetschef grundskolas tjänsteskrivelse besparingar, 2020-02-04 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna redovisad information 
 
Förvaltningens ekonom redovisar nämndens resultat för 2019. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad information samt 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att till mars nämnd komma med förslag 
     till åtgärder att få budgeten i balans. 
_______ 
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                              § 8                                Dnr 2020/11 

                                            
Ändrad skolorganisation i Filipstads tätort 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sammanträdet i januari att 
ställa sig positiv till en förändring av åldersindelningen från två F-6 skolor till 
en F-3 och en 4-6 skola i Filipstad. 
Strandvägsskolan blir F-3 och Åsenskolan 4-6 skola.  
 
Förvaltningschefen redovisar bakgrunden till förslaget som främst har ett 
integrations- och socioekonomiskt perspektiv. Den ekonomiska aspekten 
har betydelse men bedömningen är att ett genomförande inte är möjligt 
inför höstterminen 2020 varför förslaget är att förändringen ska vara 
genomförd till höstterminens start 2021. 
 
I projektarbetet kring byggandet av ny skola har denna organisations- 
förändring beaktats.  
 
Barn och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att organisera och genomföra en 
verksamhetsförändring från nuvarande två F-6 skolor till en F-3 på 
Strandvägsskolan och en 4-6 skola på Åsenskolan från höstterminen 2021 i 
Filipstad. 
 
 
Yrkanden vid sammanträdet 
Ordförande Olle Engström (S) yrkar att ärendet återremitteras och att 
förvaltningschefen får i uppdrag att vidare utreda organisationen, skolskjuts, 
vägar samt ute/inne miljö.  
Patrik Fornander (M) yrkar avslag i avvaktan på kommunfullmäktiges 
eventuella beslut i fråga om nybyggnation av skola i tätorten. 
 
Beslutsgång 
Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på bifall eller 
avslag till de båda yrkandena och finner att nämnden beslutat bifalla det 
egna förslaget. 
 
Votering begärs och genomförs  
De som röstar ja bifaller Olle Engströms (S) återremissyrkande, de som 
röstar nej röstar för Patrik Fornanders (M) avslagsyrkande.  
 
Ordförande konstaterar efter genomförd omröstning att det egna förslaget 
bifallits med fyra röster mot tre. 
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                           Forts § 8                        Dnr 2020/11  
                                        

Omröstningsresultat 
Monica Samuelsson (S), Ann-Marie Rosö (S), Christel Iversen (V), Olle 
Engström (S) röstar ja. 
Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M) och Helena Halvarsson (SD) röstar 
nej. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet och ge förvaltningschefen i uppdrag att vidare 

utreda organisationen, skolskjuts, vägar samt inne/ute miljö. 
 
 
Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M) och Helena Halvarsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik Fornanders förslag. 
 
_______ 

  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 9                                 Dnr 2020/1:600 
 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser 
 
Ledningssystemet gäller elevhälsans medicinska insats som omfattas av 
hälso- och sjukvårdslagen, (HSL, 2017:30) samt Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, (SOSFS, 2011:9). Den medicinska insatsen av 
elevhälsan, EMI, styrs både av skollagen (2010:800) och hälso- och 
sjukvårdslagen. Ledningen av hälso- och sjukvård ska vara organiserad 
så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården 
samt främjar kostnadseffektivitet, (HSL 2017:30). Elevhälsan ska stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål och främst arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. Skollagen ställer krav på att 
elevhälsans verksamhet ska vara av god kvalitet och säkerställa 
likvärdigt stöd (SFS 2010:800). Kravet på ledningssystem innebär att det 
ska finnas tydlig ansvarsfördelning, dokumenterade processer, 
identifierade rutiner samt rutiner för uppföljning (SOSFS 2011:9). 
 
Beslutsunderlag 
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser, upprättat av 
elevhälsans chef, 2019-12-01 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser 
 
Elevhälsans chef föredrar ärendet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser. 
 
_______ 
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       § 10                              Dnr 2020/5:624 
 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 
 
Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska en patientsäkerhets- 
berättelse upprättas senast den första mars varje år. Innehållet ska visa 
hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom elevhälsans medicinska 
insats, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt 
vilka resultat som har uppnåtts. Rapporten avslutas med mål och 
strategier för kommande år.  
 
2019-års berättelse visar hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits inom 
elevhälsans medicinska insats inom barn- och utbildningsnämnden 
2019, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten samt 
vilka resultat som har uppnåtts.  
Målet för 2019 var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra 
dokumentationen, ledningssystem och handbok så att det stödjer 
skolsköterskor elevnära arbete. En länsgemensam handbok har 
upprättats och är under revidering av länssamordnaren för EMI i 
Värmland. Dokumentation är ett kontinuerligt arbete som varje år 
behöver utvecklas och prioriteras.  
Genom utveckling av PMO har säkrare arbetssätt utvecklats vid bland 
annat vaccination och remisshantering. Befintliga riktlinjer, rutiner och 
blanketter har reviderats och nya har skapats när behov uppkommit. 
Kompetensutveckling, egenkontroll och avvikelsearbete är viktiga 
åtgärder för ökad patientsäkerhet. Samverkan inom och utanför 
kommunen har prioriterats och ses som en viktig del i att säkerställa att 
våra elever får en god och säker vård och är ett pågående arbete. 
 
Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019, upprättad av 
elevhälsans chef, 2020-01-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019. 
 
Elevhälsans chef föredrar ärendet.  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019. 
_______ 

 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 11 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
 
Kulturskolan  
Susanne Berggren, enhetschef kulturskolan informerar om kulturskolan 
och deras verksamheter samt bjuder in till öppet hus 14 februari.  
 
Statliga utredningar 
Utredningen ”ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och 
förbättrad resurstilldelning” redovisas 1 juni i stället för 30 mars som 
tidigare var tänkt.  
 
1:a linjen  
Information kring 1:a linjens arbete i Filipstad samt hur kostnader är 
fördelade mellan kommuner och Region Värmland.  
 
Samverkan bästa skola 
Information kring uppdraget med Skolverket och hur det pedagogiska 
arbetet kommer att se ut.  
 
Arbetsintegrerad utbildning 
Information om antal elever som kan vara aktuella samt information kring 
utbildningens innehåll och upplägg. 
 
Kö till förskola 
9  barn i kö i dag till förskolan. 
 
_______ 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 12 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Familjecentralens verksamhetsplan 2020, dnr 2020/6 
 
Skolinspektionens beslut avseende Stålvallaskolan, dnr 2018/84  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
_______ 

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 13 
  

Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Ordförandebeslut, komplettering, läsårstider, dnr 2019/97 
 
Skolchefens beslut om arbetsåret för lärare, dnr 2019/97 
 
Rektors anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 
 
 

   Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
_______ 
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                           § 14                               
        

Övrigt 
                              
Patrik Fornander (M) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag, att till 
nästa nämnd, redovisa personalbudget för varje rektorsområde samt varje 
personalansvarigs chefsområde. Detta ska jämföras för varje område mot 
utfall, tre år tillbaka.  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa personalbudget i enlighet 

med Patrik Fornanders (M) förslag. 
 
______ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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