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Datum
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Kolsva kommundel
Conny Hall, Kommundelschef
conny.hall@koping.se

Kommunstyrelsen

Hemställan om ytterligare modul till förskolan i Kolsva

Ärendet

Den totala efterfrågan på ñrskoleplatser i Kolsva har från 2015 fram till idag ökat
med 6l platser. Kommundelen har 46 barn som står i kö under hösten 2016. Det
är 16 barn som q[ kan erbjudas plats med anledning av platsbrist. Ett flertal
familjer har fiir närvarande svårt att påbörja sina nya arbeten utifrån att de har
bosatt sig i Kolsva/Köpings kommun.

Flertalet av nyinflyttningarna i Kolsva har ett eller flera barn. Mödrar
vårdcentralen signalerar om att det är många inskrivningar våren 2016 som
indikerar på en fortsatt ökning av antal bam i Kolsva.

Förskoleverksamheten i Kolsva har överinskrivna bam på alla ftirskolor. På
storbarnsavdelningama är det ca 4 bam och småbarnsavdelningarn a 2-3 barn.

Skolverket skriver i sitt pressmeddelande 2016-02-12 om nya riktmärket fbr barngruppers storlek.
"För barn mellan ett och tre år âr riktmärket lbr barngruppers storlek sex till lolv barn. För bam
mellan fl,ra och fom år åir riktmärket nio till 15 barn. De nya riktmärkena bygger på en

sammantag€n bedömning utifrån tillgängliga studier och forskning. Studier visar att
ftirskolepersonal i många fall upplever att bamgruppema är ldr stora och att det leder till att
pedagogiken blir lidande. Studier visar också att barn som har gått i stora ftirskolegrupper oftare Èlr

inblandade i konflikter när de sedan går i skolan. Personaltäthet är viktigt men stora barngrupper är
i sig ett problem, i synnerhet ftir de yngsta barnen. Stora barngrupper leder till att bamen tvingas
ha relationer till lôr många andra bam och vuxna vilket påverkar tryggheten".

Nyligen framtagna siffror visar att det är ll7 av 210 barn som ilr i tillfÌilliga
lokalerl ej ändamålsenliga lokaler.

Kommundelen har undersökt möjligheten till tillûilliga lösningar inom de
befintliga lokalerna samt om det finns lediga lokaler att tillgå på orten, utan
framgång.

;
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Postadress
Kolsva kommundel
Box 6
731 10 Kolsva

Besöksadress
Bergslagsvägen 100
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0221-250 00
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att behovet av ytterligare en modul är akut,
anledningen tu att 16 bam stfu utan förskoleplats ffin augusti månad 2016.
Kommundelen ser åven att behovet av en ny frrskola bör tas i beaktande
framöver.

Föruleg till beslut

Kommunstyrelsen füreslås fatta beslut

- att uppdra till fastighetsansvarig att utreda ftirutsättningar och möjligheter
till uppfrrande av ny modul

samt att anvisa ekonomisk ersättning ftir ändamålet.

OrdfÌirande kommundelsnåimnden

Tobias Söderhäll
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Kolsva kommundel-
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Dâtum

2016-08-25
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Kommundelsnåmnden

KDN $ 68
AU$46

Drr 2015133-710

Hemställan om ytterligare modul till förskolan

Kommundelsnämnden har tidigare angett att det sammantaget fattas platser fÌir 10
barn, med ett ytterligare förvåintat ökat behov från årsskiftet under 2016.

Den totala efterfrågan på ñrskoleplatser i Kolsva har från 2015 fram till idag ökat
med 61 platser. Kommundelen har 46bam som står i kö under hösten 2016. Det
är 16 bam som ej kan erbjudas plats med anledning av platsbrist.

Förskoleverksamheten i Kolsva har överinskrivna barn på alla förskolor. På
storbamsavdelningarna är det ca 4 barn och småbamsavdelningarna 2-3 stycken.

Tidigare utredning visar att det är 100 barn som åir i tillfrilliga lokaler/ ej
ändamålsenliga lokaler.

Kommundelen har undersökt möjligheten till tillf¿illiga lösningar inom de
befintliga lokalema samt om det finns andra lediga lokaler att tillgå på orten, utan
resultat.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är högt tryck på ftirskoleplatsema
och 16 barn kommer ej kunna erbjudas plats utifrån platsbrist inom Kolsva
kommundel under hösten -16.

Beslut
Enligt arbetsutskottets ftirslag beslutar kommundelsnämnden

att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en ny modul med en avdelning som
ska tillhöra Skogsbackens fürskola samt

att anvisa ekonomisk ersättning ftir åindamålet

deProtokolljusterarnas sign
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Barn & Utbildning
Katarina Sohlman, Förvaltningssekreterare
0221-256 14
katarina.sohlman@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum
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Bam-och utbildningsnämnden
Kommundelsnämnden

Yttrande över mot¡onen utreda hur de kommunala skolorna
arbetar förebyggande för att förhindra sm¡ttspridning av
smittsamma sjukdomar

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat barn-och utbildningsnämnden och
kommundel snämnden att y ttr a si g över motionen från Sveri gedemokraterna
gällande utreda om hur de kommunala skoloma arbetar för att förhindra
smittspridning av smittsamma sj ukdomar.

Barn-och utbildningsnämndens och
komm undelsnäm ndens yttrande
Motionen föreslår att en lämplig nämnd utreder hur de kommunala skolornas
rektorer, som ansvariga för sin skolas skolhälsovärd, arbetar ftirebyggande enligt
Skollagen (2010:800) för att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar.

Elevhälsan vid skolorna idag är utformad för att dels följa Hälso-och
sjukvårdslagen (1982:763), dels Skollagen (2010:800) samt Smittskyddslagen
(2004:1 68).

Enligt 2kap. $ 27 Skollagen (2010:800) ska varje elev i grundskolan,
grundsärskolan och specialskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar
allmänna hälsokontroller. Hälsobesöken ska vara jämnt fördelade under skoltiden.
Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas undersökning av syn och
hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Det första hälsobesöket får göras
under utbildningen i förskoleklassen i stället för under utbildningen i en sådan
skolform som nämns ovan. Elever inom gymnasieskolan ska erbjudas minst ett
hälsobesök som innefattar en allmän hälsokontroll.

Köpings kommun och Kolsva kommundel foljer denna lag och erbjuder elevema
hälsoundersökningar enligt den nämnda modellen i skollagen. Här erbjuds även
elevema sju hälsobesök totalt under hela elevens skoltid, förskoleklass, årskurs
1,2,4,6,8 och första året på gymnasiet. Eleverna i Köpings kommun och Kolsva

Barn- och utbildningskontoret
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-256 02

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
barnutbildning@koping.se

Org. nr
212000-2',t14
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INGS KOMMUN

Datum

2016-05-17

kommundel erbjuds alltså fyra fler besök än vad minimum kravet är enligt
skollagen, allt för att informera, förebygga och främja hälsa ftjr den enskilda
individen. Vid dessa kontroller finns det goda möjligheter att upptäcka eventuella
sjukdomar som kan innebära smitta.

Elevhälsans insats för nyanlända elever i Köpings kommun och Kolsva
kommundel irurefattar ett första hälsobesök hos skolsköterska före skolstart,
eftersom alla elever här erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan innan
inskrivning i skolan.

Vid hälsobesöket för nyanlända elever hos skolsköterska, skrivs remiss till
Landstinget Västmanland med önskemål om hälsoundersökning av asylsökande,
flyktingar och andra invandrare. Hälsoundersökningen hos Landstinget utförs
bland annat enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS 20ll:11), samt Socialstyrelsens
rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos-hälsokontroll,
smittspåming och vaccination.

Hälsoundersökningen har tre syften:

r Att upptäcka smittsamma sjukdomar och uppmärksamma behov av
smittskyddsåtgärder for att förhindra spridning av smitta.

Att uppmärksamma vårdbehov, behov av kompletterande vaccinationer
och hänvisa till rätt vårdnivå.

Att ge information om svensk hälso- och sjukvård inklusive tandvård.

Elevhälsans medicinska insats für skolorna i Köpings kommun och Kolsva
kommundel har under de senaste 10 åren inte mött någon elev, vårdnadshavare
eller ställfloreträdande vårdnadshavare som avböjt att remiss skrivs och skickas till
Landstinget ftjr hälsoundersökning. Det är dock viktigt att beakta att hela hälso-
och sjukvården vilar på frivillighet och att hälsokontroller är erbjudanden som den
enskilde har rätt att själv ta ställning till.

Elevhälsans medicinska insats i Köping och Kolsva kommundel har fortlöpande
ett samarbete med Smittskyddet Västmanlands Läns Landsting, vilket gör att vid
ett eventuellt utbrott av smittsam sjukdom, hanteras det med stöd av professionen
inom Landstinget.

Förslag till beslut
att ställa sig bakom lorvaltningens y.ttrande som svar på motionen

Vår beteckning

20161410.600

a

a

Barn & Utbildning - Barn- och utbildningskontoret
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Barn-och utbildning

\]
Torkel

Barn-och utbildningschef

kommundel

Kommundelschef

20t6-05-r7

/.lalrct--l,tt*,rt-r"&r^Ã
Helén Hammarlund

Utvecklingsledare grundskolan

Hallberg

Rektor Kolsva skolområde

Datum Vår beteckning

20t6/410.600

I
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Barn- och utbildningsnämnden

SAM MANTRADES P ROTOKOLL

Datum

2016-06-15

6 (10)

AU
Bun

$64
$se

K PINCS KOIvIMUN
StatJskanslict

20t6 -06- 2 I
Dnr 20161410.600

Yttrande över motionen utreda hur de kommunala skolorna
arbetar förebyggande för att förhindra smittspridning
av smittsamma sju kdomar

Beslut
Bam- och utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förvaltningens yttrande som svar på motionen

ii zs' tircs I)iaricþ
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Kommundelsnämnden

KDN $ 62
AU$40

Yttrande över motionen utreda hur kommunala skolorna
att förhindra smittspridning av smittsamma sjukdomar

Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat barn- och utbildningsnämnden och
kommundelsnåimnden att yttra sig över motionen från Sverigedemokraterna
gällande utreda om hur de kommunala skolorna arbetar fÌir att förhindra
smittspridning av smittsamma sjukdomar.

Beslut
Enligt arbetsutskoffets ftirslag beslutar kommundelsnämnden

att ställa sig bakom fìirvaltningens yttrande som svar på motionen

PINGS KOMN4UN
St¿rrlskanslict

20t6 -0E- 3 |
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Motion: Utreda hur de kommunala skolorna arbetar förebyggande för att förhindra

smittspridning av smittsamma sjukdomar

Motion tillfullmäktige i KöPing

Bakgrund:

För att nå goda resultat i skolan krävs mycket av en elev, många är de pusselbitar som

ska falla på plats, för att eleven ska lyckas. En av de viktigaste är hälsan.

Utöver egenansvar finns även ett ansvar för skolan som bland annat regleras i skollagen

(2010:800 2kap25 5 )som säger att skolan ska ha elevhälsa och att

" Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."

Således ett ganska stort ansvar för skolan och ytterst rektorn.

Under det senaste året och framförallt under hösten 2015 har antalet rapporterade fall av

resistenta bakterier som MRSA och ESBL-CARBA ökat dramatiskt enligt

folkhälsomyndigheten, så har även den smittsamma sjukdomen TBC - en mycket

oroväckande utveckling.

Den L0 februari 201-6 rapporterade folkhälsomyndigheten att en gen som ger resistens mot

kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som tillhör det sista

behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner. Sprids den är risken stor att

den antibiotika som vi har idag inte "biter" på olika sjukdomar.

Trots att Sverige hittills har haft bland de lägsta antalet rapporterade fall av TBC i världen,

har även vi drabbats av utbrott. Bland annat 2005, då ett större utbrott avTBC skedde på en

förskola i Bromma i Stockholm, några år senare -2013 - drabbades en skola på Lidingö.

Risken att liknande utbrott sker idag - när antalet rapporterade fall av ex TBC ökat, är

därmed ännu större än tidigare.

Något som verkligen oroar oss Sverigedemokrater. Med detta som bakgrund vill vi ta reda på

hur beredskapen mot detta är i de kommunala skolorna

PINGS KOMMI.I
StacJskanslict

2016 -02- I $
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Sverigedemokraterna i Köpings kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge lämplig

nämnd i uppdrag att:

Utreda hur de kommunala skolornas rektorer - som ansvariga för sin skolas

skolhälsovård - arbetar förebyggande (enligt skollagen 2010:800) för att förhindra

smittspridning av smittsamma sjukdomar

Ma,/,fu::ft"WØe,-ria Liliedahl'SD /
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Barn & Utbildning
Katarina Sohlman, Förvaltningssekreterare
0221-256 14
katarina.sohlman@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t6-05-r7 3 237

Barn-och utbildningsnämnden
Kommundelsnämnden

Yttrande gällande mot¡onen att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av
smittsam sjukdom, ser ut

Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat barn-och utbildningsnämnden och

kommundelsnämnden att fitr a si g över motionen från Sveri gedemokraterna

"Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av

smittsam sjukdom ser ut".

Barn-och utbildningsnämndens och
kom m u ndelsnäm ndens yttrande
I motionen ftireslås att en lämplig nämnd i kommunen ska tafram, alternativt
använda redan framtaget informationsmaterial om möjligheten till en gratis

hälsokontroll för nyanlända personer, i syfte att öka andelen som deltar vid en

hälsoundersökning. Förvaltningen hänvisar i detta avseende till Landstingets
information om hälsoundersökningar och smittskydd, enligt 3 $ Smittskyddslagen
(2004:163). Där anges det bland annat att Landstinget och smittskyddsläkaren
ansvarar för att allmänheten har tillgång till information och råd som behövs f<ir

attvar och en skall kunna skydda sig mot smitta som kan hota liv eller hälsa.

Enligt lagen om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fi. (Lag 2008:344), $ 7, ska

landstingen erbjuda asylsökande och flyktingar en hälsoundersökning så fort som

möjligt efter ankomsten. Förualtningens bedömning är därför att det är
Landstingets ansvarsområde att informerar nyanlända om hälsoundersökningen.

I motionen efterfrågas hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända
füräldrar att genomgå den kostnadsfria hälsoundersökningen som erduds innan

barnet inträder i skolan. I Köpings kommun och Kolsva kommundel erbjuds alla
elever ett hälsobesök hos skolsköterskan innan inskrivning i skolan. Information
om detta ges i samband med efterfrågan av skolplats och verksamheten samordnar

rt
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Barn- och utbildninqskontoret
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon Fax
0221-256 02

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
barnutbildning@koping.se

Org. nr
212000-21140221-250 00
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Datum Vår beteckning

20t61406.600

2 (3)

20t6-05-t7

även hälsoundersökningen som ett ytterligare stöd till eleven och föräldrarna. Det
är dock viktigt att beakta att hela hälso-och sjukvården vilar på frivillighet och att
hälsokontroller är erdudanden som den enskilde har rätt att själv ta ställning till.

Vid hälsobesöket för nyanlända elever hos skolsköterska i Köpings kommun och
Kolsva kommundel, skrivs remiss till Landstinget Västmanland med önskemål om
hälsoundersökning av asylsökande, flyktingar och andra invandrare.
Hälsoundersökningen hos Landstinget utförs bland annat enligt Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning av asylsökande m.fl. (SOSFS

20ll:11), samt Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot
tuberkulos-hälsokontroll, smittspåming och vaccination.

Det efterfrågas även i motionen hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott
av smittsam sjukdom, till exempel tuberkulos (TBC), i någon av kommunens
förskolor eller skolor ser ut. Vid ett eventuellt sjukdomsutbrott av smittsam
sjukdom vid någon av Köpings kommuns fürskolor eller skolor, alternatir,t i
någon av verksamheterna inom Kolsva kommundel, tillämpas $ 3
Smittskyddslagen (2004:168) som påvisar Landstinget och smittskyddsläkarens
ansvar. Smittskyddslagen (2004:168) $ 3 anger atl""Landstinget, och under
landstinget smittslryddslcikøren, skall se till att allmänheten har tillgång till den
ínformation och de råd som beh1vs þr att var och en skall kunna slqtdda sig mot
smitta som kan hota liv eller hrilsa. Lrikare och annan hcilso- och
sjukvårdspersonal som är verksamma inom smittslryddet skall víd behov upplysa
patienter om åtgrÌrder for att förebygga smittsamma sjukdomar."

Utifrån ovanstående resonemang är förvaltningens bedömning att ingen ytterligare
utredning av kommunens förebyggande arbete gällande smittsam sjukdom
behövs. Dessutom anser förvaltningen att inget ytterligare behov finns för en
åtgärdsplan i och med den tydlighet som råder i ansvarsftirdelningen mellan
kommunen och Landstinget enligt smittskyddslagen.

Förslag till beslut
att ställa sig bakom förvaltningens yttrande som svar på motionen

Barn & Utbildning - Barn- och utbildningskontoret
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Barn och utbildning

Torkel

Bam-och utbildningschef

kommundel

Kommundelschef
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Datum

20t6-0s-t7
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Helén Hammarlund

Utvecklingsledare grundskolan

Rektor Kolsva

J (J)
Vår beteckn¡ng

20161406.600

Barn & Utbildning - Barn- och utbildningskontoret





7 (10)
(,Ð

röprNcs KoMMUN

Barn- och utbildningsnämnden

SAM MANTRADES P ROTOKOLL

Datum

2016-06-rs

AU$6s
Bun $ 60 Dnr 20161406.600

Yttrande gällande motionen att utreda hur kommunens
förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av
smittsam sjukdom, ser ut

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

att ställa sig bakom förvaltningens yttrande som svar på motionen

K PINCS KONlMUN
Stadskanslict

2016 -06- ? I
l>irtict¡r,
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Protokolliusterarnas sign

K,**,,*,- 34,tk^

Utdragsbestyrkande
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Datum

2016-08-2s
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Kommundelsnämnden

PINGS Ko\ll\ltiN
Slitdskir ttrlic t

2016 -0r- ? I
KDN $ 6l
AU$3e

Dw 2Aß/16-624

Yttrande gällande motion att utreda hur kommunens förebyggande
arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har anmodat barn- och utbildningsnämnden och
kommundelsnåimnden att yttra sig över motionen från Sverigedemokratema
"Utreda hur kommunens ftirebyggande arbete och dess åtgåirdsplan vid utbrott av
smittsam sjukdom ser ut".

Beslut
Enligt arbetsutskottets ft)rslag beslutar kommundelsnämnden

att ställa sig bakom ftirvaltningens yttrande som svar på motionen

& zot ø,

Protokolljusteramas sign
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Motion: Utreda hur kommunens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av

smittsam sjukdom, ser ut

Motion till fullmäktige i KöPing

Bakgrund:

Under det senaste året och framförallt under hösten 20L5, har antalet rapporterade fall av

resistenta bakterier som MRSA och ESBL-CARBA ökat dramatiskt enligt

folkhälsomyndigheten, så har även den smittsamma sjukdomen TBC - en mycket

oroväcka nde utveckling.

Den 1"0 februari 2016 rapporterade folkhälsomyndigheten att en gen som ger resistens mot

kolistin har hittats i bakterier i Sverige. Kolistin är ett antibiotikum som tillhör det sista

behandlingsalternativet vid vissa mycket allvarliga infektioner. Sprids den är risken stor att

den antibiotika som vi har idag inte "biter" på olika sjukdomar'

En av de miljöer där olika typer av sjukdomar relativt enkelt kan spridas är skolan' Utöver att

det finns ett egenansvar för sin hälsa hos den enskilde eleven/vårdnadshavaren, har även

skolanettansvar,dettareglerasblandannatiskollagen(2010:8002kap255 )somsägeratt
skolan ska ha elevhälsa och att

" Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och

specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande

Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas."

Således ett ganska stort ansvar för skolan och kommunen'

Vi har dessbättre varit relativt förskonade i Sverige från sjukdomsutbrott - men det har

skett. Bland annat 2005, då ett större utbrott av TBC skedde på en förskola i Bromma i

Stockholm, några år senare -20t3 - drabbades en skola på Lidingö av ett TBC-utbrott.

Risken att liknande utbrott sker idag när antalet rapporterade fall av olika sjukdomar - ex

TBC - ökat i Sverige, är därmed ännu större än tidigare.

Något som verkligen oroar oss Sverigedemokrater. Med detta som bakgrund vill vi ta reda på

hur kommunens förebyggande arbete och hur dess åtgärdsplan vid ett eventuellt

sjukdomsutbrott, ser ut.
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Sverigedemokraterna i Köpings kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge lämplig

nämnd i uppdrag att:

Ta fram - eller använda en redan framtagen informationspärm - för distribution
(gärna digitalt)till nyanlända, ensamkommande samt personer som vistas illegalt i

kommunen, om privilegiet som finns att få genomgå en gratis hälsokontroll, för att få

fler människor än idag (för närvarande mindre än hälften av alla) att genomgå den

Utreda hur kommunen arbetar för att uppmuntra nyanlända föräldrar att låta sina

barn genomgå den kostnadsfria hälsoundersökning, som erbjuds innan barnet

inträder i skolan

Utreda hur kommunens åtgärdsplan vid sjukdomsutbrott av smittsam sjukdom (ex

TBC) i någon av kommunens skolor eller förskolor, ser ut

/rtn)',
(,

Maria Liljedahl


