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__________________________________________________________________  
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.15 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Sune Frisk (S) ersättare för Ann-Marie Rosö (S) 
 Elisabeth Nordin (S) ersättare för Robert Spector (SD), §§ 8 - 14  
 Bengt Sjöberg (KD) 
 Benny Ahremark Persson (C) ersättare för Linda Malm (M) §§ 8 - 14 
 Henric Forsberg (S) ersättare för Linda Malm (M) §§ 15 - 16 
 
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Annika Axelsson, verksamhetschef  
 Ingela Dullum, verksamhetschef 
                               Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 
 Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef 
 Marie Lilja, ekonom, § 8  
 Lena Hammarqvist, sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-02-09 
 
Utses att justera:  B Ahremark Persson / H Forsberg Paragrafer: 8 – 16  
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling  
 
                                Justerande       
   Benny Ahremark Persson  Henric Forsberg 
   §§ 8 - 14                             §§ 15 - 16 
                                                                   

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2017-02-07 
 
Anslagsdatum:               2017-02-09 
                        Datum för anslags nedtagande: 2017-03-03 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________         
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2016 
 
Interkommunal ersättning för vuxenutbildningen 2017 
 
Internkontroll, redovisning 2016 
 
Nyanländas lärande, skolverkets erbjudande 
 
Lokalbehov barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Förvaltningen informerar 
 
Behov av förskoleplatser i Lesjöfors 
 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
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        § 8                                Dnr 2016/5:042 
 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2016 
 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2016 redovisas av 
förvaltningschefen. 
 
Barn- och utbildningsnämndens redovisar ett positivt resultat 2016 
om totalt 143 tkr. Nämndens totala kostnad uppgick till 258 026 tkr. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna upprättat bokslut för 2016 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat bokslut för 2016. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokslutet delges kommunstyrelsen 
 

                                                                                                             Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2017-02-07 3(10) 

 
 

       § 9                                 Dnr 2016/116:605 
 
Interkommunal ersättning för vuxenutbildningen 2017 
 
Verksamhetschefen för frivilliga skolformer redovisar förslag till 
Interkommunal ersättning för vuxenutbildningen, 2017. 
 
För utbildningen gäller allmänt att läromedel och skolmåltider inte ingår  
utan betalas av eleven själv. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  fastställa interkommunal ersättning för vuxenutbildningen 2017  
      enligt följande: 

 
Gymnasial vuxenutbildning            50 kr/verksamhetspoäng 

 
Yrkeskurser inom industri              
 

86 kr/verksamhetspoäng 

Yrkeskurser inom restaurang         75 kr/verksamhetspoäng 
 

Yrkeskurser inom bergteknik        150 kr/verksamhetspoäng 
 

Yrkeskurser inom HV-frisör             75 kr/verksamhetspoäng 
 

Grundläggande vuxenutbildning     
  

50 kr/verksamhetspoäng 
 

SFI 70 kr/verksamhetspoäng 
 

Särvux 
 

380 kr/verksamhetspoäng  

 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 § 10                               Dnr 2016/6:600 
 
Internkontroll, redovisning 2016 
 
Kontroll och uppföljning har genomförts enligt barn- och 
utbildningsnämndens upprättade internkontrollplan för 2016. 
Nämnden valde att särskilt följa upp några av de frågeställningar som 
framkom vid Skolinspektionens granskning hösten 2015. 
Frågeställningarna har behandlats vid nämndssammanträden, förutom 
en handlingsplan som ännu inte redovisats. Planen redovisas istället 
under våren 2017. 
 
En sammanställning av genomförd kontroll per område är upprättad. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna redovisningen av genomförd internkontroll 2016 
 
Redovisningen delges kommunstyrelsen 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna redovisningen av genomförd internkontroll 2016. 
 
Redovisningen delges kommunstyrelsen. 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 11                               Dnr 2016/125:600 
 
Nyanländas lärande 
 
Skolverket har erbjudit Filipstads kommun riktat stöd i arbetet med att 
utveckla verksamheten som rör nyanlända elevers mottagagande och 
utbildning. Detta i anledning av att kommunen tagit emot en stor andel 
nyanlända elever. 
 
Inledande informationsmöte/dialog har genomförts mellan 
Skolverkets representanter, kommunstyrelsens ordförande, barn- 
och utbildningsnämndens ordförande samt förvaltningschef och 
berörda verksamhetschefer. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  ge förvaltningschefen i uppdrag att företräda barn- och 

utbildningsnämnden i utvecklingsarbetet med mandat att teckna 
eventuella överenskommelser med Skolverket 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningschefen i uppdrag att företräda barn- och 

utbildningsnämnden i utvecklingsarbetet med mandat att teckna 
eventuella överenskommelser med Skolverket. 
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        § 12                               Dnr 2017/11:600 
 
Lokalbehov barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Jan-Erik Andrén, förvaltningschef, redovisar i tjänsteskrivelse, 2017-01-31, 
barn- och utbildningsförvaltningens behov av utökade lokaler. 
 
Teknik och serviceförvaltningen har tillsammans med barn- och 
utbildningsförvaltningen låtit utreda och ta fram förslag på åtgärder för att 
kunna möta verksamheternas behov och föreslår därför att mindre 
åtgärder görs i både Lärcenter och Folkets Hus och att det utreds närmare 
en utbyggnad av två förskoleavdelningar invid förskolan Lyckan och att ett 
förfrågningsunderlag för upphandling tas fram. 
 
Teknikutskottet beslutar vid sitt sammanträde, 2017-02-06, att godkänna 
föreslagen ombyggnad av Lärcenter för förskolans och grundskolans 
behov och godkänna ombyggnad av Folkets Hus för SFI-undervisningens 
behov. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna föreslagen ombyggnad av Lärcenter för förskolans och 

grundskolans behov och godkänna ombyggnad av Folkets Hus för 
SFI-undervisningens behov samt 

 
att  paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna föreslagen ombyggnad av Lärcenter för förskolans och 

grundskolans behov och godkänna ombyggnad av Folkets Hus för 
SFI-undervisningens behov samt 

 
att  paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad 
 
 
 
 
Torbjörn Parling                                 Benny Ahremark Persson 
Ordförande                                         Justerare 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 13 
 
Förvaltningen informerar 
 
Information om aktuella frågor 
 
Lägesbeskrivning för förskolan februari 2017 redovisas 
Efter informationen konstaterar nämnden att det finns ett akut behov av 
förskoleplatser i Lesjöfors. Se vidare § 14 
 
Ordförande informerar  
Ärende om barnskötare – förskollärare är under handläggning 
Skolpolitikernätverket i Värmland träffas den 17 februari. Torbjörn Parling 
och Olle Engström deltar. 
 
Frivilliga skolformer 
Ansökan till gymnasieutbildningar hösten 2017 pågår. 
Spångbergsgymnasiet ser ut att nå 70% av Filipstads ungdomar. 
Kort information om reparationsarbetet vid Spångbergsgymnasiet. 
Värmlands nya finansierar en tjänst som samordnare/SYV. 
KAA, kommunalt aktivitets ansvar, en ordinarie verksamhet som idag är 
delfinansierad via olika projekt. 
 
Grundskolan 
Utvärdering av skolutvecklingsarbetet, pågår. Därefter redovisas för barn- 
och utbildningsnämnden. 
Skriverier om tillsättning av tjänster. Samordning sker inom grundskolan 
utifrån en bedömning hur man får till den bästa verksamheten. 
Anställer legitimerad och behörig personal i första hand. 
Fritidsgårdarna 
Kort information om läget i Lesjöfors och Nykroppa. 
 
Förebyggande och stöd 
Samverkan med AIE och HVB om samlad skoldag, hitta rätt, och 
skollovsaktiviteter. 
IVO genomför tillsyn vid  HVB-hemmen den 21 och 22 februari. 
Rekrytering av personal till första linjen-projektet pågår.  
 
Kulturskolan 
Startar till hösten under ny ledning då nuvarande chef går i pension. 
Nya ledningens uppdrag blir att bredda verksamheten. 
 
HVB-hem och stödboende 
Under förmiddagen har det lagts varsel om uppsägning av personal till 
följd av ändrad organisation och färre ensamkommande barn. 
 

         
    

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 14                               Dnr 2017/11:600 
 
Behov av förskoleplatser i Lesjöfors 
 
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för förskolan informerar om 
den aktuella situationen inom förskolan. 
 
Efter informationen konstaterar nämnden att det finns ett akut behov av 
förskoleplatser i Lesjöfors. 
 
Förslag under mötet 
Ordförande Torbjörn Parling (S) föreslår att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att till nämndens sammanträde i mars snabbutreda möjligheterna 
till en ny avdelning i Lesjöfors i samarbete med fastighetskontoret. I 
uppdraget ingår även att redovisa den totala kostnadsbilden för en ny 
avdelning.  
 
Patrik Fornander (M) föreslår att nämnden begär extra medel hos 
kommunstyrelsen för utökning av en förskoleavdelning i Lesjöfors. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till de båda förslagen 
och finner att nämnden beslutat bifalla Parlings förslag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningschefen i uppdrag att fram till nästa nämnd snabbutreda 

möjligheterna till ny förskoleavdelning i Lesjöfors i samarbete med 
fastighetskontoret samt  

 
att  ett beslutsunderlag innefattande, finansiering av en ny enhet, 

presenteras vid nästa nämndsammanträde.  
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 15 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Revisorernas grundläggande granskning 2016, dnr 2017/6:007  
 
Familjecentralens verksamhetsberättelse 2016 
 
Familjecentralens verksamhetsplan 2017 
 
Förskoleverksamhetens verksamhetsplan 2016 - 2017 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och  
diskriminering av barn/elever, föreligger ej 
 
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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       § 16                               Dnr 2017/4:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisat beslut: 
 
Skolinspektionen, begäran om yttrande, dnr 2017/5:606 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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