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__________________________________________________________________ 

Plats och tid:   Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.30 
Mötet ajourneras kl 10.00 – 10.30 

Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
Patrik Fornander (M) 
Olle Engström (S) 
Ann-Marie Rosö (S) 
Nils-Erik Mellström (C) ersätter Robert Spector (SD) 
Bengt Sjöberg (KD)  
Filip Dahlöv (M) 

Ersättare Henric Forsberg (S) 

Övriga deltagande: Ingela Dullum tf förvaltningschef 
Marie Lilja, ekonom 
Annika Axelsson, verksamhetschef 
Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 

       Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef 
Claes Hultgren, kommunchef, del av § 83 
Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 

Justeringens plats   
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-08 

Utses att justera: Paragrafer: 82 – 90  

Underskrifter:          Sekreterare       
Lena Hammarqvist 

Ordföranden     
Torbjörn Parling 

Justerande 
Filip Dahlöv 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum:   2017-11-07 

Anslagsdatum:              2017-11-09  Datum för anslags nedtagande: 2017-12-04 

Förvaringsplats:    Barn- och utbildningsnämndens kansli 

Underskrift__________________________________________________________ 
 L Hammarqvist  Utdragsbestyrkande 
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§ 82

§ 83

§ 84

§ 85

§ 86

§ 87

§ 88

§ 89

§ 90

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Budgetuppföljning, tredje kvartalet 

Utökning av förskoleplatser 

Utveckling av Kulturskolan 

Läsårstider 2018 – 2019 

Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning: Förskola 

Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning: Grundskola 

Anmälningsärenden 

Delegationsärenden 

Övrigt 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 82                               Dnr 2016/94:042 

Budgetuppföljning, tredje kvartalet 2017 

Förvaltningens ekonom redovisar det ekonomiska utfallet för perioden 
samt investeringsbudgeten. 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden totalt för helåret beräknas 
nu till -4 056tkr vilket är en förbättring med 1165 tkr från tidigare prognos. 
Det som påverkar utfallet positivt är intäkterna gällande återsökta medel 
hos Migrationsverket (avser åren 2015 – 2016). 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna. 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 83                              Dnr 2017/11:600 

Utökning av förskoleplatser 

Antalet födda barn i Filipstads tätort fortsätter att öka. Utredning av antalet 
födda och placerade barn i tätorten gjord av Annika Axelsson, 
verksamhetschef förskola, visar att åren 2018 – 2024 har ett 
utvecklingsbehov av förskoleavdelningar. Antalet födda barn är fler än 
antalet möjliga placeringar inom Filipstads tätort. Antalet barn i kö är 27 
barn, oktober 2017, med placering i början av januari 2018 för 13 av 
barnen. Resterande placeringsbehov februari till april 2018. 

Förvaltningschefen ser ett behov av inhyrning av paviljonger för att lösa 
barnomsorgsproblematiken på kort sikt. Placering av dessa paviljonger blir 
i anslutning till förskolan Storbron. Förvaltningschefen ser att en mer 
permanent lösning av förskoleplatser är två avdelningar i anslutning till 
förskolan Lyckan. 
Förvaltningschefen redogör i utredning, daterad 2017-10-25, för ärendet. 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att behovet av förskoleplatser löses, på kort sikt, genom att hyra in 
tillfälliga lokaler med placering i anslutning till förskolan Storbron 

att bevilja tilläggsanslag för hyra av förskolelokaler enligt 
förvaltningschefens förslag 

att bevilja barn- och utbildningsnämnden tilläggsanslag för personal och 
driftskostnader enligt förvaltningschefens förslag samt 

att kommunstyrelsen ger teknikutskottet i uppdrag att skyndsamt beräkna 
och bistå barn- och utbildningsnämnden med färdigställandet av 
tillfälliga lokaler i enlighet med förslag. 

Ajournering 
Mötet ajourneras 30 minuter för enskilda överläggningar. 

Förslag under mötet 
Torbjörn Parling (S) yrkar att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag: 
att skyndsamt arbeta fram förslag till lösningar av det redovisade behovet 

from 2018-01-01 

att utreda en utbyggnad av två avdelningar vid förskolan Lyckan 

att  vid kommunstyrelsens sammanträde i november redovisa ärendet i 
dess helhet och i överensstämmelse med kommunstyrelsens uppdrag 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 83 forts  Dnr 2017/11:600 

Vidare föreslår Parling att barn- och utbildningsnämnden föreslår 
kommunstyrelsen besluta 

att behovet av förskoleplatser löses genom att hyra in tillfälliga lokaler med 
placering i anslutning till förskolan Storbron 

att bevilja tilläggsanslag för hyra av förskolelokaler, personal samt 
driftskostnader, totalt, 4 mkr (1mkr hyra och 3 mkr i driftskostnader) 

att kommunstyrelsen ger teknikutskottet i uppdrag att skyndsamt beräkna 
och bistå barn- och utbildningsnämnden med färdigställandet av 
tillfälliga lokaler i enlighet med förslag. 

Patrik Fornander (M) yrkar bifall till den del i Parlings förslag som avser 
uppdragen till förvaltningschefen i övrigt yrkar han avslag till förslaget. 
Fornander föreslår att nämnden istället beslutar  

att kommunfullmäktige beslutar om att utöka förskolan Lyckan med två 
nya avdelningar 

att uppdra till förvaltningen att skyndsamt se över möjligheten att hyra 
tillfälliga befintliga lokaler i centrala Filipstad samt 

att begära tilläggsanslag för hyra av lokaler, personal och driftskostnader. 

Beslutsgång 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar bifalla Parlings förslag gällande 
uppdrag till förvaltningschefen. 

Därefter ställer ordförande de båda förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutat bifalla Parlings förslag. 

Votering 
Votering begärs och genomförs. 
Voteringsordning: 
Bifall till Parlings förslag, röstar ja 
Bifall till Fornanders förslag, röstar nej 

Röstresultat 
Ja röster: Torbjörn Parling (S) Ann-Mari Rosö (S), Bengt Sjöberg (KD). 
Nej röster: Patrik Fornander (M), Nils-Erik Mellström (C), Filip Dahlöv (M). 
Avstår: Olle Engström (S) 

Efter genomförd votering konstaterar ordförande, med kraft av 
sin utslagsröst, att nämnden bifaller Parlings förslag. 
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§ 83 forts                      Dnr 2017/11:600 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

ge förvaltningschefen i uppdrag: 

att skyndsamt arbeta fram förslag till lösningar av det redovisade behovet 
från och med 2018-01-01 

att utreda en utbyggnad av två avdelningar vid förskolan Lyckan 

att vid kommunstyrelsens sammanträde i november redovisa ärendet i 
dess helhet och i överenskommelse med kommunstyrelsens uppdrag 

föreslå kommunstyrelsen besluta 

att behovet av förskoleplatser löses genom att hyra in tillfälliga lokaler med 
placering i anslutning till förskolan Storbron 

att bevilja tilläggsanslag för hyra av förskolelokaler, personal samt 
driftskostnader, totalt, 4 mkr (1mkr hyra och 3 mkr i driftskostnader) 

att kommunstyrelsen ger teknikutskottet i uppdrag att skyndsamt beräkna 
och bistå barn- och utbildningsnämnden med färdigställandet av 
tillfälliga lokaler i enlighet med förslag. 

Reservation 
Patrik Fornander (M) och Filip Dahlöv (M) reserverar sig mot del av 
beslutet till förmån för Fornanders förslag. 

Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande
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§ 84                               Dnr 2017/78:613 

Utökning av kulturskolans verksamhet 

Förvaltningschefen föreslår att fritidsgårdarna/Ungdomens hus 
organiseras under kulturskolan. Detta för att möjliggöra ett utökat 
samarbete med personal som har tjänst på både kulturskolan och 
fritidsgårdarna/Ungdomens hus.  
Utökningen av ansvarsområde för kulturskolan möjliggör fler grupper att ta 
del av kulturskolans verksamhet. 

Nämnden informerades om ärendet vid sammanträdet i oktober. 
Ärendet har hanterats i förvaltningschefens samverkansgrupp. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att  organisatoriskt placera fritidsgårdarna samt ungdomens hus under  
Kulturskolans verksamhetsansvar 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att  organisatoriskt placera fritidsgårdarna samt ungdomens hus under  
Kulturskolans verksamhetsansvar samt 

att  organisationsförändringen träder ikraft 2018-01-01. 

Beslutet skickas till berörda chefer 
 Utdragsbestyrkande 
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§ 85                               Dnr 2017/91:608     

Läsårstider 2018 – 2019 

Höstterminen 2018 
Torsdag den 23 augusti – fredag 21 december 

Lovdagar för eleverna 
Lovdag 5 oktober 
Höstlov 29 oktober – 2 november 

Vårterminen 2019 
Tisdag den 8 januari – fredag den 14 juni 

Lovdagar för eleverna 
Lovdagar 25 mars, 31 maj, 7 juni 
Sportlov 25 februari – 1 mars 
Påsklov  22 april – 26 april 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att fastställa läsårstider 2018 – 2019 enligt ovanstående samt 

att förvaltningschef beslutar om övriga tider i anslutning till läsårstiderna 

Förslag under mötet 
Olle Engström (S) yrkar att nämnden även beslutar om att ytterskolorna kan 
lägga avslutningen på annan dag än fredag den 14 juni. 

Torbjörn Parling (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt avslag till 
Engströms förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden 
beslutat avslå Engströms förslag. 

Votering 
Votering begärs och genomförs. 

Voteringsordning: 
Bifall till Engströms förslag, röstar ja 
Bifall till Parlings förslag, röstar nej  

 Utdragsbestyrkande 
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§ 85 forts   Dnr 2017/91:608     

Röstresultat 
Ja röster: Patrik Fornander (M), Olle Engström  (S), Ann-Marie Rosö (S), 
Nils-Erik Mellström (C), Filip Dahlöv (M). 
Nej röster: Torbjörn Parling (S), Bengt Sjöberg (KD). 

Efter genomförd votering konstaterar ordförande att nämnden med 
5 röster mot 2 beslutat bifalla Engströms förslag. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa läsårstider 2018 – 2019 enligt ovanstående 

att förvaltningschef beslutar om övriga tider i anslutning till läsårstiderna 
samt 

att ytterskolorna ges möjlighet att förlägga skolavslutningen till annan    
tidpunkt än tätortens skolor. 

 Utdragsbestyrkande 
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 § 86                               Dnr 2017/89:642 

Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning: Förskolan 

Ärendet utgår. 

 Utdragsbestyrkande 
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§ 87                               Dnr 2017/89:642 

Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning: Grundskolan 

Ärendet utgår. 

 Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-11-07 11(13) 

§ 88

Anmälningsärenden 

Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 

Skolinspektionens beslut, 2017/5, 2017/56 

Kommunstyrelsens arbetsutskott; beslut, 2017-10-09: § 64,  
Remissyttrande om utvecklingssteg för gymnasiesamarbetet i Värmland, 
dnr 2017/64:612  

Verksamhetsplan 2017-2018, grundskola, grundsärskola, dnr 2017/93 

Sammanfattning av genomförda sommarlovsaktiviteter 2017 

Frånvarostatistik, barn- och utbildningsförvaltningen 

Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever redovisas, dnr 2017/13 

Verksamhetsberättelse 2016 – 2017, verksamhetsplan 2017, frivilliga 
skolformer, dnr 2017/94 

Kommunstyrelsens beslut, 2017-10-25: § 98  
Begäran om extra tilldelning av medel för planering och start av 
yrkesutbildningar för vuxna, dnr 2017/69 

Skolinspektionens beslut, dnr 2017/92 

Förvaltningsrättens dom, dnr 2017/75 

Verksamhetsberättelse 2016 – 2017,verksamhetsplan 2018, förskolan 

Verksamhetschefen för grundskolan anmäler vidtagna åtgärder i 
enskilt ärende, dnr 2017/79. 

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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§ 89   Dnr 2017/4:600 

Delegationsärenden 

Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 

Redovisat beslut: 
Tillsättande av specialpedagog, dnr 2017/87:023 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

 Utdragsbestyrkande 
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        § 90                              Dnr 2017/11:600 
                           
Övrigt 
 
Vid dagens sammanträde efterfrågas hur långt man kommit i byggandet 
av förskolelokaler i Lesjöfors. 
 
Verksamhetschefen för förskolan redovisar nuläget. 
Behovet av förskoleplatser är akut i Lesjöfors och de beslutade lokalerna 
behöver snarast tas i bruk. 
Kommunstyrelsen har beviljat medel för att bygga ny förskola i Lesjöfors. 
Idag kommer uppgifter om att man från fastighetssidan avser att 
samordna upphandlingen av lokaler vilket riskerar försena processen för 
förskolan i Lesjöfors. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge verksamhetschefen i uppdrag att undersöka frågan samt att påtala 

vikten av att lokalfrågan skyndsamt verkställs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Annika Axelsson, verksamhetschef förskola 
Per Green, fastighetschef 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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