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Plats och tid:  

Beslutande: 

 Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.00 

Torbjörn Parling (S), ordförande 
Nils-Erik Mellström (C) ersättare för Patrik Fornander (M) 
Olle Engström (S) 
Ann-Marie Rosö (S) 
Sune Frisk (S) ersättare för Robert Spector (SD) 
Henric Forsberg (S) ersättare för Bengt Sjöberg (KD), §§ 46 – 48 
Elisabeth Nordin (S) ersättare för Bengt Sjöberg (KD), §§ 49 – 55 
Filip Dahlöv (M) 

Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
Marie Lilja, ekonom 
Annika Axelsson, verksamhetschef 
Ingela Dullum, verksamhetschef 
Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 
Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef 
Richard Johansson, föreståndare, §§ 46 – 48 
Lena Hammarqvist, sekreterare 

Justeringens plats   
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-06-16 

Utses att justera: Ann-Marie Rosö Paragrafer: 46 – 55 

Underskrifter:          Sekreterare       
Lena Hammarqvist 

 Ordföranden     
Torbjörn Parling 

Justerande 
Ann-Marie Rosö 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:  Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum:   2017-06-13 

Anslagsdatum:              2017-06-16         Datum för anslags nedtagande: 2017-07-17 

Förvaringsplats:    Barn- och utbildningsnämndens kansli 
Underskrift__________________________________________________________ 
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       § 46 
 
Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunfullmäktige har beslutat utse Nils-Erik Mellström (C) till ny 
ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Benny Ahremark 
Persson (C). 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 47                              Dnr 2016/57:751 
 
Fortsatt utveckling och anpassning av HVB-verksamheten 
 
Volymminskningen av ungdomar placerade på kommunens HVB-hem 
samt stigande ålder på de ungdomar som finns i verksamheten innebär 
att förvaltningen måste vidta åtgärder för att möta inkomstbortfallet. 
Under våren 2017 har personalstyrkan minskat samt att ett Bergslagen 
HVB har stängt. Ytterligare anpassning av verksamheten fortsätter. 
Riddarnäset HVB kommer att stängas och de ungdomar som bor där 
kommer att flyttas till Masmästarens HVB. 
Stödboende organiseras inom Bergslagaren och enskilda lägenheter i 
Filipstad i samverkan med socialtjänsten. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  samla HVB-verksamheten centralt i Filipstad 
 
att  utveckla stödboende samt 
 
att  HVB-verksamheten vid Riddarnäset därmed avvecklas 
 
MBL-förhandlingar i samband med varsel har genomförts. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  samla HVB-verksamheten centralt i Filipstad 
 
att  utveckla stödboende samt 
 
att  HVB-verksamheten vid Riddarnäset därmed avvecklas. 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 48                               Dnr 2017/10:751 
 
Yttrande över tillsyn vid HVB Riddarnäset 
 
IVO, Inspektionen för vård och omsorg har genomfört tillsyn vid hem för 
vård eller boende för barn och unga vid HVB Riddarnäset. 
 
I beslutet från inspektionen så ställer IVO krav på nämnden att 
säkerställa att inkomna klagomål och synpunkter sammanställs och 
analyseras för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i 
verksamhetens kvalitet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande, 
daterat 2017-06-05. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna yttrandet som sitt svar till IVO, Inspektionen för vård 

och omsorg 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna yttrandet som sitt svar till IVO, Inspektionen för vård 

och omsorg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet samt yttrande skickas till IVO, dnr 8.4.2-5211/2017-2 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 49                               Dnr 2016/94:042   
 
Budgetuppföljning efter maj månad 2017 
 
Förvaltningschefen redogör för utfallet efter maj månad samt för hur 
förvaltningen kommer att arbeta med de förändrade förutsättningarna. 
 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden för helåret visar en negativ 
avvikelse på -6 335 tkr.  
Den stora avvikelsen beror främst på minskade asylintäkter. 
Verksamheter som avviker mest från budget är ”BUN gemensamt”,  
frivilliga skolformer samt nyanlända inom grundskolan och gymnasiet. 
 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna den upprättade budgetuppföljningen samt 
 
att  förvaltningschefen och verksamhetscheferna får i uppdrag att arbeta 
      fram åtgärder för en anpassad verksamhet till följd av uteblivna  
      statsbidrag samt 
 
att  åtgärderna redovisas vid nämndens sammanträde i augusti. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 50                               Dnr 2016/94:042 
 
Budgetarbete inför 2018-års budget 
 
Förvaltningschefen redogör för barn- och utbildningsnämndens 
underlag till budgetberedningen samt beslut från budgetberedning och 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige fastslår budgetramarna för 2018 vid sitt möte den 
21 juni. Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni om förslag till ramar 
där barn- och utbildningsnämnden tilldelas en ram som innebär en 
ökning med 5 065 mkr samt kompensation för löneökningar. 
Den utökade ramen avser volymökningar i verksamheten. 
I förslaget finns en ospecificerad besparing på 500 tkr som barn- och 
utbildningsnämnden har att ta ställning till. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 51                               Dnr 2017/36:615  
 
Vuxenutbildningsutredningen – en gemensam organisation för 
vuxnas arbete, utbildning och integration 
 
Vuxenutbildningen i Filipstads kommun har under våren 2017 utretts av 
extern utredare med uppdraget att se till verksamhetens möjligheter till:  
En målanpassad utbildning, ett gemensamt hus för vuxnas arbete för 
utbildning och integration, samhällsorientering för nyanlända, effektivare 
samverkan kring vuxnas utbildning samt huvudmannaskapet för 
vuxenutbildningen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
att  ställa sig bakom utredarens förslag samt föreslår kommunstyrelsen 

besluta 
att  huvudmannaskapet för vuxenutbildningen ligger kvar inom barn- och   

utbildningsnämnden 
att  det bildas och formaliseras en samverkansorganisation mellan  

arbetsmarknads- och integrationsenheten och vuxenutbildningen 
att  arbetsmarknads- och integrationsenheten ansvarar och genomför 

samhällsorientering för nyanlända 
att  teknik- och serviceförvaltningen utreder samlokalisering med 

arbetsmarknads- och integrationsenheten och vuxenutbildningen. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  ställa sig bakom utredarens förslag samt föreslår kommunstyrelsen 

besluta  
 
att  huvudmannaskapet för vuxenutbildningen ligger kvar inom barn- 

och utbildningsnämnden 
 
att  det bildas och formaliseras en samverkansorganisation mellan  

arbetsmarknads- och integrationsenheten och vuxenutbildningen 
 
att  arbetsmarknads- och integrationsenheten ansvarar och genomför 

samhällsorientering för nyanlända 
 
att  teknik- och serviceförvaltningen utreder samlokalisering med 

arbetsmarknads- och integrationsenheten och vuxenutbildningen. 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 52                                    
 

Förvaltningen informerar 
 
Riktade insatser, nyanländas lärande  
Skolverket har beviljat Filipstads kommun medel till ett antal insatser i 
syfte att stärka kvaliteten i nyanlända elevers utbildning. 
För insatserna har Skolverket beviljat 3 mkr under tre terminer. 
I huvudsak är det fortbildningsinsatser för personal som kommer att 
bedrivas genom samarbete med Karlstads universitet. 
 
Kulturskolechef 
Susanne Berggren har anställts som kulturskolechef från den 1 augusti. 
 
Grundskolan  
Grundskolan har ett antal klasslärartjänster utannonserade inför hösten.  
Resultaten från Lesjöfors och Ferlinskolans åk 9, meritvärden, är högre 
än tidigare år.  
 
Första linjen  
Personal har anställts från mitten av augusti med planerad invigning av 
första linjen den 4 september i Kristinehamn.  
 
Förskolan 
För tredje året i rad föds det alltfler barn i Filipstad vilket innebär behov av 
ytterligare förskoleplatser.  
Placeringar av barn inför hösten är klar. Några ytterligare platser finns.  
Friskolan Saltkråkan har tagit emot barn med planerad start i augusti. 
Lokalerna för förskolan Rävlyan i lärcentrum är färdiga.  
 
Vuxenutbildning 
Behov av ytterligare lokaler för SFI (svenskundervisning för invandrare). 
 
Gymnasieskolan  
Utvärdering av läsåret 2016/2017 pågår. 
 
Verksamhetschefen redovisar en bild av gymnasieskolans olika uppdrag 
som visar hur de ordinarie verksamheterna och pågående projekt går i 
varandra. Samordnare är anställd som har att etablera kontakter och 
forma samverkan inom de olika delarna.  
 
Sommarprogram erbjuds gymnasieungdomar under sex veckor där 
aktiviteter och utbildning varvas.  
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 53 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
IVO, Inspektionen för vård och omsorgs beslut i tillsynsärenden: 
HVB Bergslagaren, dnr 2017/08:751 
HVB Masmästaren, dnr 2017/09:751 
 
Guldgruvans utvärdering, 2016 – 2017  
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever redovisas, dnr 2017/13 
 
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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       § 54                               Dnr 2017/4:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisade beslut: 
Anställningsärenden 
 
Ordförandebeslut, att till CSN anmäla Filipstad kommuns intresse för 
studiestartstöd, dnr 2017/39:615 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 55                                
 
Avslutning 
 
Barn- och utbildningsnämnden sänder ett stort tack till Jan Westberg för 
fina insatser inom kulturskolan. Han slutar nu sin tjänst i samband med 
pensionering efter många år som ledare för kulturskolan inom Filipstads 
kommun. 
 
 
Nämnden riktar även ett tack till ersättaren Benny Ahremark-Persson för 
tiden i barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
Ordförande önskar avslutningsvis nämndens ledamöter och ersättare 
samt personalen en trevlig sommar! 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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