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Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 11.45 
 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Sune Frisk (S) ersättare för Ann-Marie Rosö (S) 
 Henric Forsberg (S) ersättare för Robert Spector (SD) 
 Bengt Sjöberg (KD) 
 Filip Dahlöv (M) 
 
 
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Annika Axelsson, verksamhetschef 
 Ingela Dullum, verksamhetschef 
                                Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 
                                Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef 
 Lena Hammarqvist, sekreterare 
 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-05-10 
 
Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 41 – 45 
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling  
 
                                Justerande       
   Henric Forsberg 
    
                                                                   

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2017-05-09 
 
Anslagsdatum:               2017-05-10          Datum för anslags nedtagande: 2017-06-02 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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        § 41                              Dnr 2016/94:042   
 
Budgetuppföljning 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i april att 
målsättningen är en budget i balans 2017. 
Prognosen som då redovisades påvisade en negativ avvikelse. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att nämnden ska vidta åtgärder för att 
verksamheten klaras inom fastställd ram samt att kostnaderna för HVB-
verksamheten ska vara självfinansierad. Vilket innebär att anpassa till 
förväntad nivå efter erhållen ersättning. 
 
 
Förvaltningschefen redogör för åtgärder för en budget i balans. 
I och med att ytterligare statsbidrag förväntas till förvaltningen anser 
förvaltningschefen att nämnden klarar sig inom budgetramen 2017. 
 
Grundskolan 
Prognosen är att de flesta asylsökande eleverna stannar kvar i kommunen.  
Statsbidrag söks för lågstadiesatsningen. 
 
Frivilliga skolformer 
Finansieringen för vuxenutbildningen är osäker. Bedömningen är att 
verksamheten kommer att öka i omfattning. 
Gymnasieverksamheten är stabil. 
 
Förskolan 
Den nya avdelning som startas i år ryms inom årets budget. Däremot finns 
inte finansiering av den nya fri-förskolan, som startar i höst, med i budgeten 
för 2017. 
 
Förebyggande och stöd 
Ett beviljat statsbidrag gav lägre intäkt än väntat för elevhälsan vilket 
innebär påfrestningar på verksamheten 2017. 
 
HVB 
Vidtagna åtgärder för att minska verksamheten redovisas. Ytterligare 
kostnadsanpassningar under 2017 för HVB-verksamheten presenteras.  
 
Under 2018 ökar behovet av stödboendeplatser samtidigt som behovet av 
HVB-platser minskar ytterligare, förutsatt att inte nya asylsökande flyttar in 
till kommunen. 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 41  forts                      Dnr 2016/94:042   
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  

 
att  godkänna redovisningen av planerade åtgärder inom förvaltningens  

verksamheter 
 
att  presidiemötena mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden    

återupptas  
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta utveckling och anpassning  

av HVB-verksamheten där stödboende utvecklas i centrala Filipstad 
i samarbete med tekniska kontoret och socialförvaltningen samt 

 
att  ge förvaltningen i uppdrag att vid nämnden i juni redovisa åtgärder och 
      anpassning av HVB-verksamheten och stödboendet. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 42                               Dnr 2016/125:600   
 

Rapport, verksamhetsutveckling för nyanlända elever 
 

Förvaltningschefen redogör från pågående utvecklingsarbete i samarbete 
med Skolverket. Analysarbetet är genomfört och förutsatt att Skolverket 
godkänner upprättade handlingsplaner så kommer dessa att verkställas 
med början hösten 2017. 
Via avtal med Skolverket erbjuds stödinsatser och visst ekonomiskt stöd. 
Arbetet syftar till att utveckla verksamheten som rör nyanlända elevers 
mottagande och utbildning.  
 
Utbildningsinsatser planeras tillsammans med Karlstads universitet som 
är tänkta att genomföras i Filipstad. 
I ett övergripande perspektiv planeras en gemensam systematik i 
utvecklingsarbetet inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter och 
även kopplat till rektorsutbildning. 
 
Förskolan 
Fortbildning för personal med inriktning flerspråkighet och interkulturalitet 
Språkutvecklare för förskolan 
Fortbildning för vikarier 
 
Grundskolan  
Språkutvecklande arbetssätt 
Kompetensutveckling för modersmålslärare och språkstödjare 
 
Frivilliga skolformer/ Gymnasiet 
Närvaro i skolan, djupanalys genomföras om frånvaroorsaker 
Språket i alla ämnen, alla lärare kompetensutvecklas i språkutvecklande 
arbetssätt 
Kompetensutveckling för modersmålslärare och studiehandledare  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  med godkännande lägga rapporten till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 43 
 
Förvaltningen informerar 
 
Förebyggande och stöd 
Deltar i länsnätverket för länsstratgin för goda matvanor och fysisk aktivitet 
i Värmland. 
 
Förskolan 
Rekrytering pågår av förskollärare. 
Ny avdelning i lärcentrums lokaler startar i nästa vecka (v 20). 
Ny avdelning för Stålvalla, utredningen pågår. 
 
Grundskolan 
Hög belastning på rektorer för att klara rekrytering av personal. 
Ny rektor för Åsenskolan är rekryterad. 
 
Extra tjänster 
En handledare har anställts för att samordna arbetet kring de personer 
som kommer att arbeta inom för- och grundskolan i form av ”extra tjänster”. 
 
Frivilliga skolformer 
Spångbergsgymnasiet är återställt efter vattenskada och renovering. 
SFI-verksamheten påbörjar flytten till Folkets hus. Behöver ytterligare 
lokaler. Letar möjligheter för att kunna erbjuda fler personer utbildning. 
 
Kulturskolechef 
Fyra personer kallade till anställningsintervju. I uppdraget ingår att 
utveckla och samordna kulturskolan med andra verksamheter. 
 
Socioekonomisk resursfördelning 
Förvaltningschefen redogör kort för förutsättningarna för en 
socioekonomisk resursfördelningsmodell. 
En behovsstyrd resursfördelning lyfts även fram i skolkommissionens 
slutbetänkande. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 44 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Skolinspektionens rapport om skolhuvudmännens mottagande av 
nyanlända elever i grundskolan 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever redovisas, dnr 2017/13 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, § 18, 29 
Kommunstyrelsens beslut, § 43 
 
Särskild verksamhetsuppföljning, 10 maj, kl 13 – 15  
 
Dialogdag den 16 maj, kl 13 – 16 
 
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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        § 45                               Dnr 2017/4:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisade beslut: 
 
Ordförandebeslut, bidrag till Ferlinskolans avslutningsfest, åk 9 
 
Biträdande rektors anställningsbeslut, Spångbergsgymnasiet  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att  lägga redovisningen till handlingarna 

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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