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Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Nils-Erik Mellström (C) ersättare för Robert Spector (SD) 
 Bengt Sjöberg (KD) 
 Filip Dahlöv (M) 
Ersättare:                Sune Frisk (S) 
  
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Marie Lilja, ekonom 
 Annika Axelsson, verksamhetschef 
 Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 
                                Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef 
 Jan Setterberg, rektor 
 Susanne Berggren, kulturskolechef 
 Marie Eriksson, nämndadministratör 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-08-16 
 
Utses att justera: Patrik Fornander                                            Paragrafer: 56 – 61 
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling  
 
                                Justerande       
   Patrik Fornander 
    
                                                                   

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2017-08-15 
 
Anslagsdatum:               2017-08-16       Datum för anslags nedtagande: 2017-09-08 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2017-08-15  

 
 

 
 
§ 56 

 
§ 57 
 
§ 58 
 
§ 59 
 
§ 60  
 
§ 61 
 
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Delårsbokslut samt månadsuppföljning för juni månad 
 
Ekonomi, åtgärder inom budget 2017 
 
Förvaltningen informerar 
 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
 
Övrigt 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2017-08-15 2(7) 

 
 

       § 56                              Dnr 2016/94:042 
 
Delårsbokslut samt månadsuppföljning för juni månad 
 
Delårsbokslut 
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut avser perioden 1 januari till 
30 juni 2017. 
Utfallet för barn- och utbildningsnämnden totalt visar en avvikelse på 
-1 855 tkr. Avvikelser finns inom olika områden. De verksamheter som 
främst avviker från budget är grundskolan, nya elever på gymnasiet samt 
HVB verksamheten. 
 
Månadsuppföljning 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden totalt för helår ligger nu på 
-4 475 tkr. Något lägre än tidigare prognos (-6 335 tkr). 
Det som påverkar prognosens utfall är delårsuppföljningen gällande 
återsök hos Migrationsverket som avser intäkter för åren 2015 samt 
2016. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari – 30 juni 2017 
     samt 
 
att lägga månadsuppföljning för juni månad med godkännande till 
     handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut för perioden 1 januari – 30 juni 2017 
     samt 
 
att lägga månadsuppföljning för juni månad med godkännande till 
     handlingarna. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 57                               Dnr 2016/94:042   
 
Ekonomi, åtgärder inom budget 2017  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i juni att 
ge förvaltningschefen och verksamhetscheferna i uppdrag att arbeta fram 
åtgärder för en anpassad budget främst till följd av minskade 
asylersättningar med återredovisning i augusti. 
 
Verksamhetscheferna redovisar åtgärder och orsaker till den uppkomna 
situationen. För de barn/elever som beviljas uppehållstillstånd upphör 
asylersättningarna, vilket resulterar i ökade kommunala kostnader. 
 
Förskolan: 
Lejonkulan lagts ner som förskola för asylbarn. 
Asylbarnen/nyanlända vid Villekulla integreras i ordinarie verksamheter. 
 
Dagsaktuell kö till förskolan 
Tätorten: Nio lediga platser samt tre inom pedagogisk omsorg 
Lesjöfors: Elva barn i kö 
Nykroppa: Fem barn i kö (erbjuds platser i centrala Filipstad). 
 
Grundskolan: 
Nio färre tjänster i augusti jämfört med vårterminen. 
Ändrad organisation av stödinsats vid en skola som medför lägre kostnad. 
 
Frivilliga skolformer: 
Något färre tjänster inför skolstarten i augusti jämfört med vårterminen. 
 
Interkommunal ersättning, svårt att påverka. 
Arbete pågår för att ändra och anpassa vuxenutbildningens organisation. 
Kön till SFI, något kortare än tidigare. 
Gymnasieskolan, utökats med ett program. 
Språkintroduktionen minskar i omfattning och följs upp varje vecka. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagens muntliga rapport samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att vid nämnden i september redovisa 

uppdraget ”åtgärder för en anpassad budget” skriftligt innefattande en 
ekonomisk redovisning. 

                                                                                                               Utdragsbestyrkande 
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          § 58 
 

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar aktuella frågor inom nämndens område. 
 
• Buss för gymnasieelever boende i Nordmark kommer att åtgärdas. 

 
• Skolverket och dialogstöd - Under tre terminer, med start i höst, bedrivs 

omfattande fortbildningsinsatser för personal inom för- grund- och 
gymnasieskolan. 

 
• Filipstads kommun har beviljats 1,2 mkr i statsbidrag för ökad 

måluppfyllnad. 
 

• HVB och utvecklingsarbetet med stödboendet fortsätter. Chefen för 
förebyggande och stöd ansvarar för verksamheten framöver då 
föreståndaren avslutar sin anställning inom kommunen. 

 
• Skollokaler – nya skolan 

     En politisk styrgrupp och en tjänstemannaorganisation är utsedd för 
arbetet med att projektera och bygga en ny skola. Projektledare har 
anlitats. Ett första möte mellan den politiska styrgruppen och 
tjänstemannagruppen hålls den 28 augusti.  
Målet är att skolan är klar inför höstterminen 2020. 

 
• Utökning förskolan Lesjöfors. Ärende om utökning och lokalbehov lyfts 

vid kommunstyrelsen i september. 
 

• Kulturskolans aktiviteter och omfattning kommer att utökas. 
Kulturskolechefen söker projektmedel för olika utvecklingsområden. 

 
• SFI-lokaler. Hyresavtal skrivs mellan kommunen och Folkets 

husföreningen.  
 
• Verksamhetschef för grundskolan redovisar förutsättningarna inför 

skolstart gällande lärarsituationen. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 59 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
SKL:s cirkulär 17:39, studiestartsstöd, dnr 2017/39:615 
 
IVO, Inspektionen för vård och omsorgs beslut, dnr 2017/10:751 
 
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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       § 60                               Dnr 2017/4:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisade beslut: 
Anställningsärenden 
 
Ordförandebeslut, förordnande som förvaltningschef under ordinarie 
förvaltningschefs sommarsemester 
 
Beslut om överenskommelse 2 med Skolverket, dnr 2016/125 
 
Beslut om avtal för självskjuts, dnr 2017/58 
Beslut om busskort, dnr 2017/59 
Beslut om mottagande i grundsärskola, dnr 2017/61 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 61 
 
Övrigt 
 
Vid sammanträdet presenterar sig rektor Jan Setterberg, Åsenskolan 
samt kulturskolechefen Susanne Berggren. 
 
Båda är nyanställda på tjänsterna. 

 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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