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§ 15

Aktuell ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunchefen redovisar aktuella förutsättningar för barn- och 
utbildningsnämnden. 
Efter att förre förvaltningschefen avslutat sin tjänst har kommunchefen 
ansvaret som förvaltningschef. S-Å Eriksson har utsetts som skolchef. 
Förvaltningen har ytterligare förstärkts med extern resursperson.  

Det kommande arbetet med att få en balanserad budget för barn- och 
utbildningsnämnden beskrivs under punkterna: Nulägesbeskrivning – 
Organisation och struktur, samråd med lednings- och 
arbetstagarorganisation – Åtgärder. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 16  Dnr 2020/20:042 

Bokslut 2019 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar sammantaget ett negativt 
resultat med -9 227 tkr för 2019. Avvikelser finns inom samtliga 
verksamheter. De stora avvikelseposterna finns framförallt inom 
grundskolan och Spångbergsgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
Upprättat bokslut 2019 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att godkänna upprättat bokslut för 2019 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättat bokslut för 2019. 

Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 17                               Dnr 2019/78:042   

Budgetuppföljning januari – februari 2020 

Aktuell ram för barn- och utbildningsnämnden 2019 är 208 350 tkr. 
Detta är en justering sedan tidigare då vuxenutbildningen bytt huvudman. 

Barn- och utbildningsnämnden totalt redovisar ett negativt utfall med 
-4 452 tkr per februari månad. Avvikelser finns inom alla verksamheter.
De stora avvikelseposterna finns framför allt inom grundskolan och
Spångbergsgymnasiet. Avvikelserna beror mestadels av för höga
lönekostnader mot budgeterat.

Barn- och utbildningsnämndens totala årsprognos beräknas till -20 310 
tkr utifrån februari månad. Negativa prognoser finns på grundskolan,  
Spångbergsgymnasiet, förskoleverksamheten samt på BUN 
gemensamt. I prognosen för grundskolan och gymnasiet så är det 
framför allt personalkostnader som är medtagna. 
Förskolans prognos beräknas på att bidraget till friförskolorna inte 
kommer att rymmas i budgeten. 
BUN-gemensamt negativa prognos avser framförallt skolskjutsar. 
Utfall för perioden -4 452 tkr. Prognos: -20 310 tkr. 

Barn- och bildningsnämnden beslutar 

att med lägga informationen med godkännande till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 18

Åtgärder i anledning av Corona 

Kommunens säkerhetsamordnare och kanslichef redovisar hur Filipstads 
kommun arbetar då kommunen har gått i stabsläge sedan fredag den 13 
mars. Krisledningsnämnden har inte trätt ikraft. 
Stabsläge innebär ett centralt arbete i kommunen utifrån i förväg 
upprättade strukturer och metoder. Strukturen följer kommunens 
krisledningsplan. Stabsfunktionen är sammanhållande för 
verksamheterna. 
Omvärldsorientering 
En särskild funktion inom stabsfunktionen hanterar och säkerställer 
information som bland annat staten och myndigheter rekommenderar. 

I anledning av dagens statsministerns presskonferens där lärosäten och 
gymnasieskolor rekommenderas att bedriva distansundervisning så har 
stabsfunktionen kallats in berörda till möte under eftermiddagen för 
ställningstagande.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 19                              Dnr 2020/25:600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 

Redovisning av 2019-år systematiska arbetsmiljöarbete. 

De områden som ingår i redovisningen avser personal och elever: 
Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, sjukfrånvaro, 
rehabiliteringsutredningar, anmälningar om arbetsskada 
utrymningsövningar, arbetsmiljö ronder samt olycksfall och tillbud för 
barn/elever.  

Beslutsunderlag 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019 
Kvarstående brister 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna 

Yrkanden vid sammanträdet 
Olle Engström (S) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag 
att tillse att de påtalade bristerna vid arbetsmiljö ronder åtgärdas samt att 
detta återredovisas vid nästa sammanträde. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att tillse att påtalade brister åtgärdas 
och att detta återredovisas vid nästa sammanträde samt 

att i övrigt lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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     § 20                              Dnr 2019/15  

Internkontroll, uppföljning av 2019-års plan 

Kontroller som genomförts enligt barn- och utbildningsnämndens  
fastställda internkontrollplan 2019 redovisas.  
Kontrollområdet ” riktlinjer för skolskjuts” har genomförts då nämnden 
fattat beslut om nya riktlinjer vid sitt sammanträde i juni 2019. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-02 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att godkänna genomförd internkontroll 

Ärendet delges kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna genomförd internkontroll. 

Ärendet delges kommunstyrelsen. 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum          Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17 8(11) 

§ 21                               Dnr 2020/21:600 

Internkontrollplan 2020 

Barn- och utbildningsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. 
Planen syftar till att både styra och följa upp särskilt utvalda områden 
inom nämndens ansvarsområde. 

Förslag till internkontrollplan överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden som underlag för dialog och ställningstagande. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad, 2020-03-10 samt tabell 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att fastställa förslag till internkontrollplan för 2020 

Barn- och utbildningsnämnden diskuterar planen för 2020 och 
kompletterar kontrollområdet ”systematiskt arbetsmiljöarbete”. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att kontrollområdet ”systematiskt arbetsmiljöarbete” kompletteras med   
”en plan upprättas för att påtalade brister i samband med arbetsmiljö 
ronder åtgärdas” samt 

att med tillägget fastställa förslag till internkontrollplan för 2020. 

Beslutet delges kommunstyrelsen samt kommunrevisionen 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 22

Anmälningsärenden 

Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 

Verksamhetsberättelse 2019, familjecentralen 

Verksamhetsberättelse, första linjen 2019 

Skolinspektionens beslut, dnr 2019/93 

Förordning om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning 
av viss smitta, SFS 2020:115 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 23

Delegationsärenden 

Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 

Beslut om mottagande i grundsärskola enligt 7 kap 5 § skollagen, 
dnr 2020/15, 2020/16 

Ordförandebeslut om att utse skolchef, dnr 2020/13 

Rektors anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 

Förskolans kö 
Idag nio barn i kö för plats inom förskolan under våren. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 24

Övrigt 

Patrik Fornander (M) informerar kort om gymnasiesamverkan och 
kommande möten. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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