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       § 25 
 
Tyst minut 
 
Till minne av ordförande Torbjörn Parling inleds sammanträdet med en 
tyst minut. Parling avled den 18 mars. 
___ 
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       § 26                             Dnr 2019/10:611 
  

Yttrande till Skolinspektionen avseende kvalitetsgranskning av 
Brattfors skola 
 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap 10 § skollagen 
Filipstads kommun att vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. 
De vidtagna åtgärderna ska redovisas för Skolinspektionen. 
 
Åtgärder ska vidtas av rektor inom området: ”Utbildningen utformas så 
att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero”. 
Åtgärder ska även vidtas gällande grundläggande förutsättningar för 
skolenheten och avser elevhälsans arbete. 
Ytterligare brist avser skolbiblioteket, där huvudmannen ansvarar för 
att det på grundskoleenheterna finns tillgång till skolbibliotek som kan 
användas för att stödja elevernas lärande och utveckling. 
 
Rektor redogör för ärendet och vidtagna åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Skolchef samt rektors yttrande, daterat 2020-04-06 
Skolinspektionens beslut, daterat 2019-12-02 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att ställa sig bakom yttrandet och översända det som huvudmannens 

svar till Skolinspektionen 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom yttrandet och översända det som huvudmannens 

svar till Skolinspektionen. 
 
 
 
 
 
Beslutet och yttrandet skickas till Skolinspektionen (dnr 43-2018:9400) 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 27                              Dnr 2019/78:042 
  

Åtgärder för budget i balans - rapport 
 
T Nordkvist redovisar en delrapport av sitt uppdrag gällande 
kvalitetsökning och ekonomiska effekter. Utgångspunkten är 
kunskapsuppdraget (kvalitet för eleverna) och värdegrundsuppdraget. 
Rektor är elevernas rättsgarant vilket inbegriper både kunskaps-
uppdraget och värdegrundsuppdraget. 
Huvudmannen ansvarar för att rektor ges de förutsättningar som 
krävs för att rättsgaranti ska uppnås. 
Skolchef ska utses med uppgift att biträda huvudmannen med att se 
till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs. 
 
Kvalitet i alla led – politik – ledning – lärare 
Kvalitet för eleverna 
 – Barnen/eleverna tycker att det är roligt att gå till sin skola där de 
känner sig trygga och har studiero. 
– Tillräckligt stora skolor för att eleverna ska ha rimlig möjlighet att få 
undervisning av behöriga lärare.  
Eleverna får långsiktig större tillgång till behöriga lärare och ett större 
urval av kamrater. 
 
Tillgängliga lösningar med utgångspunkt i elevers rätt till likvärdig 
skola presenteras av Nordkvist där strukturella förändringar föreslås. 
En dialog pågår i förvaltningen och kommer att innefatta samtliga 
verksamheter, därefter kommer möjliga förslag till åtgärder att 
redovisas för nämnden. 
Ytterligare delområde som kommer att granskas är lednings- och 
ekonomistöd för barn- och utbildningsförvaltningen. 
Delrapport ges varje vecka till skolchef och kommunchef samt vid 
nämndsammanträdena. Slutrapport redovisas för nämnden i juni. 
 
C Hultgren förtydligar de ekonomiska förutsättningarna med en 
budget i balans i förhållande till skolans kvalitetsuppdrag. 
 
Förslag under mötet 
Ordförande Olle Engström (S) föreslår att nämnden efter att tagit del 
av den första delen i utredningen ger förvaltningschefen i uppdrag att 
fortsätta utredningsarbetet.  
 
Mötet ajourneras. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 27 forts                    Dnr 2019/78:042 
  

När sammanträdet återupptas yrkar Patrik Fornander (M) att 
förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att få 
ekonomin i balans utan nedläggning av skolor samt att redovisa 
personalbudgeten som barn- och utbildningsnämnden beslutade om i 
februari. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutat bifalla det egna förslaget. 
 
Votering 
Votering begärs och verkställs med följande voteringsproposition; 
Ja-röst innebär bifall till Olle Engströms förslag. 
Nej-röst innebär bifall till Patrik Fornanders förslag. 
 
Omröstningsresultat 
Olle Engström (S), Ann-Marie Rosö (S), Monica Samuelsson (S), 
Christel Iversen (V) röstar ja. 
Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M), Helena Halvarsson (SD) 
röstar nej. 
Ordförande finner att nämnden med fyra röster mot tre beslutat att 
bifalla det egna förslaget. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att lägga den redovisade rapporten till handlingarna samt 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet. 
 
 
 
Reservation 
Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M) och Helena Halvarsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Patrik Fornanders förslag. 

  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 § 28                               Dnr 2019/78:042 
 
Kvartalsuppföljning, kvartal 1, 2020 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt utfall med 
-4 796 tkr efter marsmånad. Avvikelser finns inom alla verksamheter. 
De stora avvikelseposterna finns framför allt inom grundskolan och 
gymnasiet. Avvikelserna beror till mesta del av för höga lönekostnader 
mot budgeterat. 
Barn- och utbildningsnämndens årsprognos beräknas till -17 990 tkr per 
mars månad vilket är en förbättrad prognos från februari med 2 320 tkr. 
 
I prognosen har några av de pågående åtgärderna tagits med. Dessa är 
vakanshållande av verksamhetschef grundskolan, avveckling av 
stödboendet samt åtgärder inom grundskolan. 
I prognosen har inte ett ev. beslut om stängning av förskolan Björnen 
tagits med. 
 
Sammantaget ger de genomförda och planerade åtgärderna en effekt 
som på årsbasis motsvarar 9 mkr 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Uppföljning, mars 2020, daterad 2020-04-07 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
___ 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 29                               Dnr 2020/35:600 
  
Nedläggning av förskolan Björnen 
 
Femårsprognosen för antalet födda barn pekar på ett minskat barnantal i 
tätorten framöver. Prognosen utgår ifrån det minskande antalet födda 
barn 2019 och ett antagande om att utvecklingen fortsätter i den 
riktningen framöver. Första kvartalet 2020 visar samma utveckling som 
2019.  
Enligt prognosen planerades en avveckling av platser motsvarande 1 – 2 
avdelningar hösten 2021.  
Förskolan har för närvarande fyra stora årskullar (2015 – 2018) inne i sin 
verksamhet. Barn födda 2014 som börjar skolan i höst är lika många 
som barnen som föddes 2019.  
Med det ekonomiska läget som föreligger föreslås en tidigareläggning av 
den planerade avvecklingen av de två avdelningarna på Björnen. 
En stängning av Björnen motsvarar en besparing på tre miljoner kronor 
på årsbasis (1 miljon kronor 2020). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-31 
Samverkan, daterad 2020-04-06 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
att förskolan Björnen stängs i samband med sommarstängningen, 
     vecka 27, 2020 
 
att barnen vid förskolan omplaceras till andra förskolor innan barn från 

kön placeras samt 
 
att personalen vid Björnen omplaceras till andra tjänster inom förskolan. 
 
Patrik Fornander efterfrågar barnchecklista i ärendet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förskolan Björnen stängs i samband med sommarstängningen, 
     vecka 27, 2020 
 
att barnen vid förskolan omplaceras till andra förskolor innan barn från 

kön placeras samt 
 
att personalen vid Björnen omplaceras till andra tjänster inom förskolan. 

 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 30                              Dnr 2020/25:600 
  
Återredovisning av uppdrag inom systematiskt arbetsmiljöarbete 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 17 mars 2020 att uppdra åt 
förvaltningschefen att tillse att brister i det systematiska åtgärdsarbetet 
åtgärdas och att detta återredovisas vid april månads nämndmöte. 
 
Förvaltningen har träffat tekniska kontorets fastighetsenhet och gått 
igenom förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete och det behov av 
åtgärder som uppmärksammats. 
Samtidigt har frågeställningar uppkommit vems ansvar olika åtgärder 
ligger hos, dvs är det frågan om en verksamhetsåtgärd eller är det 
kopplat till fastigheten och är det fastighetsenhetens ansvar. 
Vid mötet enades förvaltningarna om att det skall tas fram tydliga listor 
på vad som är fastighets- respektive verksamhetsrelaterade åtgärder. 
Månatliga möten ska hållas mellan förvaltningarna för att kontinuerligt 
följa upp och ta fram åtgärdsplaner utifrån det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-07 
Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2020-03-17, § 19 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att med godkännande lägga förvaltningschefens rapport till handlingarna 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga förvaltningschefens rapport till handlingarna. 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 31 
  

Budgetarbetet inför budget 2021 
 
Budgetarbetet hanterades under § 27. 

 
___ 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 32 
  

Information om aktuell situation 
 
I anledning av corona-covid -19 pandemin så arbetar Filipstads 
kommun sedan en månad i sk stabsläge. 
Stabsfunktionen är sammanhållande för verksamheterna. 
 
Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer har en rad åtgärder  
vidtagits. 
En av åtgärderna är att gymnasieskolan sedan den 19 mars bedrivit 
utbildning på distans och via fjärrundervisning. 
  
Skolchefen informerar om aktuell situation för verksamheterna. 
 
Planering av skolavslutning pågår för både grundskolan och 
gymnasieskolan. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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       § 33 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Anmälan om personuppgiftsincident, dnr 2020/31 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
___ 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-04-14 12(12) 

 
 

         § 34 
  

Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Beslut av ordförande, avseende distansutbildning för gymnasiet, 
2020-03-17, 2020-03-19, dnr 2020/28 
 

   Bergslagarens stödboende, dnr 2020/27 
 
Rektors anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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