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Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-12     1(9) 
__________________________________________________________________ 

Plats och tid:   Spångbergsgymnasiet, kl 9.00 – 11.30 
 Ajournering 10.45 – 11.15 

Beslutande: Anders Nilsson (V), ordförande 
Johan Larsson (S) 
Ann-Marie Rosö (S) 
 Ahmed Yousef (S) 
Patrik Fornander (M) 
Filip Dahlöv (M) 
Helena Halvarsson (SD) 

Ersättare: Monica Samuelsson (S) 
  Olle Engström (S) 
Ulla Olsson (L) 

  Johnny Grahn (SD) 

Övriga deltagande:     Sten-Åke Eriksson, skolchef 
   Claes Hultgren, förvaltningschef/kommunchef 
   Marie Lilja, ekonom  
   Annika Axelsson, verksamhetschef, förskolan 
   Hans Ryhed, rektor, gymnasieskolan 

Susanne Berggren, kulturskolan, fritidsgårdar 
   Lena Hammarqvist, sekreterare/nämndadministratör 

Justeringens plats 
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-15 

Utses att justera: Patrik Fornander     Paragrafer: 35 – 42 

Underskrifter:          Sekreterare        _____________ 
Lena Hammarqvist 

  Ordföranden      ______________ 
Anders Nilsson 

  Justerande ______________ 
    Patrik Fornander 

      ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:                    Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum:   2020-05-12 

Anslagsdatum:   2020-05-20  Datum för anslags nedtagande: 2020-06-11 

Förvaringsplats:   Barn- och utbildningsnämndens kansli 
Underskrift__________________________________________________________ 

 L Hammarqvist         Utdragsbestyrkande 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Barn- och utbildningsnämndens sammansättning, från den 1 maj 2020 

Månadsuppföljning efter april månad, 2020 

Åtgärder för budget i balans – rapport  

Val av 3 ledamöter samt 1 ersättare till antagningsnämnden för Filipstads 
kommun 

Val av ledamot till styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 

Information om aktuell situation till följd av corona-covid -19  

Anmälningsärenden 

Delegationsärenden 
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§ 35

Barn- och utbildningsnämndens sammansättning, 
från den 1 maj 2020 

Ledamöter 
Anders Nilsson (V), ordförande      
Johan Larsson (S), 1:e vice ordförande  
Ann-Marie Rosö (S)     
Christel Iversen (V)      
Patrik Fornander (M), 2:e vice ordförande 
Filip Dahlöv (M)       
Helena Halvarsson (SD)         

Ersättare 
Monica Samuelsson (S) 
Olle Engström (S) 
Henric Forsberg (S) 
Ahmed Yousef (S) 
Ulla Olsson (L) 
Nils-Erik Mellström (C) 
Johnny Grahn (SD) 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 
___ 

   Utdragsbestyrkande 
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 § 36                               Dnr 2019/78:042 
 
Månadsuppföljning efter april månad, 2020 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt utfall med -4 916 
tkr per april månad. Avvikelser finns inom alla verksamheter, framförallt 
inom grundskolan och Spångbergsgymnasiet. Främsta orsaken är att 
personalkostnader ligger högre mot budgeterad nivå. 
 
Nämndens totala årsprognos beräknas till -18 140 tkr per april månad 
vilket är en försämrad prognos med 150 tkr från mars. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter april månad, daterad 2020 05 06 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna. 
 
___ 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 37                            Dnr 2019/78:042 
  

Åtgärder för budget i balans – rapport 
 
Vid nämndens sammanträde i april redovisades en delrapport av 
uppdraget gällande kvalitetsökning och ekonomiska effekter med syfte 
att nå en balanserad budget för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Förvaltningschefen redovisar nuläget i det pågående arbetet. 
Åtgärder inom grundskolan pågår 
Förskolan Björnen avvecklas 
Stödboendet avvecklas 
Gymnasiet fortsätter att se över åtgärder  
Elevhälsan, fortsätter utredning om hur framtida arbete ska se ut. 
 
En rapport och ett beslutsunderlag kommer att presenteras för 
nämnden i juni.  
 
____ 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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§ 38 
 
Val av 3 ledamöter samt 1 ersättare till antagningsnämnden 
för Filipstads kommun 
 
Antagningsnämnden i Filipstads kommun består av fem ledamöter och 
fem ersättare.  
På grund av förändringar har nämnden att utse tre nya ledamöter samt 
en ny ersättare i antagningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att utse Anders Nilsson, Johan Larsson och Sten-Åke Eriksson till nya 
     ledamöter för antagningsnämnden i Filipstad efter Torbjörn Parling, 
     Olle Engström och Jan-Erik Andrén 
  
att utse Anders Nilsson till ordförande, Johan Larsson till 1:e vice   

ordförande samt 
 
att utse Olle Engström till ersättare för antagningsnämnden efter  
     Johan Larsson 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Anders Nilsson, Johan Larsson och Sten-Åke Eriksson till nya 
     ledamöter för antagningsnämnden i Filipstad efter Torbjörn Parling, 
     Olle Engström och Jan-Erik Andrén 
  
att utse Anders Nilsson till ordförande, Johan Larsson till 1:e vice   

ordförande samt 
 
att utse Olle Engström till ersättare för antagningsnämnden efter  
     Johan Larsson 
 
 
Antagningsnämnden består därmed av följande ledamöter och ersättare: 
 
Ledamöter                                              Ersättare 
Anders Nilsson (V) ordförande               Ahmed Yousef (S) 
Johan Larsson (S) 1:e vice ordf             Olle Engström (S) 
Patrik Fornander (M) 2:e vice ordf          Filip Dahlöv (M) 
Sten-Åke Eriksson, skolchef                   Per Nordstrand, bitr rektor  
Hans Ryhed, rektor                                 Sara Jobs Engström, SYV 

 
 
 

                                                                                                             
 
    
 Utdragsbestyrkande 
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       § 39  
 
Val av ledamot till styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland 
 
Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ledamot till styrgruppen för 
Gymnasiesamverkan i Värmland. 
Till ersättare i styrgruppen är sedan tidigare Patrik Fornander utsedd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att utse Anders Nilsson till ledamot i styrgruppen för 

gymnasiesamverkan i Värmland efter Torbjörn Parling 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Anders Nilsson till ledamot i styrgruppen för 

gymnasiesamverkan i Värmland efter Torbjörn Parling. 
 
___ 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 40 
 
Information om aktuell situation till följd av corona–covid -19 
 
Skolchefen redogör för aktuell situation utifrån påverkan på nämndens 
verksamhetsområde. 
Anställda inom kommunen rekryteras för att stödja vården inom 
socialtjänsten att klara deras uppdrag. Hur detta påverkar bemanningen 
inom förskola och skola följs upp.  
 
Barnens närvaro i förskolan och grundskolan är normal. Däremot 
något högre frånvaro för personalen än jämförbar period föregående år. 
Idrottsundervisning pågår utomhus. 
Avseende matsalarna så arbetar man kontinuerligt med distansering.  
Gymnasieskolan bedrivs i huvudsak via distans- och fjärrundervisning. 
 
Utreder hur förändrade semesterperioder för anställda inom vården 
påverkar förskolan och fritidshemmens öppethållande och organisation.  
 
Kulturskolan ser över möjligheten till att bidra med enklare aktiviteter och 
underhållning (utomhus) vid äldreboendena. 
 
Vid grundskolans skolavslutning fredag den 12 juni deltar endast elever 
och personal. 
Gymnasieskolan förbereder en anpassad avslutning för studenterna. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
___ 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 41 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom 
 
Aktuell kösituation till förskolan redovisas. 
 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
___ 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 42 
  

Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Rektors anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 
 
Beslut om mottagande i grundsärskola, dnr 2020/42 
Beslut om tillhörighet till målgruppen och mottagande till 
gymnasiesärskolan, dnr 2020/43, 2020/44 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
____ 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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