
FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum  Blad 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-16                                         1(8) 
__________________________________________________________________ 
 
Plats och tid:           Spångbergsgymnasiet, kl 9.00 – 12.40 
                                Ajournering kl 12.10 – 12.30 
 
Beslutande: Anders Nilsson (V), ordförande 
 Johan Larsson (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Christel Iversen (V) 
 Patrik Fornander (M) 
 Filip Dahlöv (M) (deltar i redovisning av ärendena) 
 Helena Halvarsson (SD) 
 Nils-Erik Mellström (C), ersätter Filip Dahlöv (M) (beslutdelen) 
Ersättare: Monica Samuelsson (S), Olle Engström (S), Ahmed Yousef (S) 
 Ulla Olsson (L), Johnny Grahn (SD) 
                                 
Övriga deltagande:    Claes Hultgren, förvaltningschef/kommunchef  
                                   Sten-Åke Eriksson, skolchef  
 Tage Nordkvist, konsult   
                                   Marie Lilja, ekonom  
                                   Annika Axelsson, verksamhetschef, förskolan 
                                   Hans Ryhed, rektor, gymnasieskolan 
 Birgitta Jansson, enhetschef, elevhälsan 
                                Susanne Berggren, enhetschef, kulturskolan, fritidsgårdar 
 Sara Beya, nämndadministratör 
                                   Lena Hammarqvist, sekreterare/nämndadministratör 
                                        
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-06-17 
 
Utses att justera: Patrik Fornander                                       Paragrafer: 43 – 47 
 
Underskrifter:          Sekreterare        _____________ 
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      ______________ 
   Anders Nilsson  
 
                                Justerande      ______________  
                      Patrik Fornander 
 
                                                                  

 
                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                    Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2020-06-16 
 
Anslagsdatum:               2020-06-18 Datum för anslags nedtagande: 2020-07-10 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                      Utdragsbestyrkande  
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 § 43                              Dnr 2019/78:042 
 
Månadsuppföljning efter maj månad, 2020 
 
Barn- och utbildningsnämnden totalt redovisar ett negativt utfall med 
-6 953 tkr per maj månad. Avvikelser finns inom alla verksamheter. 
De stora avvikelseposterna finns framförallt inom grundskolan och 
Spångbergsgymnasiet. Främsta orsaken är att personalkostnader ligger 
högre mot budgeterad nivå. 
 
Nämndens totala årsprognos beräknas till -15 990 tkr per maj som är en 
förbättrad prognos med 2 150 tkr från föregående månad. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter maj månad, daterad 2020-06-09 
 
Förvaltningschefen redovisar personalstatistik, från 2017 och framåt, 
förändringar i personalkostnader samt intäktsutfallet. 
Svårigheterna är att jämföra utfall i ekonomin med personalsystemets 
siffror över anställda, vilket det finns många orsaker till. Förklaringen till 
att budgetuppföljningen hittills inte visat på samma resultatförbättring 
förklaras med minskade statsbidrag och att inte anpassningar av 
tjänster skett i samma takt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över verksamhetsuppföljningen 

och hur den ytterligare kan utvecklas. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 44                              Dnr 2019/78:042 
 
Åtgärder för budget i balans – rapport 
 
Utredare T Nordkvist redovisar sin slutrapport ”likvärdig utbildning av hög 
kvalitet för alla elever i Filipstads kommun”. Uppdraget har varit att lämna 
förslag till verksamhetsmässiga förändringar som skapar förutsättningar 
för god kvalitet inom BUN:s olika verksamheter, anpassningar av 
ekonomin samt översyn av lednings- och ekonomistöd för barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Rapporten som presenteras syftar till att visa hur utbildning för barn och 
elever långsiktigt kan säkerställas samt vilka de ekonomiska effekterna 
blir. 
 
Sammanfattning 
Övergripande fokus för denna utredning inklusive förslag är kvalitet i 
utbildningen för barn och unga i Filipstads kommun. 
 
Förvaltningen föreslås förstärkas med en tjänst som biträdande skolchef.  
Skälet till detta är förslaget om en plattare organisation där mellanledet 
verksamhetschef försvinner. 
 
För förskolans del har det redan tidigare i processen föreslagits att 
förskolan. Björnen stängs i samband med sommaruppehållet. BUN har 
fattat beslutet. 
 
Utredningens största fokus är grundskolan där strukturella förändringar 
föreslås; nedläggning av skolverksamheterna i Brattfors och Nordmark 
samt att mellanstadiet vid Nykroppa skola flyttar till Åsenskolan. 
 
Spångbergsgymnasiet föreslås, genom reducering av antalet sökbara 
program, fortsätta utvecklas till en starkare gymnasieskola med fokus på 
kompetensförsörjning till näringsliv och offentlig verksamhet i Filipstads 
kommun. 
 
För kulturskolan föreslås inga förändringar. 
 
Det pågår för närvarande en parallell utredning om elevhälsan varför 
inga förslag i nuläget läggs angående verksamheten. 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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§ 44 forts                      Dnr 2019/78:042 
 
Yrkanden under mötet 
Anders Nilsson (V) yrkar: 
1. att redovisningen godkänns samt  

 
att förvaltningschefen får i uppdrag  
2. att föreslå en anpassad grundskoleorganisation för Filipstads kommun 

och att förslaget ska genomgå en barnkonsekvensanalys. 
Uppdraget delredovisas för nämnden i oktober. 
3. att arbeta fram förslag till ledningsorganisation till nämndens 
sammanträde i september 
4. att förändringar i elevhälsans organisation redovisas vid nämndens 
sammanträde i oktober 
5. att inleda en översyn av Spångbergsgymnasiets programutbud och 
organisation som presenteras vid nämndens sammanträde i oktober 
6. att utreda möjligheterna till fortsatt förändrings- och utvecklingsarbete 
inom förskolan som presenteras för nämnden i november. 
 
Patrik Fornander (M) yrkar:  
Avslag på T Nordkvist utredning samt föreslår  
7. att förvaltningen får i uppdrag att redovisa hur man bäst utvecklar 
skolorna i Nykroppa, Brattfors, Nordmark och Lesjöfors. 
 
Nils-Erik Mellström (C) yrkar: 
8. att en barnkonsekvensanalys görs för en f-3 respektive 4 – 6 skola i 
tätorten Filipstad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer samtliga yrkanden under proposition, ett i taget. 
 
Ordförande ställer det egna yrkandet om att redovisningen godkänns mot 
Fornanders avslagsyrkande och finner att nämnden beslutat att 
godkänna redovisningen. 
Votering begärs och genomförs enligt följande: 
Ja röst för Anders Nilssons förslag, nej röst för Fornanders förslag. 
Med röstsiffrorna 4 ja mot 3 nej finner ordförande att nämnden beslutat 
att godkänna redovisningen.  
Omröstningsresultat: 
Ja: Anders Nilsson, Johan Larsson, Ann-Marie Rosö, Christel Iversen. 
Nej: Patrik Fornander, Nils-Erik Mellström, Helena Halvarsson.  
 
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till de egna 
yrkandena (nr 2 – 6) och finner att nämnden beslutat att bifalla förslagen. 
                                                                                                             Utdragsbestyrkande 
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 § 44 forts                     Dnr 2019/78:042 
 

Ordförande ställer därefter proposition på bifall eller avslag till 
Fornanders förslag (nr 7) och finner att nämnden beslutat att avslå 
förslaget. 
Votering begärs och genomförs enligt följande: 
Ja röst: bifall till förslaget, nej röst: avslag till förslaget. 
Med röstsiffrorna 4 nej mot 3 ja finner ordförande att nämnden beslutat 
att avslå förslaget. 
Omröstningsresultat: 
Nej: Patrik Fornander, Nils-Erik Mellström, Helena Halvarsson.  
Ja: Anders Nilsson, Johan Larsson, Ann-Marie Rosö, Christel Iversen. 
 
Slutligen ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Nils-Erik 
Mellströms förslag (nr 8) och finner att nämnden beslutat bifalla förslaget. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen samt  
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att 
- föreslå en anpassad grundskoleorganisation för Filipstads kommun och 
att förslaget ska genomgå en barnkonsekvensanalys. 
Uppdraget delredovisas för nämnden i oktober. 
- arbeta fram förslag till ledningsorganisation till nämndens sammanträde i 
september 
-förändringar i elevhälsans organisation redovisas vid nämndens 
sammanträde i oktober 
- inleda en översyn av Spångbergsgymnasiets programutbud och 
organisation som presenteras vid nämndens sammanträde i oktober 
- utreda möjligheterna till fortsatt förändrings- och utvecklingsarbete inom 
förskolan som presenteras för nämnden i november samt 
 
att en barnkonsekvensanalys görs för en f-3 respektive 4 – 6 skola i 

tätorten Filipstad. 
 
 
Reservation 
Patrik Fornander (M), Nils-Erik Mellström (C), Helena Halvarsson (SD)  
reserverar sig mot beslutet i de delar där Fornanders yrkanden avslås.  

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 45                              Dnr 2020/55:624 
 
Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska 
 
Det medicinska ledningsansvaret för elevhälsan föreslås delegeras till 
särskilt utsedd skolsköterska från den 1 augusti 2020 då elevhälsans 
nuvarande chef tillika medicinskt ansvarig skolsköterska slutar sin 
tjänst.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att utse Eva Edholm till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska från 

och med den 1 augusti 2020 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Eva Edholm till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska från 

och med den 1 augusti 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till Eva Edholm, skolsköterska 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 46 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
IVO, inspektionen för vård och omsorg, beslut, 2020-05-12, dnr 2019/8 
 
Skolinspektionen, beslut, 2020-06-02, dnr 2020/50 
 
Datainspektionens beslut, 2020-06-03, dnr 2020/31 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 47 
 
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 
 
Ordförandebeslut, beslut om distansundervisning för gymnasiet hävs, 
dnr 2020/28 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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