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       § 73                               Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi – budgetuppföljning 
 
Förvaltningschefen återredovisar uppdraget från barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde den 8 oktober. 
Uppdraget avser en mer detaljerad redovisning av orsaker till 
grundskolans och gymnasieskolans stora avvikelse mellan olika 
redovisningstillfällen. 
Dessutom fick förvaltningschefen i uppdrag att redovisa åtgärder för en 
budget i balans 2019. 
 
 Förvaltningschefen redovisar orsaker till skillnader i utfall och prognos  
− IKE (interkommunal ersättning) för gymnasiet, -3 miljoner kr 

(kostnaden saknades vid uppföljning efter september) 
− Förändringar i ram och statsbidrag för grundskolan 
− Organisation i förhållande till intäkter från migrationsverket 
 
Grund- och grundsärskolan 
Verksamhetschefen för grundskolan redovisar skillnader i uppföljningen 
mellan augusti och september 
Den minskade personalnedskärningen från augusti, 10,22 tjänst var i 
verkligheten 9,22 tjänst  
En felräkning har gjorts för läxhjälpsbidraget och fritidshemssatsningen 
0,4 mkr  
Ökad prognos grundskolan 0,4 mkr 
Ökad prognos grundsärskola 0,4 mkr beroende på utökat elevantal (2,0 tj) 
Ökad prognos centrala 1,3 mkr 
Minskade statsbidrag inklusive asylintäkter motsvarande 3 mkr 
Minskade föräldraintäkter, fritidshem, 700 tkr 
Totala prognosen, -5,4 mkr. 
Personalkostnader 
Lönerevidering, 3,5%, ej fått kompensation fullt ut för detta 
Förändringar av statsbidrag för grundskolan  
Totalt har grundskolan minskat med 7,4 tjänster från vårterminen till 
höstterminen. 
Kostnaderna ökar när behöriga lärare anställs och ersätter vikarier.  
Konsekvenser 2020 för grundskolan 
Minskad ram    -1 000 (tkr) 
Minskade statsbidrag -5 410 
Minskade asylintäkter -2 600 
Totalt -9 010 
Ev ökat likvärdig skola 3 235 
Totalt -5 775 
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       § 73 forts 
Grund- grundsärskolans utmaningar 2020 
Socio- ekonomisk fördelning, Strandvägsskolan.  
Brattfors skola och Nordmarks skola, underskott ca -1,1 mkr  per skola. 
Utökning grundsärskolan från 15 till 19,5 elever.  
Stålvalla högstadium. 
Undervisningens kvalitet samt lärarnas kompetens i förhållande till 
ekonomin. 
 
Gymnasiet 
Rektor för gymnasieskolan redovisar budgetramar för gymnasiet 
åren 2018 – 2020 där ramen minskat över tid. 
Skillnaderna för 2018 – 2019 handlar främst om minskade intäkter. 
Spångbergsgymnasiet hade vid ingången till 2019 en för stor 
organisation i förhållande till budgeten. 
Minskningar har skett i organisationen gällande IM-grupper. 
Organisationen har utökats med barn- och fritidsprogrammet. 
Administrationen av IKE, interkommunal ersättning, har förändrats och 
arbete pågår för att säkerställa rutiner och uppföljning.  
 
Personalkostnader 
Antalet tjänster vid gymnasiet har minskats med 4,5 tjänster från 
vårterminen till höstterminen. 
Vidare redovisas Spångbergsgymnasiets uppföljning av utfallet 
av löneutbetalningar under 2018 – 2019.  
 
Konsekvenser/utmaningar för gymnasiet 2020 
Ytterligare minskning av ram inför 2020 riskerar undervisningens kvalitet. 
Programnedläggningar kan inte uteslutas.  
Att lägga ner program vid Spångbergsgymnasiet innebär ökade 
kostnader då IKE-kostnader för Filipstads-elever i andra kommuner är 
större än att ha dem kvar dem i nuvarande organisation. 
Skyldighet att ha introduktionsprogram i kommunen.  
 
Förvaltningschefen konstaterar att barn- och utbildning har att  
anpassa sig till den kärva verklighet vi lever i. Förutsättningarna 
är kärva med lägre intäkter i jämförelser med åren tidigare.  
Grundskolans har haft pengar på balanskontot som tidigare år 
bromsat ett negativt utfall. Den möjligheten finns inte framöver. 
 
Förslag under mötet 
Efter avslutad föredragning yrkar Torbjörn Parling (S) att förvaltningen 
ges i uppdrag att redovisa gymnasieskolans totala kostnader och 
intäkter per program avseende lärartäthet och elevantal 
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       § 73 forts 
 
att förvaltningen redovisar budget och utfall för gymnasieskolans 
interkommunala ersättning samt 
att förvaltningen ytterligare utreder grundskolans personal och lönekostnader. 
 
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsens sammanträde den 
4 november. 
 
Patrik Fornander (M) konstaterar att ekonomi och budgetuppföljningen inte 
är redovisad enligt uppdraget från BUN den 8 oktober samt att åtgärder för 
budget i balans 2019 saknas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till de båda yrkandena och 
finner att nämnden beslutat bifalla det egna förslaget. 
 
Votering begärs och genomförs enligt följande: 
Ja röst för Torbjörn Parlings förslag, nej röst Patrik Fornanders förslag. 
Ordförande konstaterar efter genomförd omröstning att det egna förslaget 
bifallits med fyra röster mot tre. 
Omröstningsresultat 
Ja: Torbjörn Parling (S), Olle Engström (S), Ann-Marie Rosö (S), 
Christel Iversen (V) 
Nej: Patrik Fonander (M), Filip Dahlöv (M), Helena Halvarsson (SD) 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förvaltningen ges i uppdrag att redovisa gymnasieskolans totala 

kostnader och intäkter per program avseende lärartäthet och 
elevantal 

 
att redovisa budget och utfall för gymnasieskolans interkommunala 

ersättning 
 
att förvaltningen ytterligare utreder grundskolans personal och 

lönekostnader samt 
 
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Reservation 
Patrik Fornander, Filip Dahlöv och Helena Halvarsson reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fornanders yrkande. 
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       § 74  
 
Kvalitetsredovisning: Förskolans verksamhet 
 
Verksamhetschefen för förskolan redovisar förskoleverksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete för verksamhetsåret 2018/2019. 
 
Verksamheten bedrivs i elva förskolor som omfattar 30 avdelningar 
Personal 
58 förskollärartjänster (varav 26 visstid) 
33 barnskötartjänster 
Språkpraktikanter 
Kompetensutveckling genomförts  
Barnantal (snitt)  
466 barn östen 2018 och 504 barn våren 2019.t  
 
Måluppfyllelse utifrån läroplanen (Lpfö-98 rev.2016) redovisas för 
följande mål och riktlinjer: 
Utveckling och lärande (strävans mål) 
Normer och värden (strävansmål) 
Barns inflytande förskola och hem (riktlinjer) 
Övergång och samverkan (riktlinjer) 
 
För att öka måluppfyllelsen behöver utvecklingsarbeten starta inom 
nedanstående områden.   
Öka kunskapen om andra kulturer   
Öka kunskapen om hur man jobbar med olika medier 
Öka kunskapen om hållbar utveckling och naturens kretslopp 
Förtydliga läroplanen för vårdnadshavare 
 
Rutin för övergång mellan förskolan och förskoleklassen, skolan och 
fritidshemmet redovisas. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga förskolans kvalitetsredovisning till  

handlingarna. 
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       § 75 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
 
Skolorganisation 
Förvaltningschefen redovisar möjlig förändring/åldersfördelning 
gällande Strandvägsskolan och Åsenskolan. I detta finns även 
möjlighet till effektivisering i klass och skolorganisation. Den möjliga 
förändringen innebärande en F– 3 skola (Strandvägsskolan) samt en 
åk 4 – 6 skola (Åsenskolan) kan även påverka ny skola och dess 
planering gällande ”specialsalar”. 

 
Informationen lyfts i styrgruppen för ny skola. 
 
 
Utredningsuppdraget om samordning och samverkan mellan  
AIE, vuxenutbildning och socialförvaltning  
Risk- och konsekvensbeskrivning arbetas fram och MBL-förhandling är 
påkallad gällande vuxenutbildningen. 
Tillägg i utredningsuppdraget är att flytta huvudmannaskapet för 
vuxenutbildningen till KS och AIE. 
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       § 76  
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Förskolan Guldgruvans arbetsplan, 2019-2020 
 
Förvaltningsrättens dom, dnr 2019/25 
 
Förvaltningsrättens dom, dnr 2018/79 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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          § 77                            Dnr 2019/17:600 
  

Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Rektor 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 
 
Beslut om mottagande i grundskolan, 2019/90 
 
Yttrande till Skolinspektionen, dnr 2019/38, 2018/89 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
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