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       § 78                               Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomisk uppföljning 
 
Utfallet efter oktober visar ett negativt resultat på -7 330 tkr som till 
största delen avser lönekostnader, minskade asylintäkter samt minskade 
statsbidrag. 
Årsprognosen beräknas till -8 900 tkr vilket är en försämring från 
föregående månad. Detta beror på en ökad prognos gällande 
interkommunala ersättningen för gymnasiet med 600 tkr samt att 
grundskolan har en ökad prognos med 600 tkr beroende på återbetalning 
av statsbidrag samt ökad prognos gällande personalkostnader. 
Förskolan har en förbättrad prognos med 150 tkr.  
 
Efter avslutad föredragning redovisar Torbjörn Parling (S) hur 
förvaltningen avser att fördjupa ekonomiarbetet framåt för att effektivisera 
och samordna det ekonomiska arbetet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
 
 
Protokollsanteckning 
”Nämnden fick ej heller denna gång någon detaljerad redovisning av  
orsakerna till de stora skillnaderna mellan uppföljningstillfällena 
avseende grundskolan och gymnasiet som nämnden beslutade den 
8 oktober. Med anledning till att prognosen försämrats med ytterligare 
drygt 1 mkr anser jag det ytterst anmärkningsvärt”. Patrik Fornander (M) 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 79 
 
Kvalitetsredovisning: Grund- grundsärskolan 
 
Verksamhetschefen för grund- grundsärskolan redovisar det 
systematiska kvalitetsarbetet för verksamhetsåret 2018/2019. 
Inledningsvis redovisas grund- och grundsärskolans vision och 
ledardeklarationen. 
Organisation, elevtal och elevstatistik samt personalstatistik redovisas. 
Fördelning mellan skolorna avseende antal elever och elever med annat 
modersmål än svenska presenteras. 
Grundsärskolan inklusive träningsskolan 15 elever per 2019-05-31. 
 
Sammanfattning av elevers måluppfyllelse 
-Alla elever når minst betyget E i alla ämnen i årskurs 9 
79,9 % av samtliga elever nådde minst E i alla ämnen (en förbättring med 
1,9 % från föregående år)  
Det genomsnittliga meritvärdet, i slutet av årskurs 9, ska ha ökat jämfört 
med året innan.  
Meritvärdet ökade från föregående år med 1,3 p, från 218,9 till 220,2 poäng 
-Alla elever når behörighet för nationellt program i gymnasieskolan 
88,1 % av eleverna nådde behörighet till ett nationellt program 
 
-Alla elever skall klara lägst nivån för godkänd på ämnesproven i årskurs 6 
Andel (%) elever med godkänt provbetyg i svenska: 92,8 % 
Andel (%) elever med godkänt provbetyg i svenska som andra språk:  
76,2 % 
Andel (%) elever med godkänt provbetyg i matematik: 81,3 % 
Andel (%) elever med godkänt betyg i engelska: 90,9 % 
 
-Alla elever skall klara lägst nivån för godkänd på ämnesproven i årskurs 3 
Andel (%) elever med godkänt på samtliga delprov i svenska: 47,2 % 
Andel (%) elever med godkänt på samtliga delprov i matematik: 52,7 %. 
 
Utvecklingsområden 
Elevernas delaktighets- och inflytandefrågor 
Arbetet med Office 365 och Teams 
Arbetet med pedagogiska planeringar 
Hur vi kan arbeta för att öka elevernas nyfikenhet till att vilja lära sig mera 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga grundskolans kvalitetsredovisning till   

handlingarna. 
                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 80 
 
Kvalitetsredovisning: Gymnasieskolan 
 
Spångbergsgymnasiets rektor redovisar det systematiska kvalitetsarbetet 
för verksamhetsåret 2018/2019. Kvalitetsarbetet omfattar de elva 
nationella programmen samt introduktionsprogrammet, IM. 
 
Kvalitetshöjande insatser: 
Elevhälsoteam 
Likabehandlingsgrupper 
Frånvarouppföljning varje månad 
Internationella utbyten Ungern, Tyskland, Norge 
Idrottsprofil på Spångbergsgymnasiet 
Projekt: IMprove 2019 – 2021, Värmlands nya 2018 – 2020, Filipstads 
framtid (avslutat sommaren 2019). 
Enkätundervisning gällande, åk 2, kvalitet, trygghet och arbetsro samt  
studieresultat, vårterminen 2019 redovisas. 
 
-Framgångsfaktorer som rektor lyfter fram: 
Utbildad och behörig personal 
Spångbergsgymnasiet arbetar engagerat med extra anpassningar och 
särskilt stöd mot de elever som behöver det mest. Specialpedagogisk 
kompetens är en förutsättning. 
Engagerat och kompetent elevhälsoteam, studie.- och yrkesvägledning 
Samordnare inom IM betyder oerhört mycket för de elever som har som 
mål att nå gymnasiebehörighet. 
Idrottsprofil där tävlingsaktiva ungdomar erbjuds gymnasieutbildning på 
Spångbergsgymnasiet. 
-Rektors sammanfattning: 
Gymnasieexamen eller yrkesexamen är oerhört viktigt för framtida 
etablering på arbetsmarknaden 
En hög andel av eleverna finns på arbetsmarknaden inom 2 år efter 
avslutad utbildning 
Spångbergsgymnasiet lyckas nå resultat långt över förväntan utifrån 
kommunens socioekonomiska förutsättningar.  
 
Patrik Fornander tackar för en positiv redovisning som visar vikten av 
gymnasieutbildning på orten. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att med godkännande lägga gymnasieskolans kvalitetsredovisning till   

handlingarna. 
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       § 81 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
 
Vuxenutbildningens huvudmannaskap 
Förvaltningschefen har genomfört MBL-förhandling gällande 
vuxenutbildningens tillhörighet. Enighet råder om att huvudmannaskapet 
bör flyttas till kommunstyrelsen från och med den 1 januari 2020. 
 
Erbjudande om samverkan 
Skolverket erbjuder samverkan inom uppdraget om ”samverkan för bästa 
skola. 
 
Förändrad skolindelning 
Förslag till möjlig skolindelning för grundskolorna har presenterats för 
styrgruppen för nya skolan. 
Förslaget avser Strandvägsskolan och Åsenskolan, där en skola får 
upptagning för f-klass till åk 3 samt att den andra skolan organiseras för 
åk 4 – åk 6. Utredning inleds. 
 
Utbildningsdepartementet 
Förvaltningschefen har fört samtal med företrädare från 
Utbildningsdepartementet och där påtalat den stora utmaningen med 
stora volymer och behov av vuxenutbildning som finns i Filipstad. 
Den 18 december kommer en delegation till Filipstad för vidare dialog. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 82 
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdesplan 2020 
 
14 januari 
11 februari 
17 mars 
14 april 
12 maj 
16 juni 
18 augusti 
15 september 
13 oktober 
17 november 
15 december 

 
Tid och plats: Tisdagar, kl 9.00, Bröderna Ericssonrummet 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplanen för 2020. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 83 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Förvaltningsrättens dom, dnr 2019/55, 2019/56 
Barn- och elevombudets beslut, dnr 2019/38 
 
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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        § 84                               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 
 
Förskolan 
26 barn i behov av förskoleplats inom kommande fyra månadersperiod. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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