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Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16                                       1(10) 
__________________________________________________________________ 
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.00 
                                
 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Christel Iversen (V) 
 Ulla Olsson (L) ersättare för Patrik Fornander (M) 
 Filip Dahlöv (M) 
 Helena Halvarsson (SD) 
 
Ersättare: Monica Samuelsson (S) 
 Henric Forsberg (S) 
                                Ahmed Yousef (S) 
 Nils-Erik Mellström (C) 
                                Johnny Grahn (SD) 
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
                                       Marie Lilja, ekonom 
 Annika Axelsson, verksamhetschef, förskolan 
  Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef, grundskolan 
 Hans Ryhed, rektor gymnasieskolan 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-04-17 
 
Utses att justera: Ulla Olsson                        Paragrafer: 22 – 30  
  
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling                    
 
                                Justerande       
   Ulla Olsson 
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2019-04-16 
 
Anslagsdatum:               2019-04-17         Datum för anslags nedtagande: 2019-05-09 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Styrkedjan, barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde 
 
Ekonomi, prognos efter första kvartalet 

 
Ekonomi, budgetarbete 
 
Förskolans riktlinjer, revidering 
 
Intern kontrollplan för 2019 
 
Förvaltningen informerar 
 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
 
Övrigt 
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 § 22 
                         
Styrkedjan – barn och bildningsnämndens ansvarsområde 
 
Förvaltningschefen informerar om barn- och utbildningsnämndens 
uppdrag som huvudman för den kommunala utbildningsverksamheten.  
 
Hemkommun enligt skollagen är den kommun där barnet eller eleven 
är folkbokförd. 
Kommunen har roller både som finansiär för hemkommunens samtliga 
barn och elever samt som huvudman för förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal 
vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna samt fritidshem. 
 
Rektors ansvar redovisas. Rektor leder och samordnar det pedagogiska 
arbetet och ska verka för att utbildningens utvecklas. Rektor beslutar om 
sin inre organisation. 
Vidare fattar rektor de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda 
föreskrifter i skollagen eller andra bestämmelser. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt nämndens systematiska 
kvalitetsarbete i dokument, daterat 2018-03-20 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 23                               Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi, kvartalsuppföljning 1, 2019 
 
Utfallet för första kvartalet uppgår till -3 650 tkr för barn- och 
utbildningsnämndens samtliga verksamheter. Prognosen pekar mot    
-5 100 tkr. 
 
Respektive verksamhetsområde redovisar utfall, prognos och åtgärder 
i kvartalsuppföljning, mars 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att löpande återredovisa de åtgärder som             

redovisats för en budget i balans 2019 samt 
  
att därmed lägga redovisningen med godkännande till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att löpande återredovisa de åtgärder som             

redovisats för en budget i balans 2019 samt 
  
att därmed lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 24                              Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi, budgetarbete 
 
Förvaltningschefen redogör för förutsättningarna inför budget 2020 – 
2022 efter att kommunstyrelsens budgetberedning haft sitt första 
inledande möte. 
Kommunchefen presenterade preliminär arbetsram för barn- och 
utbildningsnämnden motsvarande 215 105 tkr. 
Budgetberedningen fortsätter sitt arbete den 29 april. 
 
Förvaltningschefen redovisar sitt och förvaltningens pågående arbete 
med kostnadsberäkning, förutsättningar och analys av verksamheterna.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att uppdra till förvaltningschefen att ta fram ett underlag för det fortsatta 

budgetarbetet  
 
att uppdrag beslutat av barn- och utbildningsnämnden (§ 6, 2019-01-15) 

samt av budgetberedningens beslutade uppdrag (2019-04-01) 
återredovisas till nämnden den 14 maj 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att ta fram ett underlag för det fortsatta 

budgetarbetet  
 
att uppdrag beslutat av barn- och utbildningsnämnden (§ 6, 2019-01-15) 

samt av budgetberedningens beslutade uppdrag (2019-04-01) 
återredovisas till nämnden den 14 maj samt 

 
att barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 14 maj förlängs. 
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       § 25                              Dnr 2019/24:710 
                         

Riktlinjer för placering och vistelse i förskola inklusive natt- och 
helgöppen verksamhet i Filipstads kommun 
 
Förslag till riktlinjer för placering och vistelse i förskola, natt- och 
helgöppen verksamhet 2019 föreslås ersätta nämndens beslutade 
riktlinjer 2018-01-23 eftersom det i kommunen inte längre bedrivs någon 
pedagogisk omsorg (familjedaghem). 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-04-01 
Riktlinjer för placering och vistelse i förskola, natt- och helgöppen 
verksamhet i Filipstads kommun 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att anta upprättade riktlinjer för placering och vistelse i förskola inklusive 
natt- och helgöppen verksamhet i Filipstads kommun samt 

 
att riktlinjerna gäller från och med 2019-07-01 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att anta upprättade riktlinjer för placering och vistelse i förskola inklusive 
natt- och helgöppen verksamhet i Filipstads kommun samt 

 
att riktlinjerna gäller från och med 2019-07-01. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 26                               Dnr 2019/15:600 
 
Internkontrollplan 2019 
 
Barn- och utbildningsnämnden upprättar årligen en internkontrollplan. 
Planen syftar till att både styra och följa upp särskilt utvalda områden 
inom nämndens ansvarsområde. 
 
Förslag till intern kontrollplan överlämnas till barn- och 
utbildningsnämnden som underlag för dialog och ställningstagande. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-28 
Förslag till internkontrollplan 2019, tabell 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås beslutar 
 
att fastställa förslag till intern kontrollplan för 2019 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa intern kontrollplan för 2019. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 27 
                         
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Framtida förskole organisation inom Filipstads kommun 
Gemensamt uppdrag mellan barn- och utbildningsförvaltningen och 
tekniska kontoret för att hitta och utveckla nya förskoleplatser.  
 
Regionaliserad vuxenutbildning 
Länets kommuner svarar nu på den remiss som Filipstad tidigare ställt 
sig positiv till. 
 
Folkhögskolefilial 
Tre folkhögskolor i länet planerar att gemensamt starta en filial i Filipstad 
med start till hösten. 
 
Utbildningsutskottets ordförande Gunilla Svantorp besöker Filipstad i 
slutet av april. 
 
Övningsskolor 
Åsenskolan och Strandvägsskolan ansöker om att bli övningsskolor för 
studerande vid lärarutbildningen vid Karlstads universitet. 
Strandvägsskolan ansöker om att ta emot lärarstuderande för 
förskoleklass – åk 3 och Åsenskolan ansöker om att ta emot 
lärarstuderande för åk 4 – 6. 
 
Verksamhetsintegrerad lärarutbildning 
Möjlighet att ta emot ytterligare två lärare/studerande från Karlstads 
universitet från och med hösten.  
  
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2019-04-16 8(10) 

 
 

       § 28 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Kösituationen vid förskolan  
Nuläge för Filipstads tätort redovisas 
 
 
Bisysslor, förvaltningschefens sammanfattning 
Inga förtroendeskadliga bisysslor inom förvaltningen 
 
Verksamhetsuppföljning 
Nämndens ledamöter och ersättare kallas/inbjuds till särskild  
verksamhetsuppföljning – 15 maj, kl 14 – 16 om vuxenutbildning. 
 
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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          § 29                              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 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 30                               
 
Övrigt 
 
Olle Engström (S) ställer frågan om skolstrejk för klimatet är aktuell i 
Filipstad. 
 
Svar: 
Klimatfrågan kan fördjupas i undervisningen och därmed ge 
engagemang och kunskap till eleverna som alternativ till strejk. 
 

          Grundskoleelever har skolplikt och kan därför inte medges ledighet för 
att strejka på fredagar. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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