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Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-14                                       1(9) 
__________________________________________________________________ 
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.00 
 Ajournering kl 10.30 – 10.50                                
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Ahmed Yousef (S) ersättare för Christel Iversen (V) 
 Patrik Fornander (M) 
 Filip Dahlöv (M) 
 Helena Halvarsson (SD) 
Ersättare: Monica Samuelsson (S) 
 Johan Larsson (S) 
 Henric Forsberg (S) 
 Ulla Olsson (L) 
 Nils-Erik Mellström (C), t o m § 32 
                               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 
                                      Peter Ramqvist, rektor, vuxenutbildningen 
 Birgitta Jansson, enhetschef, elevhälsan 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-05-15 
 
Utses att justera: Patrik Fornander                        Paragrafer: 31 – 37 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling 
 
                                Justerande       
   Patrik Fornander 
    
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2019-05-14 
 
Anslagsdatum:               2019-05-15         Datum för anslags nedtagande: 2019-06-07 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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§ 31 
 
§ 32 
 
§ 33 
 
§ 34 
 
§ 35 
 
§ 36 
 
§ 37 
 
 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Ekonomi, budgetuppföljning efter april 

 
Förskolan, utökning av lokaler 
 
Ekonomi, budgetarbete 2020 
 
Vuxenutbildningen, äskande av medel – ärendet utgår 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
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       § 31                              Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi, budgetuppföljning efter april 

 
Utfallet efter april månad visar ett negativt resultat på -4 741 tkr som till 
största del består av ökade lönekostnader mot budgeterat samt att 
statsbidrag inte ligger redovisade ännu utan tagits med i årsprognosen. 
Barn- och utbildningsnämnden har en förbättrad årsprognos på  
2 890 tkr från föregående månad. Orsaken till den förbättrade 
prognosen beror till största del på grundskolans förbättrade prognos 
med 2 330 tkr. 
Prognosen för året bedöms efter april till -2 210 tkr. 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att lägga månadsrapporten med godkännande till handlingarna samt 
      
att målsättningen är en budget i balans för 2019. 

 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 32                               Dnr 2019/2:600 
 
Förskoleverksamhet, behov av utökning i tätorten 
 
Skolchefen återredovisar uppdraget från barn- och utbildningsnämnden 
den 15 januari gällande nya lokaler för förskoleavdelning i tätorten samt 
redovisa förutsättningarna för ytterligare placeringar inom befintlig 
verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-02  
Barn- och utbildningsnämndens beslut, § 6, 2019-01-15 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att ge skolchefen i uppdrag att tillsammans med fastighetsavdelningen 

utreda alternativ nr 5, Akvarieteknik för förskoleavdelningar i centrala 
Filipstad 

 
 
Förslag under mötet 
Torbjörn Parling (S) yrkar att ärendet hänskjuts till budgetarbetet 2020 för 
ställningstagande. 
 
Patrik Fornander (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg att 
uppdraget avser en skyndsam utredning. 
 
 
Mötet ajourneras, kl.10.30 – 10.50. 
 
När förhandlingarna återupptas föreslår Torbjörn Parling att skolchefen 
får i uppdrag att ytterligare precisera beslutet från den 15 januari (§ 6) 
avseende åldersindelning, avdelning, 15-timmars-placeringar, annat 
modersmål, personaltäthet samt utvecklingsmöjligheter. 
 
 
Beslutsgång 
När överläggningarna avslutats ställer ordförande det egna yrkandet mot 
Fornanders yrkande och finner att nämnden beslutat bifalla Fornanders 
yrkande. 
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till förslaget 
om återredovisning av beslut varvid han finner att nämnden beslutat 
bifalla förslaget. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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§ 32 forts                      Dnr 2019/2:600 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge skolchefen i uppdrag att tillsammans med fastighetsavdelningen 

skyndsamt utreda alternativ nr 5, Akvarieteknik för förskoleavdelningar 
i centrala Filipstad samt 

 
att ge skolchefen i uppdrag att återredovisa uppdraget (§ 6, 2019-01-15) 

mer preciserat vad avser åldersindelning, avdelningar, 15-timmars-
placeringar, annat modersmål, personaltäthet samt 
utvecklingsmöjligheter. 

 
 
Reservation 
Torbjörn Parling (S) reserverar sig mot del i beslutet till förmån för 
eget förslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 33                               Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi, budgetarbete 2020 
 
Förvaltningschefen redogör för förutsättningarna inför budget 2020 – 
2022 efter kommunstyrelsens budgetberedning den 29 april och den 8 
maj. 
Kommunstyrelsen beslutar om förslag till ramar den 22 maj. Fullmäktige 
fastställer ramarna den 12 juni. 
 
Vid sammanträdet föreslår ordförande att förvaltningschefen får i 
uppdrag att utreda ett klassmentorskap i f-klass till åk 6 i likhet med 
Lycksele kommun samt att förvaltningschefen får i uppdrag att fortsätta 
budgetarbetet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda ett klassmentorskap i likhet 

med Lycksele kommun samt 
 
att förvaltningschefen uppdras att fortsätta budgetarbetet inför 2020. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 34                               2019/37:615 
 
Ärendet utgår. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 35 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningscghefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor 
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
Skolriksdag 
Förvaltningschefen informerar från skolriksdagen i maj. Band annat 
nämns att mängden statsbidrag kommer att fvara i samma omfattning 
som tidigare. 
 
Folkhögskolor 
Några folkhögskolor på väg att organisera filialverksamhet i Filipstad 
med trolig start den 16 september. Kursutbudet avser 
studieförberedande kurs och kurs med allmän inriktning. 
 
Bergslagarens HVB 
Inspektion har genomförts av IVO. Beslut har inte meddelats ännu. 
Parallellt med inspektionen har förvaltningen genomfört en egenkontroll 
där bland annat riktlinjer för inskrivning uppdaterats. 
I stödboendet finns idag elva ungdomar. 
 
Regional yrkesvux 
Remissvaren från Värmlands kommuner har inte sammanställda ännu. 
 
IMprove  
Karlstad huvudorganisation för ett 2-årigt EU-projekt där Filipstad, Sunne 
och Kristinehamn deltar. Projektets uppdrag är att finna användbara 
modeller som underlättar för unga nyanlända att komma vidare i studier 
och möjliggöra behörighet för gymnasieungdomar. 
 
Elevhem 
Rektor för gymnasiet informerar om boendesituationen för några 
ungdomar som studerar enligt lagen om ny möjlighet till 
uppehållstillstånd för vissa ensamkommande, den nya gymnasielagen. 
 
Rekrytering av tjänster 
Rekrytering av personal till grundskolan och förskolan pågår. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 36 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Kösituationen vid förskolan 
Kön har redovisats under § 32 
 
Verksamhetsuppföljning 
15 maj, kl 14 – 16, vuxenutbildningen 
 
JO:s beslut, daterat 2019-05-14, dnr 2018/80 
 
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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         § 37                              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 
 
Tillförordnad rektor under ordinarie rektors frånvaro: 
Beslut fattade 2019-04-18, 2019-04-20 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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