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Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-18                                       1(12) 
__________________________________________________________________ 
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.10 
 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Johan Larsson (S) ersätter Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Christel Iversen (V) 
 Patrik Fornander (M) 
 Filip Dahlöv (M) 
 Helena Halvarsson (SD) 
Ersättare: Monica Samuelsson (S) 
 Henric Forsberg (S) 
 Ahmed Yousef (S) 
 Ulla Olsson (L) 
 Johnny Grahn (SD) 
Övriga deltagande: Inge Nilsson-Piehl, förvaltningschef/teknisk chef, § 38 
                                      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 
                                      Susanne Berggren, enhetschef, kulturskolan 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-06-19 
 
Utses att justera: Filip Dahlöv                         Paragrafer: 38 – 48   
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling 
 
                                Justerande       
   Filip Dahlöv    
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2019-06-18 
 
Anslagsdatum:               2019-06-20         Datum för anslags nedtagande: 2019-07-12 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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       § 38                              Dnr 2019/42:214 
 
Detaljplan för ny skola i Filipstad 
 
Inge Nilsson-Piehl, teknisk chef, redovisar förslag till detaljplan. 
Filipstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för en ny F-6 
skola i kvarteret Västra Filipstad 1:2 m.fl. i Filipstad. Planen handläggs 
med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) och 
planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en ny F-6-
skola. I planförslaget skapas även utbyggnadsmöjlighet för 
Spångbergshallen, vilken idag begränsas norrut. Planförslaget syftar 
även till att säkerställa befintlig förskola (Lyckan) samt parkering. 
 
Förslaget till detaljplan redovisas nu för samråd enligt 5 kap 11 § plan- 
och bygglagen. Inbjudan till samråd skickas till berörda sakägare samt 
myndigheter och organisationer för synpunkter.  
 
Bilagor:  
Kungörelse samråd 
Dagvattenutredning, planbeskrivning, plankarta, PM trafik, 
trafikbullerutredning, undersökning om BMP 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att med godkännande ställa sig bakom förslag till detaljplan för en ny 

skola i kvarteret Västra Filipstad 1.2 m.fl. i Filipstad 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att påtala vikten av att fordonstrafiken inom området minimeras 

 
att därmed ställa sig bakom förslag till detaljplan för en ny skola i 

kvarteret Västra Filipstad 1.2 m.fl. i Filipstad. 
 
 
 
Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M)  och Helena Halvarsson (SD) 
deltar inte i beslutet. 
 
 
Beslutet skickas till: Miljö- och stadsarkitektkontoret 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 39                              Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi, budgetuppföljning efter maj 

 
Utfallet efter maj visar ett negativt resultat på -6 599 tkr som till största 
del består av ökade lönekostnader mot budgeterade samt att 
statsbidrag inte ligger redovisade utan tagits med i årsprognosen. 
Barn- och utbildningsnämnden har en försämrad årsprognos jämfört 
med föregående månad, orsaken till det är främst att grundskolan visar 
en försämrad prognos. 
 
Prognosen för året bedöms efter maj till -3 800 tkr. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna den ekonomiska redovisningen samt 
 
att uppdra till förvaltningschefen att analysera och föreslå åtgärder som 

ger förutsättningar för att nå en budget i balans samt 
 
att uppdraget redovisas vid nämndens sammanträde i augusti. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2019-06-18 4(12) 

 
 

       § 40                               Dnr 2019/43:623 
 
Riktlinjer för skolskjuts 
  
Skolskjuts regleras i skollagen. Kommunen ska anordna kostnadsfri 
skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan 
med offentlig huvudman.  
Eleven har rätt till skolskjuts från en plats i anslutning till hemmet till den 
plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med 
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.  
Rätten till skolskjuts gäller inte elever som väljer en annan skola 
(kommunal eller friskola) än den som kommunen placerat dem i, om det 
inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 
(Skollagen 9 kap 15 b §, 10 kap 32 §, 11 kap 31 §).  
Elevens rätt till skolskjuts ska prövas individuellt i varje enskilt fall. 
Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt 
utifrån vilka trafikförhållanden som råder. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för skolskjuts samt bilaga 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att anta upprättade riktlinjer för skolskjuts 
 
att riktlinjerna gäller från och 2019-07-01 samt 
 
att tidigare beslutade riktlinjer (2015-10-13) därmed ersätts 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta upprättade riktlinjer för skolskjuts 
 
att riktlinjerna gäller från och 2019-07-01 samt 
 
att tidigare beslutade riktlinjer (2015-10-13) därmed ersätts. 
 
 
 
 
Riktlinjerna publiceras på kommunens hemsida 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 41                               Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi, budgetarbete 2020 
 
Förvaltningschefen redovisar kommunens fortsatta budgetarbete inför 
2020. Vidare redovisar förvaltningschefen nämndens budgetarbete 2016 
– 2019 samt redovisar kommunjämförelser av kostnader för för- grund- 
och gymnasieskola. 
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2020 är 221 105 tkr. 
 
Kommande budgetsammanträden:  
Barn- och utbildningsnämndens sammanträden i augusti och september. 
Budgetberedningens slutsammanträde i september därefter 
kommunstyrelsen i oktober samt beslut i kommunfullmäktige i november. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer frågor och diskuterar olika 
förutsättningar för budgetarbetet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att uppdra till förvaltningschefen att vid sammanträdet i augusti redovisa 
     en verksamhet som är anpassad till den tilldelade ramen 2020 samt    
 
att därmed lägga informationen till handlingarna. 
   
  
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2019-06-18 6(12) 

 
 

       § 42                               Dnr 2019/2:600 
 
Förskoleverksamhet, återredovisning 
 
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för förskolan redovisar 
uppdraget från barn- och utbildningsnämnden i maj. Återredovisningen 
avser åldersindelning, avdelningar, 15-timmars-placeringar, annat 
modersmål, personaltäthet samt utvecklingsmöjligheter för förskolor i 
tätorten. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden, § 32, 2019-05-14 
Barn- och utbildningsnämnden, § 6, 2019-01-15 
Verksamhetschefens statistik per den 31 maj 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 43 
 
Statistik – sjukfrånvaro 
 
Förvaltningschefen redovisar aktuell statistik för barn- och 
utbildningsförvaltningen under perioden januari – maj 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 44 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
 
Organisation för AIE, socialförvaltningen (IFO) och vuxenutbildningen 
För att få till ett effektivt samarbete och samordning av resurser ska en 
gemensam organisation för AIE, socialförvaltningen och 
vuxenutbildningen arbetas fram. Beslutsunderlag ska arbetas fram och 
formellt beslut fattas till hösten av kommunstyrelsen. 
 
Avtal för gymnasiesamverkan inom Värmland 
Ett avtal har arbetats fram med avsikt att gälla från den 1 januari 2020. 
Förslaget kommer till barn- och utbildningsnämnden för godkännande. 
 
Kommunkompassen  
SKL:s analysgrupp gör en återredovisning av kostnader för Filipstads  
kommun under veckan. 
 
Folkhögskolor 
Folkhögskolorna kommer att starta verksamhet i Filipstad till hösten. Två 
kurser är aktuella. En styrgrupp för folkhögskoleetableringen bildas.  
 
Presidiemöten 
Gemensamma mötena mellan socialnämndens och barn och 
utbildningsnämndens presidium tar form. Ett gemensamt mål för båda 
nämnderna arbetas fram. 
 
Tillsyn 
Skolinspektionen gör ett återbesök inom sin tillsyn av Brattforsskola. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 45 
 
Styrgrupp folkhögskoleutbildning i Filipstad 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att Patrik Fornander (M) utses att företräda barn- och utbildningsnämnden  

i styrgruppen för folkhögskolorna Molkom, Klarälvdalens och 
Kristinehamns gemensamma utbildningsverksamhet i Filipstad. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 46 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Första linjen östra, verksamhetsberättelse 2018 
 
Guldgruvans utvärdering 2018 – 2019  
 
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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          § 47                            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 grundsärskola enligt skollagen,  
dnr 2019/46, 2019/47, 2019/48, 2019/49, 2019/52 
 
Prövning av målgruppstillhörighet och beslut om mottagande i 
gymnasiesärskolan enligt skollagen, dnr 2019/50, 2019/51 
 
Ordförande 
Nattis 30 år 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 48 
 
Övrigt 
 
Ordförande Torbjörn Parling önskar nämndens ledamöter och ersättare 
samt förvaltningens personal en trevlig sommar och tackar för ett väl 
utfört arbete under våren. 
 
Patrik Fornander tackar Torbjörn Parling för ett gott samarbete och 
önskar honom en trevlig sommar. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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