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 Filip Dahlöv (M) 
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 Henric Forsberg (S) 
 Nils-Erik Mellström (C) 
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                                       Marie Lilja, ekonom 
 Annika Axelsson, verksamhetschef, förskolan 
  Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef, grundskolan 
 Hans Ryhed, rektor gymnasieskolan 
 Peter Ramqvist, rektor vuxenutbildningen 
                          Birgitta Jansson, enhetschef, elevhälsan, ej § 13 
                                      Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-14 
 
 
Utses att justera:  Filip Dahlöv                          Paragrafer: 10 – 21 
  
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling                    
 
                                Justerande       
   Filip Dahlöv 
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2019-03-12 
 
Anslagsdatum:               2019-03-14         Datum för anslags nedtagande: 2019-04-05 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Ekonomiarbete, förvaltningens ekonom informerar 

 
Ekonomi, ramjustering av budget 2019 

 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2018 

 
Ansökan om att starta ny fristående förskola 
 
Intern kontroll uppföljning av 2018-års plan 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete – redovisning 

 
Patientsäkerhetsberättelse 

 
Hälsoläget bland barn 6 – 17 år (Elsa)  

 
Yttrande gällande utredning om vuxenutbildning 
 
Förvaltningen informerar 
 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
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       § 10 
 
Ekonomiarbete 
 
Förvaltningens ekonom informerar om ekonomiarbetet som barn- och 
utbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden ansvarar för 
samt rutiner kring arbetet. 
Det ekonomiska årshjulet redovisas. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
 
 
  
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 11                               Dnr 2018/71:042              
 
Ekonomi, ramjustering av budget 2019 
         
 
Ram 2019 221 330 tkr 
Utökning förskola Nykroppa 750 tkr 
Kontorsmaterial/telefoni -235 tkr 
Ram 2019 221 845 tkr 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna ramjustering av budget 2019 till ny ram 221 845 tkr. 
 
 
Vid sammanträdet lyfts frågan om hur Migrationsverkets aviserade 
avflyttning från Filipstad påverkar ramen.  
 
Det som påverkas är intäkterna. Förvaltningen arbetar med  
konsekvenserna för verksamheten och ekonomin.   
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna ramjustering av budget 2019 till ny ram 221 845 tkr. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till ekonom 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 12                              Dnr 2019/12:042 
 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2018 
 
Totalt redovisar barn- och utbildningsnämnden ett överskott om 56 tkr. 
Avvikelser finns inom alla verksamheter. De verksamheter som visar ett 
underskott är BUN gemensamt, grundskolans och gymnasiets nya elever 
samt frivilliga skolformer (gymnasiet och vuxenutbildningen) 
med -4 633 tkr. 
Förskolan, grundskolan, kulturskolan/fritidsgårdar samt elevhälsan, 
familjecentralen och HVB/stödboendet redovisar ett positivt resultat på 
4 689 tkr. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättat bokslut för 2018 
 
 
Förslag under mötet 
att begreppet BUN administration ändras till BUN gemensamt för att bättre 
tydliggöra de verksamheter/kostnader som omfattas. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat bokslut för 2018 samt 
 
att redaktionell ändring görs där begreppet BUN administration ändras till  
     BUN gemensamt. 
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FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2019-03-12 5(13)  

 
 

       § 13                              Dnr 2019/6:710 
 
Ansökan om att starta ny fristående förskola 
 
Ansökan om att starta fristående förskola i Filipstads kommun har 
inkommit från C Företaget Dagbarnvårdare ekonomisk förening. 
C Företaget avser att ombilda dagbarnvårdarverksamheten i Långbans 
skola till förskola med åldrarna 1-5 år. Omfattningen och verksamheten 
beskrivs i verksamhetsplan. Idag har de 12 barn i verksamheten i 
åldrarna 1-4 år. 
Förvaltningschefens bedömning är att verksamheten uppfyller de 
lagkrav, skollag 2010:800, som ställs på verksamheten. Uppföljning  
och utvärdering av verksamheten sker genom barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
 
Behovet av barnomsorg är stort och tillgången till barnomsorg är låg. 
Verksamheten idag bedöms av förvaltningschef som god och 
verksamheten har pedagogisk personal som krävs för att ombilda 
verksamheten från annan pedagogisk omsorg till förskola i och med att 
förskollärare rekryterats. 
 
Förvaltningschefen redogör i skrivelse, daterad 2019-02.18, för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att godkänna C Företagets ombildning från annan pedagogisk omsorg 

till friförskola med benämning Gruvlyckan samt 
 
att verksamheten får rätt till bidrag enligt skollagen 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna C Företagets ombildning från annan pedagogisk omsorg 

till friförskola med benämning Gruvlyckan samt 
 
att verksamheten får rätt till bidrag enligt skollagen. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till C Företaget  
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 14                               Dnr 2018/21:600 
 
Redovisning av genomförd internkontroll 
 
Kontroller har genomförts enligt barn- och utbildningsnämndens 
fastställda internkontrollplan för 2018. 
Resultat av genomförda kontroller presenteras i bilaga. 

 
Kontrollområdet ”att regler för ekonomistyrning följs” föreslås utgå som 
kontrollområde då underlag för nämndens ekonomi innefattande 
månadsrapporter, prognoser och bokslut redovisas regelbundet och 
strukturerat såväl skriftligt som muntligt vid nämndens sammanträden. 
Övriga kontrollområden föreslås kvarstå även 2019. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna genomförd internkontroll för 2018 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att redovisa hur registerkontroll av personal 
     (extra tjänster) och vikarier hanteras 

 
att därmed godkänna genomförd internkontroll för 2018. 
 

 
Redovisningen delges kommunstyrelsen 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2019-03-12 7(13)  

 
 

       § 15                              Dnr 2019/13:600 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
 

Redovisning av 2018-år systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
Områden som ingår i redovisningen som avser personal och elever: 
Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, sjukfrånvaro, rehabiliterings-
utredningar, olycksfall och tillbud, rapporter om hot /våld/kränkning, 
anmälningar om arbetsskada, utrymningsövningar, arbetsmiljö ronder 
samt rapporter om hot /våld/kränkning för barn/elever. 
 
Kvarstående brister redovisas enhetsvis. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen med godkännande till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 16                                Dnr 2019/14:624 
 

           Patientsäkerhetsberättelse 2018 
 
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare avser elevhälsans medicinska 
ansvarsområde där barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare. 
 
Av berättelsen framgår hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet 
organiseras och hur det bedrivits under 2018. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga patientsäkerhetsberättelsen 2018 med godkännande till  

handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga patientsäkerhetsberättelsen 2018 med godkännande till      

handlingarna. 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 17 
 
Hälsoläget bland barn 6 – 17 år 
 
Hälsoläget för barn mellan 6 – 17 år redovisas av elevhälsans chef. 
Underlag som redovisas är sammanställda ur elevhälsodatabasen 
(Elsa).  
Elsa baserar på data från elevens hälsobesök och hälsosamtal hos 
skolsköterska i förskoleklass, årskurs 4, 7 samt gymnasiets årskurs 1. 
 
Områden som redovisas vid sammanträdet: 
Boendesituationen, sömn, matvanor, psykisk hälsa, upplevd 
skolprestation (inte betyg), aktivitet, trygghet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 § 18                               Dnr 2019/16:612                                     

Remissvar gällande regional samverkan yrkesvux, lärcentra och 
validering 

 
Region Värmland har utifrån intentioner i villkorsbeslut 2018 samt i 
samråd med kommunerna genomfört en utredning av 
yrkesvuxenutbildningen. Syftet är att ge ett underlag till politiken för att 
bestämma färdriktningen för utvecklingen av yrkesvux i Värmland och 
därmed bidra till att trygga regionens långsiktiga kompetensförsörjning.  
 
Förvaltningschefen redogör i skrivelse daterad 2019-03-01, för ärendet. 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att bifalla förvaltningschefens förslag till svar på remissen. 
 
Vid sammanträdet yrkar Patrik Fornander bifall till yttrandet. 
 
Torbjörn Parling informerar om att en särskild verksamhetsuppföljning 
för nämndens ledamöter och ersättare planeras för vuxenutbildningen. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bifalla förvaltningschefens förslag till svar på remissen. 
 
 
 
 
 
Remissvaret skickas till Region Värmland 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 19 
                         
Förvaltningen informerar 
 
Tf skolchef Sten-Åke Eriksson redovisar aktuella frågor. 
 
Skolverket godkänt förvaltningens slutredovisning av genomförda 
insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och 
elever. 
 
Migrationsverket aviserat boendeavveckling för Filipstad.  
 
Ny skola 
Anbud ute nu avseende projektering av ny skola och idrottshall. 
Per-Arne Söderstedt, projektledare för skoldelen. 
 
Inspektioner 
Skolinspektionen genomför inspektion vid flera grundskolor. 
Vid Brattfors skola pågår riktad tillsyn samt vid Strandvägsskolan och  
Nykroppa skola kvalitetsgranskande inspektion. 
 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomför inspektion vid 
stödboendet. IVO kommer att träffa ungdomar och personal.  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 20 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Skolverkets beslut om slutredovisning för samverkan mellan Skolverket 
och Filipstads kommun, 2017/72 
 
Förvaltningsrättens dom, 2018/67 
 
Familjecentralens verksamhetsplan 2019 
 
Kösituationen vid förskolan i tätorten 
11 barn placeringsbehov april – juni  
 
Verksamhetsuppföljning 
Nämndens ledamöter och ersättare kallas/inbjuds till 
särskild verksamhetsuppföljning – förskolan 2 april 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 21                            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 
 
Förordnande av tf rektor, 2019-01-22 – 2019-01-24, 
2019-02-25 – 2019-03-01 
 
Ordförande 
Förordnande av tf skolchef, 2019-03-08 – 2019-03-16 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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