
FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
   Sammanträdesdatum  Blad 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-14                                       1(8) 
__________________________________________________________________ 
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.20  
                                         
Beslutande: Olle Engström (S), ordförande 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Monica Samuelsson (S) 
 Christel Iversen (V), §§ 1 – 2   
 Patrik Fornander (M) 
 Nils-Erik Mellström (C) 
 Helena Halvarsson (SD) 
  Henric Forsberg (S), §§ 3 – 6  
 Ersättare:  Ulla Olsson (L) 
                               Johnny Grahn (SD)  
                                        
Övriga deltagande:  Elisabet Lindeblad, kostchef, § 1 
 Inge Nilsson Piehl, förvaltningschef för teknik- och service, § 1 
 Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
                                       Marie Lilja, ekonom 
                                       Annika Axelsson, verksamhetschef, förskolan 
                                       Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef, grundskolan 
                                       Hans Ryhed, rektor, gymnasieskolan 
                                       Birgitta Jansson, enhetschef, elevhälsan 
                                       Susanne Berggren, enhetschef, kulturskolan, fritidsgårdar      
 Marie Eriksson, förvaltningsadministratör                            
                                       Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-01-15 
 
Utses att justera:  Ann-Marie Rosö                    Paragrafer: 1 – 6  
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Olle Engström 
 
                                Justerande       
   Ann-Marie Rosö   
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2020-01-14 
 
Anslagsdatum:               2020-01-15       Datum för anslags nedtagande: 2020-02-06 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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       § 1 
 
Pedagogiska måltider, information 
 
Kostchefen och förvaltningschefen för teknik- och service informerar om 
kostenhetens uppdrag gällande pedagogiska måltider.  
 
Definition av pedagogisk måltid 
Pedagogisk måltid innebär att man under schemalagd arbetstid äter med 
en grupp barn/elever samtidigt som man har tillsynsskyldighet för övriga 
barn/elever i matsalen. 
En måltid är pedagogisk under förutsättning:  
Att pedagogen har tillsyn över alla elever i matsalen  
Att måltiden intas tillsammans med elever  
Att det inte sitter fler än två pedagoger vid samma bord 
Att tallriksmodellen används. 
 
Sammanfattning av dialogen 
Utgångspunkten är kommunens fastställda kostpolicy.  
Kostchefen har föreslagit ett förtydligande bl a gällande dimensionering 
av personal/elever för de olika årskurserna. 
Rektor ansvarar för vilka som äter pedagogisk lunch.  
Gemensam rutin behöver tas fram för omfattningen och den praktiska 
hanteringen mellan respektive skola och kostenheten. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar 
 
att det är förvaltningscheferna, för barn- och utbildning och teknik- och 

service, tillsammans som arbetar fram och  beslutar om 
anvisning/rutiner med utgångspunkt i kommunens kostpolicy. 

 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till berörda förvaltningschefer samt kostchefen 
                                       
 
                                                                                              Utdragsbestyrkande 
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                            § 2                                Dnr 2019/78:042 
                                              

Ekonomi, budgetarbete 2020 
 
Vid sammanträdet redovisar förvaltningschefen de åtgärder som vidtagits 
för en budget i balans.  
 
Åtgärder 
Förvaltningsövergripande har åtgärder vidtagits och är genomförda från 
halvåret 2019: 
• Stödboendet omorganiseras vad gäller stödboendepersonal från halvåret 

2020.  
 

• Gymnasieskolan övertar stödboendeansvaret för kvarvarande elever. 
 

• Familjecentralen ändrar organisation enligt förslaget från halvåret 2020. 
 

• Gymnasieskolan har vidtagit åtgärder under senare del av 2019. Varsel är 
lagt och processen är vidtagen med full effekt halvåret 2020. 
Personalavdelningen stödjer oss i arbetet. 
 

• Grundskolan utreder djupare det praktiska genomförandet i kombination 
med ny skola och åldersindelningen på denna skola.   
Analys av elevpeng till respektive skola är genomförd av skolledningen. 
Konsekvensbeskrivningar genomförs för att ta fram underlag för 
minskning av organisation.  
 

• Förskolan organiseras för nyckeltal 6,0.  
 
Grundskolan 
Verksamhetschefen för grundskolan redovisar: 
-Konsekvensbeskrivning av tilldelad ram 2020  
-Grundskolans preliminära resultat för 2019 (underskott ca 6 mkr)  
-Budgetramarna åren 2017 – 2020 
-Ramförutsättningar, jämförelse 2019 – 2020 samt  
-Konsekvenser per skolenhet. 
 
 
 
Ny åldersfördelning gällande skolor i tätorten Filipstad  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid nämndens sammanträde i 
december att ge förvaltningschefen i uppdrag att komplettera förslaget om 
åldersindelning med utredning av konsekvenser, ombyggnationer etc 
gällande Strandvägsskolan och Åsenskolans åk F – 6.  
 
 
 
 
 

  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                            § 2 forts                        Dnr 2019/78:042 
                                              

Vid sammanträdet redogör förvaltningschefen för förslag till 
åldersfördelning inom tätorten. Förslaget utgår från att man för samman de 
båda skolornas elever i åldrarna F-3 och åk 4-6.  
Istället för två F-6 skolor bildas det en F-3 skola och en 4-6 skola. Skolorna 
har samma namn som tidigare men har en annan åldersindelning. 
 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till en förändring av åldersindelningen från två  
     F-6 skolor till en F-3 och en 4-6 skola i tätorten Filipstads kommun samt  
 
att godkänna informationen om vidtagna åtgärder. 
 
--- 

  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                           § 3                                  Dnr 2019/10:611 
                                              

Redovisning efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
Strandvägsskolan samt tillsyn av Brattfors skola 
 
Skolinspektionen har genomfört kvalitetsgranskningar vid Strandvägsskolan 
och Nykroppa skola samt tillsyn vid Brattfors skola. 
 
Rektor för Strandvägsskolan och Brattfors skola informerar om 
Skolinspektionens beslut i de båda ärendena. 
 
Beslutsunderlag  
Beslut för förskoleklass och grundskolan efter tillsyn vid Brattfors skola, 
2019-12-02 
Beslut efter kvalitetsgranskning vid Strandvägsskolan, 2019-11-22   
 
Redovisningen efter regelbunden kvalitetsgranskning vid Nykroppa skola,  
återkommer vid senare sammanträde. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av beslut och rektors åtgärder samt 
 
att följa upp utvecklingsarbetet vid Strandvägsskolan och Brattfors skola 
     i en resultatdialog med rektor.  
 
 
--- 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 4 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
 
Statliga utredningar 
30 mars redovisas utredningen ”ökad likvärdighet genom minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. 
 
3 februari redovisas utredningen gällande planering och dimensionering 
av gymnasial utbildning samt vuxenutbildning. 
 
Samverkan med Skolverket inom uppdraget samverkan för bästa skolan 
Förvaltningen har påbörjat samarbetet med Skolverket. 
Den inledande fasen, analysfasen, innebär ett omfattande arbete. 
 
Kö till förskola 
Nio barn i kö idag. 
 
--- 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 5 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom 
 
Rektor anmäler till huvudmannen att elev uteblivit från undervisningen 
vid Strandvägsskolan. Vidtagna åtgärder redovisar. 
 
--- 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 6 
  

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 beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
--- 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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