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Barn- och utbildningsnämnden 2019-12-17                                         1(22) 
__________________________________________________________________ 
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.15  
                                        Ajournering, 10.45 - 11 
Beslutande: Olle Engström (S), ordförande 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Monica Samuelsson (S) 
 Christel Iversen (V) 
 Ulla Olsson (L) 
 Filip Dahlöv (M) 
 Helena Halvarsson (SD) 
Ersättare: Johan Larsson (S) 
                                Henric Forsberg (S) 
 Ahmed Yousef (S) 
  
                                        
Övriga deltagande:  Claes Hultgren, kommunchef, § 85 
 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, 2019-12-18 
 
Utses att justera: Monica Samuelsson                       Paragrafer: 85 – 104 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Olle Engström 
 
                                Justerande       
   Monica Samuelsson   
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2019-12-17 
 
Anslagsdatum:               2019-12-18         Datum för anslags nedtagande: 2020-01-09 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Budgetramar 2020 

 
Interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar 2020 
 
Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor 2020 
 
Interkommunal ersättning för grundskola, grundsärskola samt fritidshem 2020 
 
Bidragsbelopp för ersättning till grundskola, grundsärskola samt fritidshem 2020 
 
Interkommunal ersättning för förskola 
 
Bidragsbelopp för ersättning till förskola  
 
Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2020 

 
Fastställande av bidrag 2020 för Persbergs fristående skola, fritidshem samt försk  
 
Fastställande av bidrag 2020 för fristående förskolan Skogsgläntan 
 
Fastställande av bidrag 2020 för fristående förskolan Saltkråkan 
 
Fastställande av bidrag 2020 för fristående förskolan Gruvlyckan 

 
Bidrag till föräldraföreningar 
 
Studiestipendier 
 
Attestanter och ersättare 
 
Läsårstider 2020 – 2021  
 
Förvaltningschefen informerar 
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                             § 85                                 Dnr 2019/78:042 
                                              

Budgetramar 2020  
 
Barn- och utbildningsnämndens ram 2020 är 220 915 tkr. 
Från 1 januari flyttas ansvaret för vuxenutbildningen till kommunstyrelsen 
och budgeten justeras i samband med detta. 
 
Budgetfördelning 2020 i tkr 
BUN gemensamt 24 382 
Förskola 54 732 
Grundskola 76 641 
Kulturskolan/fritidsgårdar 3 296 
Gymnasiet 
Gymnasiet, IM programmet 

32 438 
6 696 

Vuxenutbildning 11 703 
Elevhälsan 7 324 
Familjecentralen 1 932 
Stödboendet 1 771 
Summa ram 220 915 
  

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa budgetfördelningen för 2020 samt 

 
  att godkänna förvaltningschefens förslag till åtgärder samt fortsatt   

utredning av föreslagna åtgärder. 
 
Vid sammanträdet 
Kommunchef Claes Hultgren inleder med att informera om kommunens 
och BUN:s ekonomiska situation och de stora utmaningarna man står inför 
åren framöver. 
  
Förvaltningschef J-E Andrén återkopplar till tidigare års resultat och antal 
åtgärder som redovisats under året. Förslag till åtgärder för att komma i 
balans 2020 redovisas. 
 
Gymnasieskolans rektor redovisar gymnasiets förutsättningar från 2017 och 
framåt. Genomförd minskning av tjänster redovisas. 
 
Förvaltningens ekonom redovisar fördelning av ram 2020. 
  
Verksamhetschefen för grundskolan redovisar hur statsbidragen likvärdig 
skola och även lågstadiesatsningen påverkar grundskolans förutsättningar. 
 
Elevhälsans chef redovisar verksamhetens planerade förändring 2020. 
 
                                                                                                             Utdragsbestyrkande 
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                              § 85 forts                       Dnr 2019/78:042 
 

Förslag till beslut 
Efter avslutad överläggning föreslår Olle Engström (S) bifall till 
budgetramar 2020. 
Olle Engström (S) konstaterar att beslut bör fattas vid nämnden i    
januari gällande ny åldersindelning vid Åsenskolan och 
Strandvägsskolan för att kunna genomföras hösten 2020. Inför 
detta behöver förvaltningen komplettera med utredning av 
konsekvenser, ombyggnationer etc. 
Vidare yrkar Engström bifall till redovisade åtgärder utom gällande  
grundskola och gymnasieskolan som behöver beredas ytterligare. 
 
Mötet ajourneras under 15 minuter. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa budgetfördelningen för 2020 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att komplettera förslaget om 

åldersindelning med utredning av konsekvenser, ombyggnationer etc.  
    (redovisas vid nämndens sammanträde i januari) 
 
att förvaltningschefen fortsätter utredningen av grundskolans och 

gymnasieskolans åtgärder samt 
 
att i övrigt godkänna förvaltningschefens förslag till åtgärder för budget   

i balans 2020. 
 
 
 
Filip Dahlöv (M) och Ulla Olsson (L) deltar inte i beslutet. 
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                              § 86                              Dnr 2019/103:605 

                                              
Interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar 2020 
 
BA   Bygg- och anläggningsprogrammet 122 603 kr 
EE   El- och energiprogrammet 125 308 kr 
BF   Barn- och fritidsprogrammet (lärling) 118 956 kr 
FT   Fordons- och transportprogrammet (lärling) 133 871 kr 
HA  Handels-och administrationsprogrammet (lärling) 119 366 kr 
HV  Hantverksprogrammet Frisör (lärling) 123 933 kr 
IN   Industriprogrammet (lärling) 134 443 kr 
NA  Naturvetenskapsprogrammet 102 200 kr 
RL  Restaurang- och livsmedelsprogrammet (lärling) 158 103 kr 
SA  Samhällsvetenskapsprogrammet 102 200 kr 
VO Vård- och omsorgsprogrammet (lärling) 120 016 kr 
IM  Introduktionsprogrammet (grundskola) 108 368 kr 
 
BAMAR Bergteknik (riksprislistan) 152 375 kr 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa förslag till interkommunal ersättning 2020 enligt förslag 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa förslag till interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar  
     2020 enligt förslag. 
 

 

Beslutet skickas till 
Antagningen 
Gymnasiesamverkan Värmland 
Rektor Spångbergsgymnasiet 
Ekonom 
 
                                                                                                             Utdragsbestyrkande 
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                             § 87                                Dnr 2019/100:605 

                                              
Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor 2020 
 
BA   Bygg- och anläggningsprogrammet 129 959 kr 
EE   El- och energiprogrammet 132 826 kr 
BF   Barn- och fritidsprogrammet (lärling) 126 093 kr 
FT   Fordons- och transportprogrammet (lärling) 141 903 kr 
HA  Handels-och administrationsprogrammet (lärling) 126 528 kr 
HV  Hantverksprogrammet Frisör (lärling) 131 369 kr 
IN   Industriprogrammet (lärling) 142 509 kr 
NA  Naturvetenskapsprogrammet 108 332 kr 
RL  Restaurang- och livsmedelsprogrammet (lärling) 167 589 kr 
SA  Samhällsvetenskapsprogrammet 108 332 kr 
VO Vård- och omsorgsprogrammet (lärling) 127 217 kr 
IM  Introduktionsprogrammet (grundskola) 114 870 kr 
 
BAMAR Bergteknik (riksprislistan) 161 518 kr 
 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor 
      2020 enligt förslag 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor 
      2020 enligt förslag. 
 
 
 

Beslutet skickas till 
Antagningen 
Gymnasiesamverkan Värmland 
Rektor Spångbergsgymnasiet 
Ekonom 
 
                                                                                                             Utdragsbestyrkande 
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                                § 88                            Dnr 2019/104:605 

                                              
Interkommunal ersättning för grundskola, grundsärskola samt 
fritidshem 2020 
 
Interkommunal ersättning avser ersättning mellan kommuner. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa interkommunala ersättningar för 2020 enligt följande: 
 
 Ersättning/år Ersättning/månad 
Förskoleklass 80 520 6 710 
Skolår 1 – 3 75 717 6 310 
Skolår 4 – 6 75 717 6 310 
Skolår 7 – 9 85 797 7 150 
Fritidshem 30 136 2 511 
Grundsärskola 
Grundskola/träningsskola 

292 963 
361 762 

24 414 
30 147 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, daterad 2019-12-13 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa interkommunala ersättningar för 2020 enligt förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skicks till: Verksamhetschef 
                               Ekonom 
  

 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 89                                Dnr 2019//101:605 

                                              
Bidragsbelopp för ersättning till grundskola, grundsärskola samt 
fritidshem 2020 
 

 Ersättning/år Ersättning/månad 
Förskoleklass    85 351 kr 7 113 kr 
Skolår 1 – 3 80 260 kr 6 688 kr 
Skolår 4 – 6 80 260 kr 6 688 kr 
Fritidshem 33 505 kr 2 792 kr 

   
 Ersättning i kronor per barn 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för grundskola och fritidshem 2020 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för grundskola och fritidshem 2020 

enligt förslag. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 90                                     Dnr 2019/105:605 

                                              
Interkommunal ersättning för förskola 2020 
 
Interkommunal ersättning avser ersättning mellan kommuner. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa interkommunal ersättning för förskola enligt följande: 
     ersättning per barn/ år:        114 184 kr 
     ersättning per barn/månad:     9 515 kr 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, daterad 2019-12-13 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa interkommunal ersättning för förskola 2020 enligt följande: 
     ersättning per barn/ år:         114 184 kr 
     ersättning per barn/ månad:     9 515 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: Verksamhetschef förskolan 
                                 Ekonom  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 91                                Dnr 2019/102:605 

                                              
Bidragsbelopp för ersättning till förskola 2020 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för förskola 2020 med       

ersättning per barn/år:         121 369 kr  
     ersättning per barn/månad:   10 114 kr 
  
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens skrivelse, daterad 2019-12-13 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för förskola 2020 med       

ersättning per barn/år:         121 369 kr  
     ersättning per barn/månad:   10 114 kr. 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 92                                Dnr 2019/99:605 
 
Interkommunal ersättning för vuxenutbildning 2020 
 
Förslag till interkommunal ersättning för vuxenutbildningen har 
upprättats av barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
 
Gymnasial vuxenutbildning 50 kr/ verksamhetspoäng 

 
Yrkeskurser inom industri 86 kr/ verksamhetspoäng 

 
Yrkeskurser inom restaurang 75 kr/ verksamhetspoäng 

 
Yrkeskurser inom HV-frisör 75 kr/ verksamhetspoäng 

 
Grundläggande vuxenutbildning 50 kr/ verksamhetspoäng 

 
SFI, utbildning i svenska för 
invandrare  
 

70 kr/ verksamhetspoäng 

Särvux 380 kr/ verksamhetspoäng 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa interkommunal ersättning för vuxenutbildningen      

2020 enligt ovan 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att fastställa interkommunal ersättning för vuxenutbildningen  
     2020 enligt förslag. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: Rektor vuxenutbildningen 
                                 Ekonom  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                              § 93                              Dnr 2019/106:605 

                                              
Fastställande av bidrag 2020 för Persbergs fristående skola, 
fritidshem samt förskola 
 
Beslut om bidragsbelopp är årligen återkommande och 
baseras på barn- och utbildningsnämndens beslutade 
fördelning av verksamhetsbudget för 2020. 
Avstämning  
Avstämningsdagar den 15:e varje månad, utom juli som 
jämställs med juni samt augusti som stäms av den 25:e. 
Debitering görs för hel månad om barnet finns inskrivet på 
avstämningsdagen. 
Utbetalning sker månadsvis i förskott med eventuell 
korrigering beroende på antalet barn/elever vid nästa 
kvartalsutbetalning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa följande interkommunala ersättning för  

Persbergs fristående förskola och skola 
 Ersättning/år Ersättning/månad 

Förskola 125 191 kr 10 386 kr 
Förskoleklass 85 351 kr 7 113 kr 
Skolår 1 – 3 80 260 kr 6 688 kr 
Skolår 4 – 6        80 260 kr 6 688 kr 
Fritidshem 33 505 kr 2 792 kr 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa följande interkommunala ersättning för   
     Persbergs fristående förskola och skola 2020 
 

 Ersättning/år Ersättning/månad 
Förskola 125 191 kr 10 386 kr 
Förskoleklass 85 351 kr 7 113 kr 
Skolår 1 – 3 80 260 kr 6 688 kr 
Skolår 4 – 6        80 260 kr 6 688 kr 
Fritidshem 33 505 kr 2 792 kr 

 
 
Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
Beslutet skickas till: Persbergs fristående skola + Hur man överklagar 
                                Ekonom 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 94                                Dnr 2019/107:605 

                                              
Fastställande av bidrag 2020 för fristående förskolan Skogsgläntan 
 
Beslut om bidragsbelopp är årligen återkommande och baseras på barn- 
och utbildningsnämndens beslutade fördelning av verksamhetsbudget för 
2020. 
 
Avstämning 
Avstämningsdagar den 15:e varje månad, utom juli som jämställs med 
juni samt augusti som stäms av den 25:e. 
Debitering görs för hel månad om barnet finns inskrivet på 
avstämningsdagen. 
Utbetalning sker månadsvis i förskott med eventuell korrigering beroende 
på antalet barn/elever vid nästa kvartalsutbetalning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa ersättning för fristående förskolan Skogsgläntan  
     ersättning per barn/år:          121 369 kr                
     ersättning per barn/månad:    10 114 kr      
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa ersättning för fristående förskolan Skogsgläntan  
     ersättning per barn/år:          121 369 kr                
     ersättning per barn/månad:     10 114 kr   
 
 
 
 
 
 
Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
 
Beslutet skickas till: Fristående förskolan + hur man överklagar  
                                 Ekonom  
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 95                               Dnr 2019/108:605 

                                              
Fastställande av bidrag 2020 för fristående förskolan Saltkråkan 
 
Beslut om bidragsbelopp är årligen återkommande och baseras på barn- 
och utbildningsnämndens beslutade fördelning av verksamhetsbudget för 
2020. 
 
Avstämning 
Avstämningsdagar den 15:e varje månad, utom juli som jämställs med 
juni samt augusti som stäms av den 25:e. 
Debitering görs för hel månad om barnet finns inskrivet på 
avstämningsdagen. 
Utbetalning sker månadsvis i förskott med eventuell korrigering beroende 
på antalet barn/elever vid nästa kvartalsutbetalning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa ersättning för fristående förskolan Saltkråkan  
     ersättning per barn/år:          121 369 kr                
     ersättning per barn/månad:    10 114 kr      
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa ersättning för fristående förskolan Saltkråkan  
     ersättning per barn/år:          121 369 kr                
     ersättning per barn/månad:    10 114 kr 
 
 
 
Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
 
 
Beslutet skickas till: Fristående förskolan + hur man överklagar  
                                 Ekonom  
           
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 96                               Dnr 2019/109:605 

                                              
Fastställande av bidrag 2020 för fristående förskolan Gruvlyckan 
 
Beslut om bidragsbelopp är årligen återkommande och baseras på barn- 
och utbildningsnämndens beslutade fördelning av verksamhetsbudget för 
2020. 
 
Avstämning 
Avstämningsdagar den 15:e varje månad, utom juli som jämställs med 
juni samt augusti som stäms av den 25:e. 
Debitering görs för hel månad om barnet finns inskrivet på 
avstämningsdagen. 
Utbetalning sker månadsvis i förskott med eventuell korrigering beroende 
på antalet barn/elever vid nästa kvartalsutbetalning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa ersättning för fristående förskolan Gruvlyckan 
     ersättning per barn/år:          121 369 kr                
     ersättning per barn/månad:    10 114 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa ersättning för fristående förskolan Gruvlyckan 
     ersättning per barn/år:          121 369 kr                
     ersättning per barn/månad:    10 114 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
 
 
Beslutet skickas till: Fristående förskolan + hur man överklagar  
                                 Ekonom  
          

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 97                               Dnr 2019/94:627 

                                              
Bidrag till föräldraföreningar  
 
Föräldraföreningar för grundskolorna i Filipstads kommun har ansökt om 
bidrag för läsåret 2019 – 2020. 
 
Förslag till fördelning  
Förvaltningens ekonom har upprättat förslag till fördelning som utgår 
ifrån elevantalen vid de olika skolorna. 
 
Förening Bidrag 
Strandvägsskolans föräldraförening 11 970 kr 
Åsenskolans föräldraförening 11 270 kr 
Brattfors föräldraförening 2 120 kr 
Nordmarks fritids- och föräldraförening 2 140 kr 
Ferlinskolans föräldraförening 12 660 kr 
Stålvallaskolans föräldraförening 6 695 kr 
Persbergs skolas föräldraförening 3 145 kr 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja föräldraföreningarna bidrag enligt föreslagen fördelning  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja föräldraföreningarna bidrag enligt föreslagen fördelning.  
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 98                               Dnr 2019/110:046 

                                             
Studiestipendier 2019 
 
Utdelningsbara medel 2019 för August Larssons stipendiefond är 573 kr. 
Utdelningsbara medel för samfond för gymnasieskolan är 960 kr. 
 
Inga ansökningar har inkommit.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att tilldela eleverna vid Nordmarks skola 573 kr ur August Larssons  

stipendiefond 
 
att tilldela elevrådet vid Spångbergsgymnasiet 960 kr ur samfond för 

gymnasieskolan 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tilldela eleverna vid Nordmarks skola 573 kr ur August Larssons  

stipendiefond 
 
att tilldela elevrådet vid Spångbergsgymnasiet 960 kr ur samfond för 

gymnasieskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: Rektor  
                                Elevrådet Spångbergsgymnasiet 
                                Ekonom 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 99                               Dnr 2019/98:002 

                                              
Attestanter och ersättare 2020 
 
Förslag till attestanter och ersättare för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2020 redovisas. 
 
Eventuellt nya beslutsattestanter som tillkommer under året beslutar 
förvaltningschef om. Dessa beslut rapporteras till nämnden som 
delegationsärenden. 
När nya beslutsattestanter och ersättare tillkommer lämnas signaturprov 
på attestlistan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättade listor över attestanter och ersättare för 2020 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättade listor över attestanter och ersättare för 2020. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                             § 100                             Dnr 2019/97:608 

                                              
Läsårstider 2020 – 2021 för Filipstads kommuns grund- 
grundsärskolor samt Spångbergsgymnasiet 
 
Höstterminen 2020:  
Torsdag den 20 augusti – tisdag den 22 december  
 
Lovdagar: 
26 oktober – 30 oktober 
23 december – 10 januari – julledigt  
 
 
Vårterminen 2021: 
11 januari – fredag den 11 juni 
 
Lovdagar: 
1 mars – 5 mars 
6 april – 9 april  
30 april 
14 maj 
24 maj 
 
Elevernas läsår omfattar 178 skoldagar. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa läsårstider 2020 – 2021 samt 
 
att förvaltningschef beslutar om övriga tider i anslutning till läsårstiderna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa läsårstider 2020 – 2021  
 
att förvaltningschef beslutar om övriga tider i anslutning till läsårstiderna 
 
att ytterskolorna medges möjlighet att förlägga skolavslutningen till 

annan tidpunkt än tätortens skolor. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till berörda skolor samt 
                                Gymnasieantagningen i Karlstad 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 101 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
 
Överenskommelse om samverkan mellan Skolverket och Filipstads 
kommun avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för 
bästa skolan har upprättats. 
 
Representanter för Utbildningsdepartementet kommer på besök till 
Filipstads kommun för att diskutera aktuella skolfrågor. 
 
Verksamhetschefen för grundskolan redovisar aktuell situation vid 
skolorna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 102 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Skolinspektionens beslut och yttranden i regelbunden kvalitetsgranskning 
dnr 2019/10 
 
Kommunstyrelsens beslut, §§ 108, 110, 118 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
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        § 103                            Dnr 2019/17:600 
  

Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Ordförande 
Beslut om överenskommelse om samverkan mellan Skolverket 
avseende insatser inom ramen för uppdraget om samverkan för bästa 
skolan, dnr 2019/91:047 
 
Förvaltningschef 
Beslut om stipendium, dnr 2019/92 
 
Rektor 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 
 
Yttranden till Skolinspektionen, dnr 2018/76, dnr 2019/93 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 104                             
  

Övrigt 
 
Ordförande Olle Engström avslutar mötet med att önska ledamöter, 
ersättare och personal en God Jul. 
 
Huvudmannaskapet för vuxenutbildningen och därmed rektor och 
utbildningsverksamheten flyttas vid årsskiftet från barn och 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 
Rektor för vuxenutbildningen tackas för sina insatser inom barn- och 
utbildningsnämnden. 

 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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