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       § 54                              2018/71 
 
Delårsbokslut 2019 samt budgetuppföljning efter augusti 
 
Förvaltningens ekonom redovisar delårsbokslut, budgetuppföljning samt 
prognos. 
 
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut visar en negativ 
budgetavvikelse med -3 652 tkr. Delårsbokslutet avser januari – augusti 
2019. 
Underskottet avser främst grundskolan, gymnasiet samt stödboendet 
Bergslagaren. 
 
Prognos för helår förväntas till -3700 tkr vilket är en förbättrad prognos 
med 100 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Delårsbokslut januari – augusti 2019 
Budgetuppföljning, augusti 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att godkänna upprättat delårsbokslut  
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen samt 
 
att lägga budgetuppföljningen för augusti med godkännande till  

handlingarna 
 
Investeringsbudgetens utfall redovisas vid nämnden i oktober. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut  
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen samt 
 
att lägga budgetuppföljningen för augusti med godkännande till  

handlingarna 
 
att uppdra till förvaltningschefen att fortsätta arbetet med åtgärder för en 

budget i balans 2019. 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 55                                2019/78 
 
Justering, investeringsbudget 2020 
 
Investeringsbudgeten för barn- och utbildningsförvaltningen omfattar 
4,4 miljoner kronor 2019. Fördelningen av investeringsbudgeten är 
uppdelad på olika konton. Respektive konto har en rubrik som beskriver 
projektet.  
Sedan flera år tillbaka finns ett konto, 2018, med en rubrik skolmöbler. 
Det kontot omfattar 1 miljon kronor.  

Förvaltningen ser ett behov av att justera investeringsnivåerna inom 
respektive konto och rubrik. 
Förvaltningschefen föreslår att del av skolmöbelsmiljonen förs över till 
digitala enheter för undervisning inom förskola och vuxenutbildning. Med 
den justeringen ökar inte investeringsbehovet.  
Förvaltningschefen föreslår vidare att justera rubrikerna 2021 IT-satsning 
till 2021 IT-infrastruktur samt konto 2022 IT-skolutvecklingsprojekt till 
2022 IT-digitala enheter. Konto 2022 omfattar digitala enheter till 
undervisning från förskola till vuxenutbildning. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019 08 27 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att godkänna justering av investeringsbudget mellan konto för IT- 

skolutvecklingsprojekt och konto för skolmöbler med 200 tkr 
att godkänna ändring av rubriker för investeringskonton inom IT 
 
Patrik Fornander (M) och Olle Engström (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna justering av investeringsbudget mellan konto för IT- 

skolutvecklingsprojekt och konto för skolmöbler med 200 tkr 
att godkänna ändring av rubriker för investeringskonton inom IT. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 56                               Dnr 2019/67   
 
Samverkan mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 
 
I ekonomisk plan 2018-2020 framgår att samverkan mellan 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden är ett av kommunens 
prioriterade områden. Uppdraget är att arbeta mer förebyggande och 
minska behovet av åtgärder. Det finns idag en etablerad samverkan 
(benämns presidieträffar) mellan de två nämndernas presidium. I 
samverkan ingår även respektive förvaltningschef samt en 
nämndadministratör. Samverkansarbetet har inte formaliserats och 
gemensamma mål för samverkansarbetet saknas. För att tydliggöra 
vikten av samverkansuppdraget mellan de två nämnderna föreslås nu en 
formalisering av uppdraget. De samverkansmål som tas fram föreslås 
ingå i ekonomisk plan och de ska vara mätbara för att det ska vara 
möjligt att följa om samverkansarbetet ger en positiv effekt. Målen följs 
upp i samband med del- och helårsbokslutet. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, förslag gällande formaliserad 
samverkan mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, 
daterad 2019 08 29 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att godkänna förslag till formaliserad samverkan mellan socialnämnden  

och  barn- och utbildningsnämnden 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna förslag till formaliserad samverkan mellan socialnämnden  

och  barn- och utbildningsnämnden. 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunrevisionen för kännedom 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2019-09-17 5(11) 

 
 

       § 57                               Dnr 2019/44  
 
Yttrande till revisorerna gällande granskning av samarbete och 
dialog rörande barn som riskerar att fara illa 
 
Kommunens revisorer har, inom ramen för revisionsplanen för 2019, 
uppdragit åt KPMG att granska rutinerna kring kommunens samarbete 
och dialog rörande barn som riskerar att fara illa. KPMG har i sin 
granskning involverat socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
då det främst är de två nämnderna som ansvarar över att behövd 
samverkan och ändamålsenlig samverkansstruktur finns. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-22 
Rapport KPMG 
Missiv från kommunens revisorer 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till kommunens revisorer  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna tjänsteskrivelsen som svar till kommunens revisorer.  
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunrevisionen + tjänsteskrivelsen 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 58                                Dnr  209/77 
 
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland 
 
Det nuvarande avtalet för gymnasiesamverkan i Värmland behöver 
skrivas om. Inför bildandet av Region Värmland 1/1 2019, hade 
kommunerna beslutat att utbildningsfrågorna inte skulle hanteras av 
Region Värmland.  
En arbetsgrupp bestående av de tre tjänstepersoner, som också är med 
i gymnasiesamverkans beredningsgrupp har ansvarat för att ta fram 
förslag till nytt avtal som ska gälla från och med 1/1 2020. Nuvarande 
avtal har prolongerats under 2019.  
Under arbetet har diskussioner hållits med skolchefsgruppen, 
kommundirektörerna samt gymnasiesamverkans styrgrupp. 
Förslag till nytt avtal skiljer sig inte särskilt mycket åt från det tidigare 
avtalet. En stor skillnad är att hemkommunen betalar ett programpris 
som maximalt överstiger riksprislistan med 30 procent. Den andra stora 
skillnaden är att gymnasiesärskolan ingår i samverkansavtalet. Avtalet 
har förtydligats med tre bilagor som inte fanns med i det tidigare avtalet. 
I övrigt är det mest en revidering av texten, då Region Värmland inte 
längre kommer samordna avtalet. Orsaken till att det finns med bilagor i 
det nya avtalsförslaget, är för att det ska bli enklare att kunna göra 
revideringar utan att hela avtalet behöver skrivas om. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse daterad 2019 08 27 
Utkast samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal för gymnasiet 
 
Vid sammanträdet 
Patrik Fornander (M) yrkar bifall till förslaget. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att godkänna förslag till nytt samverkansavtal för gymnasiesamverkan i 

Värmland. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 59 
 
Kvalitetsredovisning: Elevhälsan 
 
Uppdrag och resultat för elevhälsans samlade verksamheter redovisas 
och avser läsåret 2018/2019. 
 
Enhetschefen redovisar hur elevhälsans verksamhet förändrats under 
läsåret. Det är en fortsatt hög genomströmning av elever som skrivs in i 
verksamheten. Hälsosamtal och vaccinationer genomförs. 
 
Elevhälsans utveckling av det digitala journalsystemet har inneburit en 
förbättring för verksamheten. 
 
Den samlade elevhälsan ger möjlighet till en tvärprofessionell 
kompetens som har uppdrag både övergripande och på skolnivå. 
Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska och specialpedagogiska 
insatser. Skolpsykolog och skolläkare är knutna till verksamheten. 
 
Verksamhetsberättelse för elevhälsan är upprättad för läsåret 2018/19 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten och verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 60 
 
Kommunens aktivitetsansvar för ungdom, hösten 2019 
 
Kommunens aktivitetssamordnare informerar om KAA, kommunernas 
aktivitetsansvar för ungdomar. 
 
I september 2019 är det 81 ungdomar, 16 – 20 år som omfattas av det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA) i Filipstad. 
 
Aktivitetssamordnaren är organisatoriskt placerad inom 
Spångbergsgymnasiet. 
Kontakt och samtal, träning i sociala situationer, praktik och sommarjobb, 
vägleda mot studier är de aktiviteter som idag utförs. 
 
Kommunalt aktivitetsansvar lyfts vid nästa presidiemöte mellan barn-  
och utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten till handlingarna.  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 61 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
Statsbidrag  
Utfall och kommande års statsbidrag redovisas. 
Bidraget likvärdig skola, viss ökning framåt samtidigt som flera sökbara 
statsbidrag minskas eller tas bort. 
 
Dialog 
Utbildningsdepartementet har tagit kontakt med förvaltningschefen för 
dialog och vidare uppföljning av Filipstads förutsättningar. 
 
Utredningsuppdraget om samordning och samverkan mellan  
AIE, vuxenutbildning och arbetsförmedlingen redovisas den 7 oktober för 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  
 
Folkhögskolor i Filipstad 
Den 2 september startades verksamhet i kommunen. Arbete pågår för att 
starta ytterligare en kurs. 
 
Bemanningscentral 
Förskolan först in i en nystartad kommunal bemanningscentral för 
vikarieanskaffning. Därefter kommer grundskolan att ingå. 
 
Förskolan 
Fullt på förskolorna i tätorten. Flera barn i kö med behov från mitten av 
oktober till i januari. 
Kommunstyrelsens beslut om paviljong vid Storbron är under utredning. 
Återkommer med redovisning vid nästa sammanträde. 
 
Arbete pågår om förskolan och elevhälsans lokalsituation i Brattfors. 
 
Vuxenutbildning 
Kö till SFI-undervisningens a- och b-kurser.  
Startat kompetenshöjande utbildning för fritidsledare.  
 
Kulturskolan 
Kulturskolan har startat en balettgrupp för elever 6 – 10 år. 
Kulturskolans chef återkommer med redovisning av pågående arbete.  
 
Spångbergsgymnasiet 
Elever och lärare deltar i reparation av fredsmonumentet i Morokulien. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 62 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Skolinspektionens beslut, dnr 2019/11, 2018/78 
 
Förskolans verksamhetsplan 2019/2020 
 
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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         § 63                             Dnr 2019/17 
  

Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Ordförande 
Beslut om tf skolchef, 2019-09-27 
 
Rektor 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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