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Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef, from § 65 
 Marie Lilja, ekonom 
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, 2019-10-10 

Utses att justera: Paragrafer: 64 – 72 

Underskrifter:          Sekreterare       
Lena Hammarqvist 

Ordföranden     
Torbjörn Parling 

Justerande 
Patrik Fornander 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum:   2019-10-08 

Anslagsdatum:              2019-10-10         Datum för anslags nedtagande: 2019-11-01 

Förvaringsplats:    Barn- och utbildningsnämndens kansli 

Underskrift__________________________________________________________ 
 L Hammarqvist Utdragsbestyrkande 
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Programutbud 
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Ekonomisk plan 2020 – 2022 
 
Spångbergsgymnasiets preliminära programutbud 2020- 2021 
 
Yttrande gällande detaljplan för ny skola i Filipstad - granskning 
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       § 64                               Dnr 2019/81 
 

          Programutbud för Spångbergsgymnasiets 2020 – 2021 
(nationella program, åk 1) 
 
Barn-och fritidsprogrammet BF 
Pedagogiskt arbete, 8 platser (lärling) 
Bygg-och anläggningsprogrammet BA 
Husbyggnad, 12 platser 
Mark och anläggning, Bergteknik, 8 platser (riksintag) 
El-och energiprogrammet EE 
Elteknik/Automation, 12 platser 
Fordons-och transportprogrammet FT  
Personbil, 8 platser (lärling) 
Handels-och administrationsprogrammet HA 
Handel och service, 8 platser (lärling)   
Hantverksprogrammet HV  
Frisör, 8 platser (lärling) 
Industritekniska programmet IN 
Svetsteknik, 6 platser (lärling) 
Restaurang-och livsmedelsprogrammet RL 
Kök och servering, 8 platser (lärling) 
Vård-och omsorgsprogrammet VO 
8 platser (lärling) 
Naturvetenskapsprogrammet NA 
Naturvetenskap, 25 platser 
Samhällsvetenskapsprogrammet SA 
Beteendevetenskap, 25 platser 
Samtliga nationella program erbjuder innebandy som individuellt val 

Introduktionsprogram 
Programinriktat val 
Yrkesintroduktion 
Individuellt alternativ 
Språkintroduktion 
Förändringar sedan läsåret 20199 – 2020 
Naturvetenskapsprogrammet erbjuder endast inriktning ”Naturvetenskap”. 
Inriktningen ”Naturvetenskap och samhälle” erbjuds inte. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
att anta förslag till programutbud för läsåret 2020 – 2021 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta programutbud för Spångbergsgymnasiet, läsåret 2020 – 2021 
 

             Beslutet skickas till antagningskansliet i Karlstad                                                                                               
Utdragsbestyrkande 
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§ 65                              Dnr 2018/71:042   

Ekonomisk uppföljning 

Utfallet för barn – och utbildningsnämnden visar ett negativt resultat på 
-2 455 tkr efter september som till största delen består av lönekostnader
och minskade asylintäkter samt minskade statsbidrag. Årsprognosen
bedöms till -7 850 tkr vilket är en försämring med -4150 tkr jämfört med
föregående prognos.
Det är grundskolan och gymnasiet som har försämrade prognoser.
Elevhälsan har förbättrat prognos med 100 tkr från föregående månad.
Resterande verksamheter ligger kvar med oförändrade prognoser.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med en detaljerad 
     redovisning av orsakerna till de stora skillnaderna mellan   
     uppföljningstillfällena avseende grundskolan och gymnasieskolan 

att redovisa vilka åtgärder som vidtas för att få budgeten i balans samt 

 att därmed godkänna den ekonomiska uppföljningen efter september,    
inklusive uppföljning av investeringsbudgeten. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 66                              2019/78:042 

Ekonomisk plan 2020 – 2022  

Förvaltningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för nämndens 
verksamheter. 

I uppdraget som huvudman för skolverksamheten i Filipstads kommun 
ansvarar barn- och utbildningsnämnden för förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola samt kommunal vuxenutbildning, och 
uppdragsutbildning. 
Nämnden ansvarar även för förskola och fritidshemsverksamhet. 
Ytterligare ansvarsområden för nämnden är elevhälsa, familjecentral 
samt kommunens stödboende. 

Det är nämnden som ansvarar för att utbildning genomförs i enlighet med 
skollagen, föreskrifter samt förordningar inom området. Det pedagogiska 
arbetet vid en förskola eller skolenhet leds och samordnas av rektor. 

Drift Bokslut 2018 Budget 2019
Prognos augusti

2019 Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022

Intäkter 60 196 45 633 38 896 46 133 46 133 46 133
Kostnader -284 729 -267 478 -264 441 -264 038 -270 920 -277 927

Nettoram -224 533 -221 845 -225 545 -217 905 -224 787 -231 794

Investeringar 4 600 4 400 4 400 4 400 4 400 4 400

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att fastställa förslaget till ekonomisk plan 2020 – 2022 samt 

att översända ärendet till kommunstyrelsen 

Förslag vid sammanträdet 

Torbjörn Parling (S) yrkar bifall till förslag till ekonomisk plan för 2020 – 2022. 

Patrik Fornander (M) yrkar att ärendet bordläggs med anledning av det 
underskott som redovisades i månadsuppföljningen och där nämnden 
beslutat om en detaljerad redovisning från förvaltningschefen vid 
nästkommande sammanträde. 

   Utdragsbestyrkande 
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       § 66 forts                       2019/78:042 
 
Torbjörn Parling yrkar avslag till bordläggningsförslaget då ärendet 
behöver avgöras idag detta för att i tid kunna inrymmas i kommunens 
samlade budgetarbete. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag gällande bordläggning 
och finner att nämnden beslutat avslå förslaget om bordläggning. 
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till eget 
förslag och finner att nämnden bifallit förslaget. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att fastställa förslaget till ekonomisk plan 2020 – 2022 samt 
 
att översända ärendet till kommunstyrelsen 
 
 
Reservation 
Patrik Fornander (M) och Filip Dahlöv (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Patrik Fornanders förslag.  
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 
 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum               Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-08 6(11) 

§ 67

Kulturskolan/fritidsgårdarna, presentation 

Kulturskolans chef redovisar kulturskolans och fritidsgårdarnas 
pågående verksamheter, utveckling och framtid. 

Kulturskolan i Filipstad erbjuder idag ett utbud i musik/instrument, 
musikproduktion, bild och media, dans, arrangörskap och ungas 
delaktighet. 

Kursutbud via kulturskolan: 
Musik och instrument individuellt och i grupp 
Orkester 
Slagverksensemble 
Bandet 
Bild och media 
Måleri och pyssel 
Dans: dansmix, dansfusion, balett 

Kulturskolan, övrig verksamhet:  
Vår och vinteravslutning, 6:e juni 
Medialab/fil/musikproduktion 
Arrangörskap: UKM (ung kultur möts), lokal, läns och riksnivå 
Ferietjänster/-praktik (konstnärlig produktion, ledarskap, turné) 
Sommarlovsaktiviteter 
Öppen verksamhet, ungdoms hus 
Dans på idrottsämnet alla elever i åk 1 
Digital bild/media gy – ws  
Projekt vuxet lärande: hälsa och praktisk 
samhällsdelaktighet/kulturvariationer 
Viss lovverksamhet/gästlärare 

Kulturskolan elever/deltagare i olika verksamheterna har ökat i en 
jämförelse med 2017. För att klara kursutbudet har man utökat från 3,2 till 
3,3 heltidstjänster från 2017 till 2019.  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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 § 68                             Dnr 2019/42 

Yttrande gällande detaljplan för ny skola i Filipstad - granskning 

Miljö- och stadsarkitektkontoret har översänt detaljplan för ny skola i 
Filipstad för granskning.  

Planförslaget har tidigare varit ute på samråd och handlingarna har 
därefter till viss del reviderats inför granskningen, vilket förtydligas i 
samrådsredogörelsen. 

I yttrande gällande detaljplanen påtalade barn- och 
utbildningsnämnden (juni 2019) vikten av att fordonstrafiken inom 
området minimeras. Detta har nu tillgodosetts i den revidering av 
planförslaget som gjorts. 

Bilagor:  
Kungörelse samråd 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att med godkännande ställa sig bakom det nu reviderade förslaget till 
detaljplan för en ny skola i kvarteret Västra Filipstad 1.2 m.fl. i 
Filipstad 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att med godkännande ställa sig bakom det nu reviderade förslaget till 
detaljplan för en ny skola i kvarteret Västra Filipstad 1.2 m.fl. i 
Filipstad. 

Beslutet skickas till: Miljö- och stadsarkitektkontoret 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 69

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 

Utredningsuppdraget om samordning och samverkan mellan  
AIE, vuxenutbildning och socialförvaltning   
Utredning och förslag om samlokalisering är redovisat för 
kommunstyrelsens arbetsutskott och arbetet fortsätter med en 
samlokalisering. 
En ny fråga har tillkommit om var huvudmannaskapet för 
vuxenutbildningen ska ligga. Den delen i uppdraget återremitterades för 
vidare utredning. 

Uppdrag kring förskolan och behov av utökning centralt 
Kommunstyrelsen har uppdragit till fastighetsförvaltningen att , i 
samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen, ta fram 
upphandlingsunderlag, alternativt hyresavtal, för lokal till förskola för 
placering på förberedd plats vid Storbrons förskola. 
Fastighetsförvaltningen har arbetat fram två förslag som återredovisas 
för kommunstyrelsen i oktober. 

   Utdragsbestyrkande 
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       § 70 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Grund- och grundsärskolans 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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          § 71                            Dnr 2019/17:600 
  

Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Ordförandebeslut 
Dnr 2019/10:611, yttrande till Skolinspektionen 
 
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 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2019-10-08 11(11) 

 
 

          § 72                                 
  

Övrigt 
 
Olle Engström ställer fråga om pedagogisk måltid och ny policy efter  
att frågan lyfts vid teknikutskottets sammanträde. 
 
Verksamhetschefen Sten-Åke Eriksson redogör kort för hur ärendet 
hanterats och hur förutsättningar förändrats inför höstterminen. 
Några förändringar har inte beslutats om i kommunens kostpolicy. 
Kostpolicyn fastställdes 2013 i fullmäktige. 
 
 
Sten-Åke Eriksson och Torbjörn Parling återkommer med redovisning 
av ärendet efter att frågan diskuterats med berörda inom teknik och 
service. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 


	§ 00 Närvaro Anslag Bevis
	§ 01 Innehållsförteckning
	§ 64 Programutbud för 2020 - 2021
	§ 65 Ekonomisk uppföljning efter september
	§ 66 Ekonomisk plan 2020 - 2022
	§ 67 Kulturskolan, fritidsgårdarna, presentation
	§ 68 Yttrande detaljplan ny skola, granskning
	§ 69 Förvaltningschefen informerar
	§ 70 Anmälningsärenden
	§ 71 Delegationsärenden
	§ 72 Övrigt

