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Plats och tid:   Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 11.50 
Ajournering kl 10 – 10.30 

Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
Olle Engström (S) 
Ann-Marie Rosö (S) 
Christel Iversen (V) 
Patrik Fornander (M) 
Filip Dahlöv (M) 
Helena Halvarsson (SD) 

Ersättare: Monica Samuelsson (S) 
Johan Larsson (S) 
Henric Forsberg (S) 
Ahmed Yousef (S) 
Ulla Olsson (L) 
Nils-Erik Mellström (C) 
Johnny Grahn (SD) 

Övriga deltagande: 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 
Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 

Justeringens plats   
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-22 

Utses att justera: Filip Dahlöv Paragrafer: 49 – 53 

Underskrifter:          Sekreterare       
Lena Hammarqvist 

 Ordföranden     
Torbjörn Parling 

Justerande 
Filip Dahlöv 

ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum:   2019-08-20 

Anslagsdatum:              2019-08-22     Datum för anslags nedtagande: 2019-09-13 

Förvaringsplats:    Barn- och utbildningsnämndens kansli 

Underskrift_________________________________________________________ 
 L Hammarqvist Utdragsbestyrkande 
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       § 49                               Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi, budget 2019 - åtgärder 

 
Vid nämndens sammanträde i juni redovisades en prognos med befarat 
underskott om -3 800 tkr. Förvaltningschefen fick i uppdrag att analysera 
och föreslå åtgärder för att nå en budget i balans 2019. 
Förvaltningen har tagit fram besparingsåtgärder som redovisas i 
tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-14. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna föreslagna åtgärder inom budget 2019 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna föreslagna åtgärder inom budget 2019. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 50                               Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomi, budgetarbete 2020 
 
Budgetberedning för budget 2020, 2019-04-01, gav barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram underlag för en minskning av 
budgetram från 221 845 tkr till 215 105 tkr. I detta ska 
kostnadsminskningar genomföras för att rymma löneökningar på 4,9 
miljoner samt prisökningar på 1,9 miljoner. 
Vid kommunfullmäktige i juni justerades barn- och utbildningsnämndens 
ram med 6 miljoner till 221 105 tkr. Kostnadsminskningen utifrån 2019 
års budget är 7 540 tkr. 
 
Förvaltningschefen redovisar fortsatt process samt kostnadsjämförelser 
förskola, grundskola samt gymnasieskola.  
Verksamhetschefen för grundskolan redovisar grundskolans 
förutsättningar. 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse, 2019-08-12 
Powerpoint- presentation 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta enligt förvaltningschefens 
förslag till åtgärder: 
Brattfors F-6                       1 800 tkr 
Nordmark F-6                     1 800 tkr 
Stålvallaskolan 7 – 9          1 800 tkr 
BUN gemensamt                   500 tkr 
Stödboendet Bergslagaren    600 tkr 
Gymnasiet 2 600 kr/elev     1 040 tkr 
 
 
Förslag under mötet 
 
Torbjörn Parling (S) yrkar, med instämmande av Olle Engström (S), Ann-
Marie Rosö (S), Christel Iversen (V), följande: 
 
Barn- och utbildningsnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en 
ram för 2020 på 221 105 tkr. Jämfört med 2019 års budget är detta en 
minskning på 740 tkr. Tillkommer prisökning om 1 900 tkr och löneökning 
på 4 900 tkr. Summa besparing 7 540 tkr. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 50 forts                       Dnr 2018/71:042 
 
Ordförande föreslår att nämnden beslutar avslå förvaltningschefens 
förslag och att nämnden beslutar enligt följande; 
-Att prisökningen på 1900 tkr klaras av nämndens totala verksamhet 
-Att ingen nedläggning av grundskolor sker 
-Att besparing på administrationen BUN räknas till 500 tkr 
-Att minskad verksamhet vid stödboende räknas med 600 tkr 
-Att besparingen per elev gymnasieskolan räknas till totalt 1 030 tkr 
-Att hos kommunstyrelsen hemställa om en, ur reserverade medel, 

utökad ram på 3 510 tkr avseende 2020. 
 
 

Mötet ajourneras och återupptas. 
 
 
Patrik Fornander (M) och Filip Dahlöv (M) yrkar bifall till ordförandes 
förslag. 
 
Helena Halvarsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot eget förslag och finner att 
nämnden beslutat bifalla ordförandes eget förslag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
  
att prisökningen på 1900 tkr klaras av nämndens totala verksamhet 
 
att ingen nedläggning av grundskolor sker 
 
att besparing på administrationen BUN räknas till 500 tkr 
 
att minskad verksamhet vid stödboende räknas till 600 tkr 
 
att besparingen per elev gymnasieskolan räknas till totalt 1 030 tkr 
 
att hos kommunstyrelsen hemställa om en, ur reserverade medel,                  

utökad ram på 3 510 tkr avseende 2020. 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 51 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar pågående arbeten och aktuella frågor. 
 
Folkhögskolornas etablering i Filipstad 
Planerad start för kurserna är den 2 september 2019. Två kurser startas, 
dels en studiemotiverande kurs, dels en allmän kurs. 
Rekrytering av deltagare pågår. 
 
Patrik Fornander, nämndens representant för samarbetet med skolorna 
och Region Värmland, ser med tillförsikt på folkhögskolornas etablering 
och utveckling i Filipstad. 
 
Terminsstart 
Inför höstterminen har grundskolan tillsatt alla tjänster i grundskolan. 
Däremot har inte alla lärarbehörighet. 
Grundskolans skolutvecklingsarbete tar nu omtag och vidareutvecklas. 
Simkunnighet och kunskapsprovet 
Planering av simundervisningen pågår för höst- och vårterminen. 
Kunskapskravet är detsamma i åk 6 och åk 9. 
 
Lärarbehörigheten är 100% för Spångbergsgymnasiets teoretiska ämnen 
på gymnasiet inför skolstart. 
Positivt söktryck till utbildningarna. 
 
Kulturskolan står väl rustad inför höststart. Samarbete med grundskolan 
åk 1 i dans fortsätter. Kulturskolan planerar ett samarbete som involverar 
gymnasieskolan under hösten. 
Via ferietjänster har aktiviteter genomförts under sommaren. 
 
En djupare presentation av kulturskolan planeras under hösten. 
 
Elevhälsan har samtliga tjänster tillsatta inför terminsstart. 
 
Förskolan har i dagsläget två lediga platser i centrala delar av Filipstad. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 52 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Datainspektionens tillsynsplan 2019 – 2020  
 
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning; 
Strandvägsskolan samt Nykroppa skola 
 
Skolinspektionens beslut avseende anmälan, dnr 2018/9, 2018/40, 
2018/51, 2018/89, 2019/5, 2019/11, 2019//41 
Barn- och elevombudets beslut, dnr 2019/38 
 
Region Värmland, sammanställning av remissvar 
 
Elevhälsans verksamhetsberättelse, läsåret 2018 – 2019 
 
Elevhälsans verksamhetsplan, 2019 – 2020  
 
Skolinspektionens rapport; Studie- och yrkesvägledning i undervisningen 
på yrkesprogram i gymnasieskolan 
 
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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          § 53                             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 
 
Beslut om mottagande i grundsärskola, dnr 2019/53 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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