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Plats och tid:   Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 11.15 

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 
Susanne Berggren, enhetschef, kulturskola/fritidsgårdar 

       Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
Justeringens plats   
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-15 

Utses att justera:  Filip Dahlöv         Paragrafer: 1 – 9 

Underskrifter:          Sekreterare       
Lena Hammarqvist 

            Ordföranden     
Torbjörn Parling

Justerande 
Filip Dahlöv 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum:   2019-01-15 

Anslagsdatum:              2019-01-22         Datum för anslags nedtagande: 2019-02-14 

Förvaringsplats:    Barn- och utbildningsnämndens kansli 

Underskrift__________________________________________________________ 
 L Hammarqvist     Utdragsbestyrkande 
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§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Presentation och information, ny mandatperiod 

Val av antagningsnämnd för Filipstads kommun 2019 – 2022 

Val av ledamöter till programråd för Spångbergsgymnasiet/vuxenutbildningen 
2019 – 2022  

Val av ledamot och ersättare till styrgrupp för Gymnasiesamverkan Värmland 

Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet 2019 – 2022 

Förskoleverksamhet, aktuell situation inom centrala Filipstad 

Förvaltningschefen informerar 

Anmälningsärenden 

Delegationsärenden 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 1

Presentation och information 

Ordförande hälsar ledamöter och ersättare välkomna till barn- och 
utbildningsnämnden och en ny mandatperiod.  

Förvaltningschefen informerar om barn- och utbildningsnämndens 
uppdrag, ansvar och roller där huvudmannen har ett ansvar att styra 
mot de nationella målen (skollagen läroplaner) utifrån: 
− Kunskapsresultat
− Värdegrundsresultat
− Sambandsanalyser dessa emellan
− Staten fastställer nationella mål, krav och riktlinjer – utföraransvaret är

på kommunnivå/enskilda huvudmän
− Kommunen ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.

   Utdragsbestyrkande 
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§ 2

Val av antagningsnämnd för Filipstads kommun 2019 – 2022 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse antagningsnämnd för 
gymnasieskolan. 
Antagningsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare 
(Presidiet samt två tjänstemän). 

Förslag till sammansättning: 
Barn- och utbildningsnämndens presidium samt ersättare, 
förvaltningschef och rektor för gymnasiet samt ersättare 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Parling, Olle Engström, Patrik Fornander, Jan-Erik  
Andrén och Hans Ryhed till ledamöter samt 

att utse Ahmed Yusuf, Johan Larsson, Filip Dahlöv, Per Nordstrand och 
Sara Jobs-Engström till ersättare. 

Antagningsnämnd 2019 – 2022: 

Ledamöter                                      Ersättare      
Torbjörn Parling (S), ordförande     Ahmed Yusuf (S) 
Olle Engström (S), 1:e vice ordf      Johan Larsson (S) 
Patrik Fornander (M) 2:e vice ordf  Filip Dahlöv (M) 
Jan-Erik Andrén      Per Nordstrand 
Hans Ryhed            Sara Jobs-Engström 

   Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum               Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-15 4(10) 

§ 3

Ledamöter i programråd för Spångbergsgymnasiet/ 
vuxenutbildningen 2019 – 2022 

Ledamöter från barn- och utbildningsnämnden utses till att ingå i 
programråd för de olika yrkesprogrammen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att  till Spångbergsgymnasiets- och vuxenutbildningens programråd utse: 

Olle Engström, El- och energiprogrammet 
Olle Engström, Bygg- och anläggningsprogrammet 
Olle Engström, Industritekniska programmet 
Henric Forsberg, Handels- och administrationsprogrammet  
Henric Forsberg, Hantverksprogrammet       
Henric Forsberg, Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Christel Iversen, Vård- och omsorgsprogrammet      
Patrik Fornander, Fordons- och transportprogrammet.  

Beslutet skickas till rektor gymnasieskolan 
 rektor vuxenutbildningsnämnden 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 4

Val av ledamot och ersättare till Gymnasiesamverkan I Värmland 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ledamot samt en ersättare 
till styrgruppen för Gymnasiesamverkan i Värmland.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att utse Torbjörn Parling som ledamot och Patrik Fornander som 
ersättare till styrgruppen för Gymnasiesamverkan i Värmland. 

Beslutet skickas till Gymnasiesamverkan i Värmland 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 5

Val av ledamot och ersättare till kommunala handikapprådet 
2019 – 2022 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse en ledamot och en ersättare 
att ingå i Filipstads kommuns handikappråd. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att utse Ann-Marie Rosö  till ledamot och Nils-Erik Mellström till ersättare 
i kommunala handikapprådet. 

Beslutet skickas till kommunala handikapprådet 

   Utdragsbestyrkande 
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  § 6                                Dnr 2019/2:600 

Förskoleverksamhet, aktuell situation i Filipstads tätort 

Utökning av en avdelning i Filipstads tätort 
Antalet födda barn fortsätter att vara över det snitt som tidigare 
planering och dimensionering utgått ifrån. Sedan 2015 har födslotalet 
varit mellan 10 och 30% högre än snittet. 

Skolchefen redogör i skrivelse, daterad 2019-01-07, för ärendet. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att skolchefen får i uppdrag att tillsammans med fastighetsavdelningen 
utreda lokal för förskoleavdelning i tätorten och återredovisa i februari 
nämnd. 

Aktuell kö i tätorten per den 10 januari redovisas vid sammanträdet. 
Sju barn i kö för plats i mars, tio barn i kö för plats i april. 

Efter avslutad överläggning beslutar barn- och utbildningsnämnden 

att skolchefen får i uppdrag att tillsammans med fastighetsavdelningen 
utreda lokal för förskoleavdelning i tätorten och återredovisa i februari 
nämnd samt 

att skolchefen samtidigt får i uppdrag att redovisa förutsättningarna för 
ytterligare placeringar inom befintlig verksamhet. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 7

Förvaltningschefen informerar 

Statliga utredningar 
Utredare i den statliga utredningen om framtida gymnasieskola, 
vuxenutbildningens dimensionering och behov, kommer att intervjua 
företrädare för barn- och utbildningsförvaltningen. 

Utbildningsdepartementet har bjudit in Filipstads kommun till inledande 
dialog om vuxenutbildning och nyanländas lärande. 

Delegationen mot segregation ”32-kommunerssatsningen” 
Dialog mellan företrädare för barn- och utbildningsförvaltningen, 
arbetsmarknads- och integrationsenheten och socialförvaltningen 
pågår. Förutsättningar, resurser och behov diskuteras. 
Mer information ges till nämnden när de ekonomiska förutsättningarna 
för statsbidraget klargjorts. 

Skolverkets dialogstöd 
Förvaltningen avslutar nu den kompetensutbildning som bedrivits under 
18 månader och som finansierats av Skolverket. Bland annat har 
Karlstads universitet bidragit med utbildningsinsatser. 

Ny skola 
En projektledningsorganisation har arbetats fram. Teknik- och 
fastighetsavdelningen och barn- och utbildningsförvaltningen utser 
projektledare för olika områden som samordnas under en styrgrupp. 
Nästa steg för skolans del är att utse sin projektledare samt att tillsätta 
referensgrupper med olika intressenter t ex lärare och elever. 

Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen växer i sitt uppdrag och kvalitetsfrågorna är viktiga. 
En rad olika arbeten pågår. Kompletterande vuxenutbildning diskuteras i 
länet. ESF-medel söks för att tillsammans med ett antal olika 
utbildningsaktörer skapa utbildningar. 
Samtal pågår även med folkhögskola om verksamhet i Filipstad. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 8

Anmälningsärenden 

Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 

Inbjudan till information/utbildning om barn- och utbildningsverksamheter 
den 22 januari och 30 januari. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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§ 9

Delegationsärenden 

Ordförande 
Beslut om interkommunal ersättning för gymnasieutbildningar, 
dnr 2018/92:605 

Beslut om bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor, 
Dnr 2018/97:605 

Rektor 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 

Skolchef 
Beslut om lärarnas arbetsår, dnr 2018/86:608 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

att lägga redovisningen till handlingarna 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att lägga redovisningen till handlingarna. 

   Utdragsbestyrkande 
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