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Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, §§ 72 – 76 
 Patrik Fornander (M), ej § 75 
 Olle Engström (S), ordförande §§ 77 – 79 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Sune Frisk (S) ersättare för Robert Spector (SD) 
 Henric Forsberg (S) ersättare för Bengt Sjöberg (–) 
 Filip Dahlöv (M) 
                                 
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
                                Per Green, fastighetschef, § 72 
                                Marie Lilja, ekonom 
 Annika Axelsson, verksamhetschef, förskolan 
  Hans Ryhed, rektor, gymnasieskolan 
                                Peter Ramqvist, rektor, vuxenutbildningen 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-10-16 
 
 
Utses att justera: Henric Forsberg                               Paragrafer: 72 – 79 
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling                   Olle Engström  
    §§ 72 – 76         §§ 77 – 79   
                                Justerande       
   Henric Forsberg 
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2018-10-16 
 
Anslagsdatum:               2018-10-16         Datum för anslags nedtagande: 2018-11-07 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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       § 72 
 
Information  
 
Fastighetschefen redovisar pågående och aktuella arbeten inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområde. 
 
• Nya skolan – vad händer? 
Projektplan, tidsplanen redovisas. 
 
• Lyckebo 1 och 2 
Beräknat startdatum 2018 06 01 flyttades fram p g a vattenskada. 
Verksamheten är igång. 
 
• Förskoleavdelning Lesjöfors 
Färdigställande och slutbesiktad anläggning, 2018 08 17. 
 
• Övriga planerade projekt 2018 redovisas, inklusive nytillkomna projekt  

som genomförts samt projekt som är på gång att färdigställas. 
 
• Utmaningar redovisas som rör såväl fastighetsenhetens arbete som 

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

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 73                               Dnr 2017/77:042 
 
Budgetuppföljning, kvartal 3, 2018 
 
Prognosen för BUN totalt på helår ligger nu på -2 470 tkr. En förbättrad 
prognos mot uppföljningen i augusti med 210 tkr. BUN gemensamt har 
en förbättrad prognos på 60 tkr. Orsak är lägre kapitalkostnader. 
Inom frivilliga skolformer finns en ökad negativ avvikelse med 200 tkr. 
Den större avvikelsen beror på en ökad avvikelse på den 
interkommunala ersättningen. Skolskjutsar samt nya elever ligger kvar 
på samma prognoser som tidigare. 
 
Kulturskolan samt fritidsgårdar har en ny positiv prognos 450 tkr. Det är 
en förbättring med 100 tkr mot uppföljningen i augusti. Den beror på 
minskade kostnader på fritidsgårdarna som beror på lägre 
personalkostnader. 
Förebyggande och stöd och familjecentralen visar en ny positiv prognos 
på 650 tkr på helår. Prognosen på familjecentralen ligger kvar på 150 tkr. 
Ny positiv prognos finns på elevhälsan med 500 tkr.  
HVB/stödboendet har en ny prognos på 550 tkr. Det är en försämring 
med 250 tkr mot augustiuppföljningen. Orsak till den nya prognosen är 
att lönekostnaderna inte har minskat i den takt som tidigare prognos 
beräknade. 
Resterande verksamheter ligger kvar på samma prognoser som tidigare. 
 
Barn- och utbildningsnämnden förväntas göra ett 0-resultat vid årets slut. 
Detta beroende på kommande intäkter från Migrationsverket och 
statsbidrag avseende en likvärdig skola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga budgetuppföljningen med godkännande till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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 § 74                            Dnr 2018/71:042 
 
Ekonomisk plan 2019 – 2021, barn- och utbildningsnämnden 
 
Förslag till ekonomisk plan 2019 – 2021 redovisas för nämnden. 
Materialet är upprättat i enlighet med de ramar som beslutats av 
kommunstyrelsen 23 maj 2018, § 51. 
 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna ekonomisk plan 2019 – 2021 för barn- och 
     utbildningsnämnden  
 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna ekonomisk plan 2019 – 2021 för barn- och 
     utbildningsnämnden. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 

Drift Bokslut 2017 Budget 2018
Prognos augsti 

2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Intäkter 55 082 40 973 41 896 48 593 53 593 53 593
Kostnader -278 709 -265 562 -269 165 -269 923 -274 895 -279 991

Nettoram -223 627 -224 589 -227 269 -221 330 -221 302 -226 398

Investeringar 4 166 4 680 4 680 4 400 4 400 4 400
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  § 75                           Dnr 2018/71:042 

Utökning av förskoleverksamhet i Nykroppa, tillägg till 
budgetberedningsunderlag 2019 
 
Förvaltningschefen föreslår att barn- och utbildningsnämnden, utöver 
föreslagen ram, äskar medel till utökning av förskoleverksamhet i 
Nykroppa motsvarande 750 tkr för drift- och personalkostnader samt för 
tillkommande lokalkostnader. 
Förvaltningschefen redogör i skrivelse, daterad 2018-10-02 för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att utöver föreslagen ram äska medel till utökning av förskoleverksamhet   
     i Nykroppa motsvarande 750 tkr för drift- och personalkostnader och  
     för tillkommande lokalkostnader. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utöver föreslagen ram äska medel till utökning av förskoleverksamhet  
     i Nykroppa motsvarande 750 tkr för drift- och personalkostnader samt 
     för tillkommande lokalkostnader. 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patrik Fornander deltar inte i handläggning och beslut av ärendet 

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 76                                Dnr 2018/68:642 
 
Förskolans kvalitetsredovisning 
 
Förskolans verksamhetschef redovisar förskoleverksamhetens 
systematiska kvalitetsarbete för verksamhetsåret 2017/2018. 
 
Kvalitetsredovisningen görs utifrån områdena; normer och värden, 
utveckling och lärande, barns inflytande, förskola och hem samt 
övergång och samverkan. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 77 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen informerar barn- och utbildningsnämndens om 
följande frågor: 
 
• Utveckling av vuxenutbildning, länsövergripande samarbete. 

 
• Gymnasiesamverkan. Förslag är att nuvarande samverkansavtal 

förlängs under ett år.  
Återkommer som eget ärende till nämnden att ta ställning till. 
 

• Dialogstöd, samverkan med Skolverket avslutas vid årsskiftet. 
Ett resultat av dialogstödet ses redan nu då samarbete utvecklas inom 
förvaltningens olika delar. 
 

• HVB Masmästaren avslutas i dagarna. Stödboende bedrivs i 
stödboendet Bergslagaren och i hyrda lägenheter runt om i kommunen. 
Stödboendet bemanning beskrivs. 
 

• ”Skottlandsmodellen”, ett samarbete mellan många aktörer bl a skola 
och socialtjänst. Studiebesök planeras till Falu kommun för att ta del av 
deras erfarenheter. 

 
• Ansökan om statsbidrag för att motverka segregation har lämnats in. 

Filipstads kommun är garanterade 6,9 mkr, 2018 – 2020 för befintliga 
insatser samt för organisatorisk utveckling.  

 
• Barnhälsa/barnfetma. Projektansökan har lämnats in. Ett  samarbete 

mellan fyra kommuner inom länet. Ett brett perspektiv på frågan. 
 
• Verksamhetsintegrerad lärarutbildning. Två elever vid Karlstads 

universitet är knutna till Filipstad. Ambitionen är att erbjuda ytterligare 
två elever platser till hösten. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 78 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Skolinspektionen 2018: Skolbiblioteket som pedagogisk resurs 
 
Skolinspektionens beslut, dnr 2018/51 
 
Planer för arbetet mot diskriminering, trakasserier och  
kränkande behandling 2018 – 2019: 
Spångbergsgymnasiet  
Förskolorna: Bergabacken, Hyttan, Junibacken, Storbron, 
Björnen, Lyckan, Lyckebo  
Ferlinskolan 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna 
 
 

           Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 79                                Dnr 2018/6:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden: 
 
Ställföreträdande rektor under ordinarie rektors semester, 2019-09-12. 
 
Yttrande avseende planförslag, kvarteret Björnen, dnr 2018/43  
 
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 ge förvaltningen i uppdrag att vid nästkommande sammanträde 

redovisa rutiner och ge fördjupad information om kränkande 
behandling, trakasserier och diskriminering samt 

 
att därmed lägga redovisade delegationsärenden till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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