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   Sammanträdesdatum  Blad 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15                                         1(10) 
__________________________________________________________________ 
 
Plats och tid:           Folkets hus, Sessionssalen kl 9.00 – 12.00 
                                Ajournering kl 11.30 – 11.45 
 
Beslutande: Anders Nilsson (V), ordförande 
 Johan Larsson (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Christel Iversen (V) 
 Patrik Fornander (M) 
 Nils-Erik Mellström (C)  
 Helena Halvarsson (SD) 
Ersättare: Monica Samuelsson (S) 
 Olle Engström (S)  
 Elisabet Maultasch (S) 
                                   Ahmed Yousef (S) 
 Ulla Olsson (L)  
 Johnny Grahn (SD) 
                                 
Övriga deltagande:    Claes Hultgren, förvaltningschef/kommunchef  
                                   Sten-Åke Eriksson, skolchef  
 Annika Axelsson, verksamhetschef, § 48, via länk  
 Susanne Berggren, enhetschef, § 48 via länk 
 Hans Ryhed, rektor, § 48 via länk 
 Percy Fallgren, kommunrevisor 
                                   Lena Hammarqvist, sekreterare/nämndadministratör 
                                    
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-09-17 
 
Utses att justera: Patrik Fornander                                           Paragrafer: 48 – 54 
 
Underskrifter:          Sekreterare        _____________ 
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      ______________ 
   Anders Nilsson  
 
                                Justerande      ______________  
                      Patrik Fornander 
 
                                                                  

 
                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                    Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2020-09-15 
 
Anslagsdatum:               2020-09-17 Datum för anslags nedtagande: 2020-10-09 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                      Utdragsbestyrkande  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
Delårsbokslut, januari – augusti 2020 
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Information om gymnasieavtal 
 
Skolchefen informerar 
 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
 
-- 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-09-15 2(10) 

 
 

       § 48                             Dnr 2020/68:042  
 
Barn- och utbildningsnämndens delårsbokslut, 
1 januari – 31 augusti, 2020 

 
I delårsbokslutet redovisas kommentarer till delårets resultat och 
prognos, måluppfyllelse, delårets viktigaste händelser samt framtida 
frågor.  
Barn- och utbildning visar efter augusti månad en negativ 
budgetavvikelse med -6 895 tkr (-6 953 tkr). Underskottet finns främst 
inom grundskolan och inom gymnasiet. I resultatet är den retroaktiva 
löneökningen medtagen från april månad.  
 
Prognos per helår förväntas till -14 620 tkr (-15 990 tkr) vilket är en 
förbättring med 1 370 tkr sedan föregående prognos.  
Förbättrade prognoser finns inom grundskolan, förskolan och inom 
”BUN gemensamt”. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättat delårsbokslut samt 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen. 
 
 
Förslag under mötet 
Anders Nilsson (V) föreslår att bokslutet kompletteras under rubriken 
”framtid” med nämndens beslut om att genomföra 
barnkonsekvensanalyser.  
 
Patrik Fornander (M) yrkar att nämnden beslutar ”att nämnden tagit del 
av delårsbokslutet och överlämnar det till kommunstyrelsen” i stället för 
att godkänna bokslutet. 
 
Anders Nilsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt sitt 
tidigare tilläggsförslag. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer de båda förslagen (eget förslag, Patrik Fornanders 
förslag) mot varandra och finner att nämnden beslutar bifalla det egna 
förslaget. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 48 forts                     Dnr 2020/68:042  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att komplettera delårsbokslutet under rubrik ”framtid” med texten: 

     ”Barnkonsekvensanalyser ska genomföras innan ställningstagande 
om en anpassad grundskoleorganisation för Filipstads kommun samt 
i ärendet som rör en f-3 respektive en 4 – 6 skola i tätorten Filipstad” 

 
att därmed godkänna upprättat delårsbokslut samt 
 
att överlämna delårsbokslutet till kommunstyrelsen. 
 
--- 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen 
 
                                    
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 49                                       
 
Verksamhetsuppföljning 
 
Personalstatistik 
Skolchefen redovisar framtagen statistik över volymförändringar gällande 
förvaltningens tjänster. 
Statistiken kommer att följas upp fortlöpande. 
 
Förskolan, aktuell kösituation 
Kösituationen för plats inom förskolan redovisas för perioden december 
till maj. 
 
Dialog om ekonomi  
Nämnden diskuterar budgetuppdraget. 
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
 
---  
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 50                              Dnr 2020/67:600 
 
Ändrad ledningsorganisation för barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Under våren har det pågått ett utredningsarbete för att se över barn- och 
utbildningsförvaltningens ekonomi, ledning- och administration samt i 
övrigt föreslå åtgärder för att anpassa verksamheten till framtidens 
behov. Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef för grundskolan, tillsattes 
som tillförordnad skolchef.  
I slutrapport, juni 2020, föreslår utredaren att ledningsorganisationen för 
förvaltningen bör ändras enligt följande: 
Att verksamhetschef för grundskola, grundsärskola och verksamhetschef 
för förskola tas bort. Att tjänst som biträdande skolchef med 
verksamhetsansvar för förskola, grundskola, grundsärskola, kulturskolan 
inklusive fritidsgårdar och gymnasieskolan inrättas. Att antalet rektorer 
bibehålls i dagens omfattning. 
Tjänsten som chef för elevhälsan tas inte upp då det parallellt pågår 
översyn om hur framtida elevhälsa och verksamheten för barn och unga 
ska organiseras. Ärendet redovisas för barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
Ärendet mbl-förhandlat den 2020-08-31 
Kommunchefens tjänsteskrivelse, 2020-08-24 
Barn- och utbildningsnämnden, 2020-06-16, § 44 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 

t att verksamhetschef för grundskola, grundsärskola och verksamhetschef 
för förskola tas bort 

 
t att tjänst som biträdande skolchef med verksamhetsansvar för förskola, 

grundskola, grundsärskola, kulturskolan inklusive fritidsgårdar och 
gymnasieskolan inrättas 

 
att kommunstyrelsens föreslås besluta 
att nuvarande skolchef Sten-Åke Eriksson tillsätts som förvaltningschef. 
 
 
Förslag till ny ledningsorganisation redovisas av Claes Hultgren. 
Ärendet förtydligas med att förvaltningen leds av en förvaltningschef 
tillika skolchef.  
Gällande tillsättning av förvaltningschef, vilket beslutas av 
kommunstyrelsen, ämnar Hultgren förorda Sten-Åke Eriksson. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 50 forts                       Dnr 2020/67:600 
 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att kommunstyrelsen 
ansvarar för tillsättande av förvaltningschef. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att verksamhetschef för grundskola, grundsärskola och verksamhetschef 

för förskola tas bort 
 

t att tjänst som biträdande skolchef med verksamhetsansvar för förskola, 
grundskola, grundsärskola, kulturskolan inklusive fritidsgårdar och 
gymnasieskolan inrättas 

 
tatt beslutet gäller från den 1 oktober 2020. 

 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 51                                 2020/70 
 
Information om gymnasieavtal 
 
Avtal har upprättats gällande gymnasiesamverkan i vissa program 
mellan Hällefors kommun och Filipstads kommun. 
 
Skolchefen redovisar ärendet. 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till avtalet. 
 
--- 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 52 
 
Skolchefen informerar 
 
Samverkan med Skolverket inom ramen för bästa skolan 
En nulägesanalys har genomförts för respektive skola och förskola som 
deltar i samverkan samt även på huvudmannanivå. Utifrån analyserna 
kommer åtgärdsplaner att arbetas fram för respektive område. 
Vid nämndens sammanträde i november deltar Skolverket i en dialog 
kring huvudmannens ansvar och uppdrag. 
 
Skolstart hösten 2020 
Förskolan och grundskolan har hittat sitt arbetssätt i förhållande till 
Corona och starten i höst har fungerat bra. 
Gymnasieskolan har under hösten återgått till ordinarie studier. Viss oro 
noterades i början av terminen. 
 
Behörighetsgrad inom grundskolan 
Lärarnas behörighetsgrad har totalt sett inom grundskolan ökat inför 
hösten. 
 
Bussupphandling 
Patrik Fornander efterfrågar hur förvaltningen planerar inför att 
bussavtalet går ut. 
 
Kvalitetsgranskning Nykroppa skola 
Utifrån samarbetet Skolverket och ”bästa skolan” kommer åtgärder att 
utvecklas och följas upp. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
ge förvaltningen i uppdrag att vid nästa sammanträde redovisa  

- kostnader för externa konsulter som nyttjats under året 
 

- arbetet kring upphandling av bussar / skolskjuts samt 
 

att därmed lägga informationen till handlingarna.  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 53 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Regeringskansliet, remiss gällande betygsutredningen (SOU 2020:43) 
Bygga, bedöma betygssätta, 2020-09-03   
 
Utbildningsmaterial om barnkonventionen 
 
Skolinspektionens beslut gällande Nykroppa skola, dnr 2019/10 
 
Skolinspektionen, återkoppling avseende Spångbergsgymnasiet, dnr 2020/69  
 
Förskolans verksamhetsplan 2020 – 2021  
 
Grundskolans och grundsärskolans verksamhetsplan 2020 – 2021  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att följa upp utvecklingen vid Nykroppa skola under slutet av året samt 
 
att därmed lägga informationen till handlingarna. 
 
--- 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-09-15 10(10) 

 
 

        § 54 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut fattade med stöd av gällande delegation redovisas för nämnden. 
 
Rektors anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, 
trakasserier och diskriminering av barn/elever, dnr 2018/66 
 
Rektors beslut om mottagande i grundsärskola, dnr 2020/51, 2020/52 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
--- 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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