
     2020-09-08 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

Ledamöter kallas - ersättare för kännedom 
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FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum          Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15 

 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. 

   Utdragsbestyrkande 



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 

         Kostnader            Intäkter Netto Netto

Budget Redo- Budget Redo- Budget Redo- Avv mot Budget Prognos Budget-

visning visning visning budget avvikelse

08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 08/2020 2020 08/2020

BUN Gemensamt -15 777 -17 049 120 682 -15 657 -16 367 -710 -23 520 -24 280 -760

Förskolan -41 277 -41 949 4 392 7 436 -36 885 -34 513 2 372 -54 732 -53 782 950

Grund- och grundsärskolan -63 149 -71 668 11 838 14 892 -51 311 -56 776 -5 465 -76 641 -86 771 -10 130

Gymnasiet -33 044 -36 922 7 642 7 955 -25 402 -28 967 -3 565 -39 134 -44 064 -4 930

Kulturskola/Fritidsgårdar -2 290 -2 064 89 204 -2 201 -1 860 341 -3 296 -3 296 0

Elevhälsan -5 644 -5 263 521 201 -5 123 -5 062 61 -7 624 -7 914 -290

Familjecentralen -1 451 -1 359 223 346 -1 228 -1 013 215 -1 632 -1 492 140

Stödboendet Berslagaren -1 185 -1 352 0 23 -1 185 -1 329 -144 -1 771 -1 371 400

Totalt -163 817 -177 626 24 825 31 739 -138 992 -145 887 -6 895 -208 350 -222 970 -14 620

Kommentarer till delårets resultat och prognos  

Sammanfattning BUN 
Avvikelse utfall = - 6 895 tkr   Prognos = -14 620 tkr  

Barn- och utbildningsförvaltningen visar efter augusti månad en negativ budgetavvikelse med -6 895 tkr (-6 953 tkr). Underskottet 
finns främst på Grundskolan och på Gymnasiet. I resultatet är den retroaktiva löneökningen medtagen från april månad. 
Prognos på helår förväntas till -14 620 tkr (-15 990 tkr). En förbättring med 1 370 tkr sedan föregående prognos. Förbättrade 
prognoser finns inom grundskolan, förskolan och på BUN gemensamt.  

Bun gemensamt  
Avvikelse utfall = -710 tkr   Prognos = -760 tkr  

Bun gemensamts bokförda avvikelse efter åtta månader uppgår till  -710 tkr (-669 tkr). Underskottet beror framför allt på kostnader 

gällande projektet Barnhälsa -306 tkr som Bun varit ansvarig för, inte fått full täckning för kostnaderna då det ingår självfinansiering i 

projektet. Skolskjutsar redovisar ett negativt resultat med -414 tkr som avser till största del Värmlandstrafik och extra skolskjutsar. 

Ökade kostnader beräknas under hösten 2020 gällande Filipstads Buss då antalet resor per vecka har ökat från 4 dagar till 5 dagar.  

BUN gemensamt prognosticerar ett resultat på -760 tkr ( -810 tkr). En förbättring med 50 tkr från föregående prognos. Förbättringen 

beror på att verksamhetschefstjänsten på Förebyggande och stöd är vakant under hösten 2020. Prognosen för skolskjutsar 

beräknas till – 400 tkr vilket är en försämrad prognos med -100 tkr. 

Övriga underskott sedan tidigare är datakostnader med – 150 tkr och projekt -310 tkr. 

Förskoleverksamhet 

Avvikelse utfall = 2 372 tkr   Prognos = 950 tkr 

Förskolan har en positiv avvikelse på 2 372 tkr (646 tkr). Utfallet visar på ett överskott på intäktssidan gällande föräldraavgifterna  

och den interkommunala ersättningen som haft flera barn från andra kommuner som verksamheten får en intäkt för.  

Ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan gällande Covid-19 ger ökade intäkter i utfallet.  

Personalkostnaderna har en negativ avvikelse på grund av extra förstärkning i några stora barngrupper samt insatser för barn med 

funktionsvariationer. Positiva utfall på intäktssidan beräknas att täcka högre personalkostnader. 

Bidrag till friförskolorna har ett negativt utfall då verksamheterna har flera barn mot budgeterat. 

Förskolan prognosticerar ett resultat på 950 tkr (550 tkr). Det är en förbättring med 400 tkr från föregående prognos. 

Förbättrad prognos beror till störst del av sjuklönekostnadsersättning från staten. 

Bidrag till friförskolorna prognostiseras sedan tidigare ett underskott med -450 tkr 



Grundskolan       

Avvikelse utfall = - 5 465 tkr   Prognos = -10 130 tkr    

Grundskolan totalt har en negativ avvikelse på – 5 465 tkr (- 4 325 tkr). Främsta orsaken är att personalkostnaderna ligger över 

budgeterad nivå. 

 

Grundskolan prognosticerar sammantaget ett underskott med -10 130 tkr (-11 150 tkr). En förbättring med 1 020 tkr sedan 

föregående prognos. Förbättrad prognos beror på att Grundsärskolan har lägre personalkostnader mot budgeterat. Prognosen  

beräknas till 450 tkr. Verksamheten har även fått ersättning för sjuklönekostnader från Försäkringskassan gällande 

Covid-19. 

 

IKE (Interkommunal ersättning), beräknar ett underskott med -680 tkr (-550 tkr). En försämring med 130 tkr från föregående prognos 

då antalet elever som studerar i grundskolan i andra kommuner och är folkbokförda i Filipstads kommun har ökat under höstterminen 

2020. 

Grundskolan exklusive IKE prognostiserar ett underskott med -9 900 tkr (-10 600 tkr) främst beroende på lönekostnaderna är 

väsentligt högre än budgeterat.  En förbättring med 700 tkr.  

Verksamheten har gjort besparingar på cirka 14 tjänster inför HT-20. Förvaltningen fortsätter arbetet med att de vilka besparingar 

ytterligare som kan göras utan att de sökta statsbidragen kommer påverkas. 

 

Gymnasiet och IM (Introduktionsprogram)     

Avvikelse utfall = -2 775 tkr    Prognos = -4 200 tkr     

Gymnasiet uppvisar en negativ budgetavvikelse med -2 775 tkr (-1 909 tkr) för perioden. Främsta orsaken är att 

personalkostnaderna ligger över budgeterande nivå. 

Spångbergsgymnasiet har en organisation som inte står i proportion till den lagda budgeten. Orsaker  till detta är bland annat att 

budgetramen minskats med cirka 4,5 Mkr de sista två åren (2019 och 2020). 

Verksamhet har även haft intäktsbortfall från Migrationsverket, men även sänkningar av bland annat lärlingsbidraget från Skolverket 

har påverkat resultatet negativt. 

 

Spångbergsgymnasiet inklusive IM prognosticerar ett underskott med -4 200 tkr (-4 200 tkr). Ingen förändring sedan föregående 

prognos. 

Sparåtgärder som är genomförda beräknas till cirka 1 100 tkr, 2020. 

 

IKE, Inackordering, skolskjutsar, antagning     

Avvikelse utfall = -741 tkr    Prognos = -730 tkr    

IKE och Skolskjutsar visar en negativ avvikelse med -741 tkr (-429 tkr). Underskottet består framförallt av ökade kostnader på den 

interkommunala ersättningen. Osäkerhet finns gällande den interkommunala ersättningen då körningar i systemet gällande antal 

elever ännu inte är klart. Mer exakt prognos kan först ges i septembersuppföljningen.  

 

Prognosen ligger kvar oförändrad, -730 tkr (-730 tkr). 

 

KAA, Kommunalt aktivitetsansvar      

Avvikelse utfall = -67 tkr   Prognos = 0 tkr     

KAA prognostiserar ett resultat i balans med budget 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.   

       

Projekt 

Avvikelse utfall = 17 tkr    Prognos = 0 tkr 

Positiv avvikelse beror på överskott gällande projektet Värmlands Nya. 

        

Kulturskolan/Fritidsgårdar       

Avvikelse utfall = 341 tkr   Prognos = 0 tkr    

Kulturskolan och fritidsgårdar har ett positivt utfall totalt på 341 tkr (95 tkr). Fritidsgårdar har haft lägre personalkostnader då 

planerad tjänst inte tillsats på grund av Covid-19. Tjänstledighet kunde inte ersättas på kort varsel över sommaren, utan fördelas 

delvis under hösten 2020. Verksamheten har även haft lägre kostnader gällande aktiviteter på grund av Covid-19. 

 

Prognosen beräknas till 0 tkr (0 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos. 

Fritidsverksamheten har flyttat till andra lokaler i Nykroppa och Lesjöfors. Ytterligare verksamhetsanpassning av lokaler och 

utrustning behövs för verksamhetsutvecklingen, till exempel dansgolv, akustik och säkerhetsanpassning för medialab. 



 

Elevhälsan       

Avvikelse utfall = 61 tkr   Prognos = -290 tkr     

Elevhälsans positiva utfall på 61 tkr (-77 tkr) beror på minskade lönekostnader med 2,0 tjänst från maj månad. Från augusti månad 

är det 1,0 tjänst. Överskottet på lönekostnaderna kommer att kompensera del av minskade intäkter som ligger budgeterade. I 

budgeten finns 782 tkr för att förstärka elevhälsan. Beslut från Skolverket visar dock minskade intäkter med 430 tkr på helår då 2,0 

tjänst ämnesutvecklare har flyttats till grundskolan. Statsbidraget från Skolverket gällande förstärkning av elevhälsan visar beslut på 

ett lägre bidrag från 2019 till 2020 med 150 tkr. 

 

Elevhälsan prognostiserar ett underskott med till -290 tkr (-290 tkr). Ingen förändring sedan föregående prognos.  

 

Familjecentralen       

Avvikelse utfall = 215 tkr   Prognos = 140 tkr     

Familjecentralen har en avvikelse på 215 tkr (38 tkr). Positiv avvikelse på lön då 1,5 tjänst varit vakanta under juli till augusti månad. 

 

Familjecentralen prognosticerar ett överskott med 140 tkr (140 tkr). Ingen förändring från föregående prognos. 

Överskottet beror på lägre personalkostnader. 

        

Stödboende/Bergslagaren      

Avvikelse utfall = -144 tkr   Prognos = 400 tkr   

Negativ avvikelse med -144 tkr (- 277 tkr) vilket beror på högre lönekostnader samt hyreskostnader för Bergslagaren som inte varit 

budgeterat. 

Bergslagarens stödboende har tidigare organiserats under förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen. För att ge en 

tydligare tillhörighet har verksamheten flyttats under mars månad 2020 in under rektor vid Spångbergsgymnasiet. Ungdomarna som 

varit boende i Bergslagaren har flyttat till egna lägenheter. Under augusti 2020 så är stödboendet avvecklat. 

 

Stödboendet prognosticerar ett överskott med 400 tkr ( 500 tkr). En försämrad prognos med -100 tkr då personalkostnaderna 

avslutades senare mot vad som var beräknat. 

 
 
 

Måluppfyllelse 

 
MÅL 
Punkterna 1 till 4 sammanfaller med de statliga målen 
 
1. Personalens utbildningsnivå 
- Förskollärare och lärare har, senast 2023, fullständig behörighet enligt förordningen om ”behörighet och legitimation för 
lärare och förskollärare”. 
Måluppfyllelse: 
Spångbergsgymnasiet uppfyller målet gällande lärare i teoretiska ämnen. 
Brist på behörig och legitimerad personal kvarstår för grundskolan och förskolan.  
I förskoleverksamheten har cirka 70 % av förskollärarna behörighet, det är en ökning från föregående år då andelen var 
64 %. Andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett undervisande ämne i grundskolan var 53 % 2019/2020. 
Under läsåret 2018/2019 var andelen 56,6 %. 
 

2. Utveckling, lärande och kunskaper 
- Alla elever klarar minst lägsta kunskapskraven för varje årskurs i samtliga ämnen. 
Måluppfyllelse: 
Grundskolans åk 9 har samma meritvärde läsåret 2019/2020 jämfört med läsåret 2018/2019.  
Spångbergsgymnasiet har ett pågående kvalitetsarbete där målsättningen är ökade kunskaper. Speciallärare tillsammans 
med stödfunktioner i de olika ämnena jobbar på individbasis för att eleverna ska nå studiemålen. 
 
 
 
 
 



3. Trygghet för barn och unga 
- Alla barn och ungdomar känner sig trygga i kommunens förskolor och skolor. 
- Alla elever är nöjda med sin skolgång. 
Måluppfyllelse: 
Samtliga verksamheter, från förskola till gymnasieutbildning, arbetar för att alla barn/elever ska känna sig trygga i 
verksamheterna. Detta är ett arbete som bedrivs målmedvetet med utgångspunkt i likabehandlingsplanerna. 
Förskolan genomför årligen utvärderingar via samtal och enkäter med barn och föräldrar. Resultaten fortsätter att visar på att 
barn och föräldrar känner sig trygga. 
Grundskolan säkerställer att målen utvärderas via enkäter samt trygghetssamtal. Dessa redovisas i verksamhetsberättelsen. 
Spångbergsgymnasiet har två arbetsgrupper med personal som arbetar med likabehandling. Elevråden involveras i arbetet 
med trygghet och studieoro och eleverna involveras genom elevrådet. 
 
4. Inflytande och delaktighet 
- Alla barn och elever har goda möjligheter till inflytande över sin utbildning och sin vardag i skola och förskoleverksamhet. 
- Vårdnadshavarna erbjuds goda möjligheter till inflytande över utbildningen. 
- Alla vårdnadshavare är nöjda med sina barns/ungdomars förskoleverksamhet och skolgång. 
Måluppfyllelse: 

Både inom grundskola och inom gymnasiet finns aktiva elevråd. Detta ger elever möjlighet till inflytande och delaktighet. 

Grundskolans båda högstadium är representerade och gymnasiet är representerade i kommunens ungdomsråd. I 

kommunens ungdomsråd deltar även representanter för ungdomens hus/fritidsgårdar. Representanter från elevrådet deltar 

vid arbetsmiljö ronderna på skolorna. Både utvecklingssamtal och föräldramöten genomförs på skolorna. Resultatet av 

enkätundersökningar visar på att eleverna på skolorna upplever att de har inflytande på sin undervisning. 

Spångbergsgymnasiet genomför varje läsår enkäter beträffande studiernas kvalitet och trygghet. Resultatet fortsätter att vara 

mycket gott. 

Elevhälsans mål är att stärka självkänslan genom att göra eleven delaktig och få inflytande kring sin egen situation, sina val i 
vardagen och kring sin hälsa. Vid hälsosamtalen använder alla Värmlandskommuner ett gemensamt frågeformulär, svaren 
används sen som utgångspunkt i samtalet. Resultatet sammanställs i elevhälsodatabasen ELSA. 
Förskoleverksamheten gör en årlig utvärdering via samtal med barn och föräldrar och det visar på att både föräldrar och barn 
är nöjda med verksamheten. 
 
5. Skola – arbetsliv 
- Alla barn och ungdomar har god kännedom om arbetsgivare och möjligheter till arbete i Filipstads kommun. 
- Alla barn och ungdomar har god självkännedom, gott självförtroende och vetskap om att de är bra på något. 
Måluppfyllelse: 

Grundskolans SYV-plan (studie- och yrkesvägledning) är under revidering. Resultaten kommer att beskrivas i kvalitativa 

beskrivningar och redovisas i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Spångbergsgymnasiet har åtta yrkesprogram varav sex är lärlingsprogram då kopplingen till näringslivet är nödvändig och 

självklar. Lärlingselever gör halva sina studier ute i arbetslivet, så kallad lärlingsutbildning. 

 

6. Utvecklingsarbetet Nya Perspektiv 
- Samverkan mellan värmländska kommuner och Region Värmland. Från 2019 får utmaningarna nya benämningar som 

identifierats i SKL:s strategi för hälsa 2022: -Barnalivet – ungdomslivet – vuxenlivet – äldrelivet. Områdena psykisk hälsa och 

goda levnadsvanor har fortsatt särskilt fokus 

Måluppfyllelse: 

Hälsoläget bland ungdomar 6 – 17 år utifrån områdena; Boendesituation, sömn, matvanor, psykisk hälsa, upplevd 

skolprestation (inte betyg), aktivitet och trygghet, redovisades via ELSA (elevhälsodatabasen).  

En formaliserad samverkan och gemensam utveckling utifrån nya perspektivs mål har inletts mellan barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden. Detta arbete leds av de båda presidierna gemensamt.  

 

 

Årets viktigaste händelser 

 
Förskoleverksamhet 

 Minskning av barn i förskolan, främst i Lesjöfors. Antal födda barn i kommunen första halvåret 2020 ligger högre än 
motsvarande period 2019, dock lägre än 2015-2018. 

 Förskolan Björnen med två avdelningar har avvecklats. 
 

 



Grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass, fritidshem  

 Ferlinskolans idrottshall drabbades av översvämning i juli. Det blev omfattande skador vilket lett till att den är under 
sanerings- och renoveringsarbete under resterande del av 2020. 

 Projekteringsarbetet av en ny skola, F-6 och idrottshall har genomförts och är i slutskedet. Redovisning under HT-20. 

 Samverkan för ”Bästa skola” tillsammans med Skolverket och Karlstads universitet har inletts.  

 Covid-19 har sedan februari påverkat organisationen och arbetet för ledning, personal och elever.  
 
Spångbergsgymnasiet 

 Spångbergsgymnasiets internationaliseringsarbete fortsätter. Erasmusprojekt med vår utbytesskola i Budapest, Ungern är 
igång. Både lärare och elever  är involverade i projektet vilket även innefattar både elevbesök och lärarbesök i de bägge 
länderna. Cirka 40 lärare från Spångbergsgymnasiet startade upp höstterminen 2019 med ett mycket lyckat besök hos vår 
vänskola i Budapest, Apacaigymnasiet. 

 Ett projekt med elever på Bygg och Anläggningsprogrammet är också igång. Elever från Spångbergsgymnasiet är med i 
processen där fredsmonumentet (stenmonument) i Morokulien skall renoveras tillsammans med elever från en norsk 
gymnasieskola samt många skickliga hantverkare.  

 Barn- och Fritidsprogrammet. Elever på BF-programmet tog återigen examen i juni 2020 efter att programmet inte funnits 
som sökbart alternativ i Filipstad under en period.  

 Restaurang – och livsmedelsprogrammet är tillsvidare nedlagt I Filipstad på grund av alltför lågt söktal. 
 
Kulturskolan/Fritidsgårdar 

 Internationell yrkesverksam gästlärare i verksamheterna under vintern. 

 Aktivitetsturné på äldreboenden med dans och musik med anledning av Coronasituationen.  

 Arbete med distans- och fjärrundervisning och film som terminsavslutning med anledning av Corona-situationen. 

 Ungdomsutbyte med 5 andra Europeiska länder genom Erasmus. Resa till Rumänien med 5 ungdomar. 

 Arbete med att utveckla medielab med stöd av Kulturrådet. Inköp och lokalanpassning. 

 Lokalanpassning av källaren i Ungdomens Hus.  

 Renovering av personal/verksamhetsrum samt danssal, Kulturskola. 

 Slutrapportering av DELMOS och TIA-projekt har gjorts. 

 Avslutning av arbetet med demokratiutveckling i samverkan med Arbetarnas bildningsförbund (ABF). 
 
Elevhälsan 

 Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser har upprättats och fastställt i början utav året. 

 Flera medarbetare inom elevhälsan har utifrån sin profession varit delaktiga i samarbetet med Skolverket för bästa 
skolan.  

 
Familjecentralen 

 Föräldrautbildning på annat modersmål. 

 Startat en sms-grupp där kontakt och information till föräldrar kan ske. 

 Två familjebehandlare avslutat sina tjänster i maj 2020. Ersätts i augusti av en ny socionom med titeln kurator. 

 Verksamheten reducerad på grund av Covid-19. 
 
Stödboende Bergslagaren 

 Ungdomarna boende i Bergslagaren har flyttat till egna lägenheter i Filipstads Kommun. Stödboendet Beslagaren är 
avvecklat fram till hösten 2020. 

 
 

Framtid 

 
Förskoleverksamhet 

 Minskning av antalet födda barn i kommunen from 2019 och fortsatt. 

 Förskolan startar arbetet med ett nytt dokumentationsverktyg, Informentor (samma som grundskolan) som framöver 
kommer att användas som kommunikationsverktyg med vårdnadshavare. 

 Fortsatt arbete med de tre gemensamma prioriterade områdena, språk- och kommunikation, hållbar utveckling och hälsa 
och livsstil samt digitala verktyg. 

  
 
 
 



Grundskola inklusive grundsärskola, förskoleklass, fritidshem  

 Fortsätta arbetet tillsammans med Skolverket och Karlstads universitet för att öka måluppfyllelsen inom grundskolan. 

 Öka behörighetsgraden på anställd lärarpersonal. 
 
Spångbergsgymnasiet 

 Spångbergsgymnasiet har inför HT-20 ett bra söktal  med tanke på den lilla åk 9-kull i Filipstads kommun som hade 

möjlighet att söka Spångbergsgymnasiet. En mycket hög grad av behörig personal är positivt för framtiden med ett fortsatt 

brett utbud av program samt hög kvalité på gymnasieutbildningen i Filipstads kommun. 

 Diskussioner gällande samarbete med Pihlskolan i Hällefors pågår. Vi hoppas på ett utökat samarbete som kan göra att 

eleverna stannar kvar på de bägge orterna istället för att söka sig till andra gymnasieorter.   

 

Kulturskola/Fritidsgårdar 

 Slutföra byggnation av mediestudio och starta piloter med grundskolan.  

 Kulturskolan ökar samverkan med Spångbergsgymnasiet. 

 Fortsatt utveckling av infrastruktur, rutiner och kvalitetssäkring. 

 Lokalflytt för fritidsgårdar i Lesjöfors och Nykroppa. 

 Verksamhetsutveckling i Lesjöfors med bild- och form-aktiviteter som en del av öppna verksamheten. 

Elevhälsan 

 Starta användningen av digitala hälsoenkäter och föräldraenkäter vid hälsosamtalen startar läsåret 2020/2021. 

 Behov av att anställa skolpsykolog är stort. En brist kan ses i det förebyggande arbetet med konsultpsykolog. 

 Utrustningen i lokalerna fortsätter att förnyas och bytas utifrån behov och ekonomi. 

 Förhoppning om en utveckling av en central elevhälsa som arbetar behovsstyrt över skolgränserna, styrd av elevhälsochef. 

 Utveckla och möjliggöra en bättre samverkan med socialförvaltningen. 

 Delar av elevhälsan kommer att revidera planen för ökad skolnärvaro under hösten. Ett område som planeras att vara ett 
fokusområde för 2020/2021. 

 
Familjecentralen 

 Förhoppning att socialpedagog i projektet för det utökade hembesöksprogrammet övergår till en tillsvidareanställning.  
Projektet pågår till och med sista december 2020. 

 Arbetet med att marknadsföra familjecentralen är ett pågående arbete inom styrgruppen. 

 Fortsätta att utveckla möjligheter för kulturellt utbyte mellan sociala och etniska grupper. 

 Att under hösten 2020 åter starta upp full verksamhet i sina lokaler. 
 
Stödboende Bergslagaren 

 Stödboendet Beslagaren är avvecklat och verksamheten finns inte kvar inom Barn-och utbildningsförvaltningen. 
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Verksamhetsuppföljning 
 
Föranmälda ärenden; 
 
-Personalstatistik 
 
-Förskolan, aktuell kösituation 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                                             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 
 
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 kommunstyrelsens föreslås besluta 
att nuvarande skolchef Sten-Åke Eriksson tillsätts som förvaltningschef. 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Information om gymnasieavtal 
 
Avtal har upprättats gällande gymnasiesamverkan i vissa program 
mellan Hällefors kommun och Filipstads kommun. 
 
Skolchefen redovisar ärendet. 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Skolchefen informerar 
 
-Samverkan med Skolverket inom ramen för bästa skolan 
 
-Skolstart hösten 2020 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Regeringskansliet, remiss gällande betygsutredningen (SOU 2020:43) 
Bygga, bedöma betygssätta, 2020-09-03   
 
Utbildningsmaterial om barnkonventionen 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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