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                                                                   Dnr 2019/78                                                                   
 

 
 
 
 
  

 § 55 Verksamhetsuppföljning - ekonomisk uppföljning efter september 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar totalt ett negativt utfall med 
-7 712 tkr per september månad. Avvikelser finns inom alla 
verksamheter utom stödboendet Bergslagaren. 
De stora avvikelseposterna finns inom grundskolan, 
Spångbergsgymnasiet och förskolan. Främsta orsaken är att 
personalkonster ligger högre mot budgeterad nivå på grundskolan 
och Spångbergsgymnasiet. 
Förskolan har ett större positivt utfall som består av högre intäkter 
mot budgeterat samt att övriga kostnader inte nyttjas fullt ut mot 
budgeterat. 
 
Barn- och utbildningsnämndens totala årsprognos beräknas till 
-14 230 tkr per september månad. Det är en förbättring med 390 tkr 
från föregående månad. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter september månad 2020, 2020-10-07 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna. 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                  Utdragsbestyrkande 

 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-10-13 3(15) 

 
 

                  § 56                              Dnr 2020/84 
 

Ekonomisk plan 2021 – 2023  
 
Förvaltningsledningen har upprättat förslag till ekonomisk plan för 
nämndens verksamheter, åren 2021 – 2023. 

 
 
Drift 

 
Bokslut 

2019 

 
Budget 

2020 

Prognos 
 augusti 

2020 

 
Budget 2021 

 
Budget 

2022 

 
Budget 

2023 
 
Intäkter 
Kostnader 

 
61 050 

-292 122 

 
37 138 

-245 488 

 
31 739 

-177 626 

 
37 138 

-249 502 

 
37 138 

-253 604 

 
37 138 

-257 796 

Nettoram -231 072 -208 350 -145 887 -212 364 -216 466 -220 658 
 

Investeringar -4 400 -4 600 -4 600 -4 200 -4 200 -4 200 
 

I uppdraget som huvudman för skolverksamheten i Filipstads kommun 
ansvarar barn- och utbildningsnämnden för förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola samt gymnasieskola och uppdragsutbildning.  
Nämnden ansvarar även för förskola och fritidshemsverksamhet.  
Ytterligare ansvarsområden för nämnden är elevhälsa samt 
familjecentralen.  
Det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för att utbildning 
genomförs i enlighet med skollagen, föreskrifter samt förordningar inom 
området. Det pedagogiska arbetet vid en förskola eller skolenhet leds och 
samordnas av rektor. 
 
Beslutsunderlag 
Ekonomisk plan 2021 – 2023  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa förslaget till ekonomisk plan 2021 – 2023 samt 
 
att översända ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Förslag under mötet 
Patrik Fornander (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram 
förslag på kostnadsreduceringar motsvarande 2,5 % samt ett en 
kostnadsreducering med 2,5% ska vara ett prioriterat mål för hela 
planperioden. Vidare yrkar Fornander att barn- och utbildningsnämnden 
äskar 2 mkr i utökad ram för satsningar på glesbygdsskolorna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 56 forts                       Dnr 2020/84 
 
Anders Nilsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen (eget förslag, Patrik Fornanders 
förslag) mot varandra och finner att nämnden beslutar bifalla det egna 
förslaget. 
 
Votering begärs och genomförs enligt följande: 
Ja röst: Bifall till ordförandes förslag  
Nej röst: Bifall till Fornanders förslag 
 
Ja-röster: Anders Nilsson (V), Johan Larsson (S), Monica Samuelsson 
(S), Christel Iversen (V) 
Nej-röster: Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M) 
Avstår: Helena Halvarsson (SD) 
 
Med 4 ja-röster, 2 nej-röster, 1 avstår så har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat enligt ordförandes förslag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa förslaget till ekonomisk plan 2021 – 2023 samt 

 
att översända ärendet till kommunstyrelsen. 
 
 
Reservation 
Patrik Fornander (M) och Filip Dahlöv (M) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Fornanders förslag. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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§ 57                               Dnr 2020/83 
                                  
Programutbud för Spångbergsgymnasiet 2021 – 2022 
 
Bygg- och anläggningsprogrammet BA (20 platser/år) med inriktningarna 
Husbyggnad och Mark- och anläggning. Inom inriktning Mark- och 
anläggning finns den riksrekryterande bergteknikinriktningen 
(bergsprängarutbildning). 
 
Barn- och fritidsprogrammet BF (8 platser/år) med inriktning Pedagogiskt 
arbete. LÄRLINGSPROGRAM 
 
El- och energiprogrammet EE (12 platser/år) med inriktningarna Elteknik 
samt Automation. 
 
Fordons- och transportprogrammet FT (8 platser/år) med inriktning 
Personbil. LÄRLINGSPROGRAM 
 
Handels- och administrationsprogrammet HA (8 platser/år) med 
inriktning Handel- och service. LÄRLINGSPROGRAM  
 
Hantverksprogrammet HV (8 platser/år) med inriktning Frisör. 
LÄRLINGSPROGRAM 
 
Industritekniska programmet IN (8 platser/år) med inriktning svetsteknik.  
 
Naturvetenskapliga programmet NA med inriktning Naturvetenskap (15 
platser/år men totalt 30 platser/år inkl. Samhällsvetenskapsprogrammet).  
 
Samhällsvetenskapliga programmet SA med inriktning 
Beteendevetenskap (15 platser/år men totalt 30 platser/år inkl. 
Naturvetenskapsprogrammet).  
 
Vård- och omsorgsprogrammet VO (8 platser/år). LÄRLINGSPROGRAM 
 
 
Skolan har också samtliga fyra inriktningar av Introduktionsprogrammet 
IM: Programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt 
språkintroduktion.  
 
Beslutsunderlag 
Rektors tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-05 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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§ 57 forts                        Dnr 2020/83 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att Spångbergsgymnasiets programutbud under 2021 - 2022 förblir 
     enligt förslag med totalt tio nationella program samt  

 introduktionsprogrammet 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa Spångbergsgymnasiets programutbud för 2021 – 2022  
     med de föreslagna tio nationella programmen samt 

introduktionsprogrammet. 
 
--- 
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        § 58                              Dnr 2020/82 
 
Elevhälsans framtida organisation - samverkansprocess mellan 
elevhälsa och IFO (barn och unga) 
 
Det finns ett uppdrag att utreda möjlig samverkan mellan 
socialförvaltningens IFO-verksamhet samt elevhälsoverksamheten inom 
barn- och utbildningsförvaltningen. 
Bakgrunden till uppdraget är bland annat den höga ohälsan hos barn och 
familjer i kommunen samt höga kostnader för placeringar av barn och 
unga. Uppdraget är kopplat till mål 2025 och utvecklingen av 
folkhälsoarbetet. En utveckling av folkhälsoarbetet innebär ett 
tvärsektoriellt arbete över förvaltningsgränserna. Folkhälsofrågor är inte 
längre en enda förvaltning eller nämnds ansvar. Idag byggs strukturer 
som är gränsöverskridande och som möjliggör samverkansarbete utan 
stora organisatoriska förändringar.  
Mål 2025 innebär att kostnaden för barnplaceringar och ekonomiskt 
bistånd ska halveras. För att nå dit måste en rad olika åtgärder 
genomföras. Några av de åtgärder som föreslås innebär en utvecklad 
och formaliserad samverkan mellan elevhälsan och IFO samt en 
utökning av tjänster inom barn- och utbildningsnämnden/elevhälsa och 
socialnämnden/IFO. 
Beslutsunderlag 
Gemensam tjänsteskrivelse, socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen, 2020-10-06 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att tjänsten som socialpedagog inrättas från och med 2021-01-01 under 

förutsättning att medel tillförs nämndens ram samt 
 
att framtagen styrprocess införlivas 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden sammantaget 
tillförs 2 miljoner kronor för att finansiera utvecklingsarbetet inom 
elevhälsan och IFO-verksamheten från och med 2021.  
 
Skolchefen redovisar förslaget om samverkansprocessen.  
Nämnden får även en redovisning av elevhälsans aktuella organisation. 
Rekrytering av chef för elevhälsan pågår. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
  



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-10-13 8(15) 

 
 

        § 58 forts                      Dnr 2020/82 
 
Förslag under mötet 
Patrik Fornander (M) yrkar att tjänsten som socialpedagog inrättas från och 
med 2021-01-01 samt att framtagen styrprocess införlivas men att barn- 
och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen fördelar kostnaden och 
finansierar detta inom respektive ramar för 2021. 
 
Anders Nilsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer de båda förslagen (eget förslag, Patrik Fornanders 
förslag) mot varandra och finner att nämnden beslutar bifalla det egna 
förslaget. 
 
Votering begärs och genomförs enligt följande: 
Ja röst: Bifall till ordförandes förslag  
Nej röst: Bifall till Fornanders förslag 
 
Ja-röster: Anders Nilsson (V), Johan Larsson (S), Monica Samuelsson (S), 
Christel Iversen (V) 
Nej-röster: Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M), Helena Halvarsson (SD) 
 
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster så har barn- och utbildningsnämnden 
beslutat enligt ordförandes förslag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tjänsten som socialpedagog inrättas från och med 2021-01-01 under   

förutsättning att medel tillförs nämndens ram samt 
 

att framtagen styrprocess införlivas.  
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden sammantaget tillförs 

2 miljoner kronor för att finansiera utvecklingsarbetet inom elevhälsan 
och IFO-verksamheten från och med 2021. 

 
 
Reservation 
Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M) och Helena Halvarsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fornanders förslag. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 59                               Dnr 2020/11 
 
Ändrad skolorganisation i Filipstads tätort   
 
I centrala Filipstad finns två F-6 skolor. Den aktuella frågan är att ändra 
indelningen för skolorna där Strandvägsskolan blir en årskurs F-3 skola 
och Åsenskolan en årskurs 4 - 6 skola. 
Kommunstyrelsens beslutade i februari 2020 att nya skola som 
förnärvarande planeras och projekteras, ska ha inriktningen F-3 skola 
och att Åsenskolan planeras för årskurs 4 - 6. 
Barn- och utbildningsnämnden är positiv till en förändring av 
åldersindelning från två F-6 skolor till en F-3 och en 4 - 6 skola i centrala 
Filipstad. Detta oberoende av byggandet av ny skola. 
 
Bakgrunden till förslaget är att uppnå kommunens mål att erbjuda 
likvärdig skola för alla barn och dessutom skapa möjlighet att bryta 
dagens segregation. 
Förslaget innebär även att få en samlad kompetens utifrån stadium och 
möjlighet till en ökad nyttjande av lärarbehörighet. 
 
Beslutsunderlag 
Skolchefens tjänsteskrivelse/barnkonsekvensanalys, daterad 2020-10-05 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett förslagets för- och nackdelar 
med utgångspunkt i en prövning av barnets bästa. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att inrätta ett upptagningsområde för elever i centrala Filipstad från och 

med höstterminen 2021 
 
att undervisning för årskurs F-3 bedrivs vid Strandvägsskolan samt 

undervisningen vid årskurs 4 – 6 vid Åsenskolan samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag att organisera och genomföra 

verksamhetsförändringen. 
 
 
Förslag under mötet 
Patrik Fornander (M) yrkar att ärendet avslås i sin helhet och 
skolorganisationen i Filipstads tätort med nuvarande 
upptagningsområden behålls oförändrat, dvs Åsenskolan F-6 samt 
Strandvägsskolan F-6. 
Faller förslaget yrkar han i andra hand att frågan skickas vidare till 
kommunfullmäktige för ställningstagande och slutligt avgörande. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 59 forts                       Dnr 2020/11 
 
Helena Halvarsson (SD) instämmer i Fornanders förslag. 
 
Anders Nilsson (V) yrkar, på majoritetens vägnar, bifall till förvaltningens 
förslag samt föreslår även att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheter till hastighetsbegränsningar för riksväg 26 och 63. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer det egna förslaget (förvaltningens förslag) och Patrik 
Fornanders första förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar 
bifalla det egna förslaget. 
 
Votering begärs och genomförs enligt följande: 
Ja röst: Bifall till ordförandes förslag 
Nej röst: Bifall till Fornanders förslag 
 
Ja-röster: Anders Nilsson (V), Johan Larsson (S), Monica Samuelsson (S), 
Christel Iversen (V) 
Nej-röster: Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M), Helena Halvarsson (SD) 
 
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster så har barn- och utbildningsnämnden 
beslutat enligt ordförandes förslag. 
 
 
Därefter ställer ordförande bifall mot avslag till Patrik Fornanders  
andrahandsförslag och finner att nämnden beslutar avslå Fornanders 
förslag. 
 
Votering begärs och genomförs enligt följande: 
Ja röst: Bifall till Fornanders förslag 
Nej röst: Avslag till Fornanders förslag 
 
Ja-röster: Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M), Helena Halvarsson (SD) 
Nej-röster: Anders Nilsson (V), Johan Larsson (S), Monica Samuelsson (S), 
Christel Iversen (V) 
 
Med 4 nej-röster och 3 ja-röster så har barn- och utbildningsnämnden 
beslutat avslå Fornanders förslag. 
 
 
Slutligen bifaller nämnden ordförandes tilläggsförslag om att ge 
förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheterna till 
hastighetsbegränsningar för riksväg 26 och 63. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-10-13 11(15) 

 
 

       § 59 forts                       Dnr 2020/11 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att inrätta ett upptagningsområde för elever i centrala Filipstad från och 

med höstterminen 2021 
 
att undervisning för årskurs F-3 bedrivs vid Strandvägsskolan 

samt undervisningen vid årskurs 4 – 6 vid Åsenskolan 
 
att förvaltningen får i uppdrag att organisera och genomföra 

verksamhetsförändringen samt 
 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till 

hastighetsbegränsningar för riksväg 26 och 63.  
 
 
 
Reservation 
Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M) och Helena Halvarsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fornanders förslag. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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           § 60                              Dnr 2019/78 

        
Anpassad grundskoleorganisation 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni att ge förvaltningen i 
uppdrag att föreslå en anpassad grundskoleorganisation för Filipstads 
kommun samt att förslaget ska genomgå en barnkonsekvensanalys. 
Uppdraget delredovisas för nämnden i oktober. 
 
Vid sammanträdet redovisas kort hur arbetet planeras att genomföras. 
Barnkonsekvensanalys kommer att genomföras. 
 
--- 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 61 
 
Skolchefen informerar 
 
Skolchefen svarar på frågor gällande kostnader för externa konsulter 
samt om gällande bussavtal. 
Förvaltningen återkommer med svar på fråga gällande bussavtalet. 
 
Aktuell kö-situation till kommunala förskolan redovisas. 
 
--- 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 62 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Kulturskolans verksamhetsplan för läsåret 2021/2022 
 
Nämndens sammanträde i november planeras till heldagssammanträde. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
--- 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 63 
 
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 
 
Samverkansavtal mellan Spångbergsgymnasiet och Pihlskolan,  
dnr 2020/70 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
--- 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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