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Plats och tid:           Ferlinrummet kl 9.00 – 12.10, mötet ajourneras kl 11 – 11.10 
 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Benny Ahremark Persson (C) ersätter Robert Spector (SD) 
 t o m § 73, kl 11.35 
 Bengt Sjöberg (KD)  
 Henric Forsberg (S) ersätter Linda Knutsen (M) 
 
 
 
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Ingela Dullum, P-A Söderstedt, S-Å Eriksson, verksamhetschefer 
 Christina Angberg, ekonom 
 Lena Hammarqvist, sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-10 
 
Utses att justera: Olle Engström Paragrafer: 68 - 76  
 
 
Underskrifter:          Sekreterare       Lena Hammarqvist 
 
 
                                Ordföranden     Torbjörn Parling  
 
 
                                Justerande      Olle Engström  
___________________________________________________________________                                                                        

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2015-09-08 
 
Anslagsdatum:               2015-09-10                  Datum för anslags nedtagande: 2015-10-02 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________         
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande 
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Beslutet 
skickas till: 
KS 

 § 68                                     Dnr 2015/18:042 
 
Ekonomi – budgetuppföljning  
 
Prognosen för BUN på helår visar - 8 615 tkr i negativ avvikelse. De 
områden som främst avviker från budget är BUN gemensamt, nya elever 
grundskolan och IFO Barn & Unga. Den förändring som skett sedan 
föregående uppföljning är att prognosen för grundskolan justerats med -
315 tkr, grundskolan nya elever med -495 tkr och frivilliga skolformer 
med -200 tkr. 
 
På BUN gemensamt bedöms skolskjutsarna överskrida budget med -950 
tkr, en utökning av barnantalet på förskolan Skogsgläntan medföra 
ökade bidrags kostnader på -390 tkr och det nystartade individutskottet -
200 tkr. Därutöver behöver en justering ske av tidigare avgifter till 
förskolorna Skogsgläntan och Guldgruvan för perioden 2010-2015, 
bedömd kostnad -1 300 tkr. 
 
Prognosen för förskoleverksamheten ligger på -200 tkr på grund av att 
Nattisverksamheten och förskolan Lyckan prognosticeras avvika negativt 
från budget.  
 
En negativ avvikelse prognosticeras för grundskolan (-1 495 tkr). 
Avvikelsen avser dels ytterskolorna Brattfors skola och Nordmark skola, 
där minskat elevunderlag medför minskat budgetanslag, samtidigt som 
klassorganisationen behöver vara densamma. Avvikelsen orsakas även 
av ett ökat stödbehov.   
 
Prognosen för nya elever i grundskolan har höjts med cirka -500 tkr 
sedan föregående budgetuppföljning. Orsaken till den negativa 
avvikelsen är den volymökning som grundskolan har haft. 
 
För IFO Barn & Unga är prognosen oförändrad sedan föregående 
budgetuppföljning. Den negativa avvikelse som ligger sedan tidigare är 
kostnader för familjehemsvård. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna den ekonomiska rapporten för augusti månad. 
  

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Beslutet 
skickas till: 
KS 

 

 § 69                                Dnr 2015/18:042 
 
Ekonomi – barn- och utbildningsnämndens mål 
 
Ordförande föreslår nämnden beslutar om följande mål i ekonomisk plan 
2016 – 2018: 
1. Personalens utbildningsnivå 

-Förskollärare och lärare har, senast 2016, fullständig behörighet enligt 
förordningen om ”behörighet och legitimation för lärare och förskollärare”. 

2. Utveckling, lärande och kunskaper 
-Alla elever klarar minst lägsta kunskapskraven för varje årskurs i samtliga 
ämnen. 

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.  

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. 

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. 

6.  Utvecklingsarbetet Nya perspektiv 
-Samverkan mellan värmländska kommuner, landstinget och Region 

Värmland. 
Fokusområden som gäller barn- och utbildningsnämnden är: Den sårbara 
familjen, psykisk hälsa samt riskbruk och riskbeteende. 
Uppföljning av målsättningarna redovisas för nämnden med hjälp av 
elevhälsodatabasen ELSA. Samverkan Östra Värmland (kommunerna 
Filipstad, Storfors och Kristinehamn samt landstinget) är under uppbyggnad. 

7.  Placerade barn och unga 
-Vid behov av placering av barn och unga, arbeta för ett ökat antal 
egenutredda familjehem och att ge stöd till dessa. 
 

Punkterna 1 till 4 sammanfaller med de statliga målen 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att anta ovanstående mål för 2016 – 2018 samt  
att målen infogas i ekonomisk plan för 2016 – 2018. 
 
 

 

                                                                                                             Utdragsbestyrkande 
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        § 70                                Dnr 2015/18:042    
 
Ekonomi – utredningsuppdrag 
 
Verksamhetschefen för förebyggande och stöd har efter samråd med 
ordförande kommit fram till att en utveckling av våra HVB-hemmen är 
nödvändig. 
 
Ordförande föreslår nämnden besluta att uppdra åt förvaltningschef och  
verksamhetschef för förebyggande och stöd att omgående påbörja en  
utredning av ärendet. 
 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
att uppdra åt förvaltningschef och verksamhetschef för förebyggande och  
stöd att omgående påbörja en utredning av ärendet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att uppdra åt förvaltningschef och verksamhetschef för förebyggande och  
stöd att omgående påbörja en utredning av ärendet. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 71                              Dnr 2015/18:042 
 
Ekonomi – åtgärder för minskade kostnader  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid mötet den 18 augusti; att 
förvaltningen i samband med augustiprognosen ska presentera förslag 
till besparingar under 2015. Förslagen till besparingar ska även ge 
positiva effekter inför budget 2016. 
 

Förvaltningschefen presenterar åtgärder för minskande av kostnader 
samt besparingar inför 2016:  
 
Beslut om direkta åtgärder 
För att minska den fortsatta negativa utvecklingen beslutar 
förvaltningschefen den 27 augusti att alla kostnader ska granskas i 
förväg av verksamhetschef. Där det är möjligt att minska eller rentav 
stoppa ska så göras. 
 
Fortsatta utredningar för att minska kostnader 
Busskort 
Utredning vilka elever som är berättiga till skolskjuts samt följande av 
gällande regelverk. 
Samordna så att minskande av antalet skjutsar och turer blir möjligt. 
Ansvarig: Annika Axelsson 
 
Kontroll och uppföljning av placerade barn 
Månatlig uppföljning och prognos av placerade barn.  
Ansvarig: Nan Carlsson 
 
Utveckling av familjehem i östra Värmland 
Samarbete östra Värmland för att rekrytera, handleda och fortbilda 
familjehem i närområdet. 
Ett samarbete med Storfors, Kristinehamn och Filipstad. 
Samordna så att barn kan placeras i närområdet av kommunen 
rekryterade familjehem. 
Ansvarig: Ingela Dullum 
 
Utveckling av socialjouren 
Samarbete med Karlstads kommun för att ingå i länsövergripande 
socialjour.  
Ansvarig: Ingela Dullum 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



 

FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         

          

Barn- och utbildningsnämnden  2015-09-08 6(11) 

 
 
           § 71 forts             Dnr 2015/18:042 

 
Barn och elevunderlag inför budget  
Excelfil med gemensam information om barn och elevunderlag per 
skolform. 
Underlaget ger information om kommande elevpeng samt grund för 
uppföljning och prognos av innevarande budget. 
Ansvarig: Jan-Erik Andrén 
 
Elev och barnunderlag relativt personal 
Uppföljning av personal relativt barn och elevunderlag i respektive 
enhet. 
 
Jourverksamhet 
Samordning av jourverksamheterna ”Nattis” och HVB-hemmen. 
Ansvarig: Sten-Åke Eriksson 
 
Översyn av personaltäthet 
Uppföljning av personaltäthet i alla skolformer för att terminsvis följa 
upp nyckeltal inom alla skolformer. 
Nyckeltal förskola:  
Nyckeltal Fritidshem:  
Nyckeltal F-Klass:  
Nyckeltal 1-3:  
Nyckeltal 4-6:  
Nyckeltal 7-9:  
Nyckeltal Gymnasiet:  
 
Förslag under mötet 
Ordförande Torbjörn Parling föreslår följande tillägg:  

 Effekter av lokalutredningen 2016  
    (lokalutredningen presenteras i november 2015) samt 

 Personalbesparingar på 1,9 mkr i enlighet med barn- och  
    utbildningsnämndens tidigare beslut. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att bifalla förslaget gällande åtgärder för minskande av kostnader samt          
     besparingar inför 2015 inklusive ordförandes tilläggsförslag.  
 
Reservation: Patrik Fornander (M) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för tidigare lagt förslag. 
 
Deltar ej i beslutet: Benny Ahremark Persson (C) deltar ej i beslutet.  
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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Beslutet 
skickas till JO 
(1429-2015) 

 § 72                                Dnr 2015/49:611 
 
Yttrande till JO 
 
Bakgrund 
FSO, fria förskolor, har lämnat in en JO-anmälan angående brister i 
handläggningen av skrivelse gällande: 
felaktigt behandlande av fri förskolan Skogsgläntan 
tillämpningen av tilläggsbelopp 
JO har begärt barn- och utbildningsnämndens yttrande över anmälan. 
 
Ärende 1 
Ny förvaltningschefen tillträdde 1/1 2015. Skrivelsen fanns då inkommen 
och behandlades genom att granska gällande avtal mellan fri förskolan 
Skogsgläntan och Filipstads kommun. 
Förvaltningschefen informerade barn- och utbildningsnämnden om den 
inkomna skrivelsen och hanteringen av denna vid nämndsmöte februari 
2015. 
Förvaltningschefen informerade företrädare för FSO att avtalet i sig var 
underskrivet och att ingen av parterna sagt upp avtalet. Innehållet i 
avtalet regleras i stort sett med gällande lagstiftning. Vad gäller den 
ekonomiska ersättningen informerar förvaltningen att vi konstaterar att 
den är felaktigt utbetald och att rättelse ska ske. Skrivelsen från FSO är 
tolkad från förvaltningen dels som uppsägning av avtal och dels som en 
begäran om ersättning för felaktigt utbetalda ersättningar. Vad gäller 
ersättningsnivån kontrollerar förvaltningen det belopp som ska rättas till.  
Den 27:e mars meddelar förvaltningen summan som felat och beskriver 
nämndens hanterande och kommande möte för klarläggande av 
utbetalning. 
Ärende 2 
Tillämpning av tilläggsbelopp 
Filipstads kommun betalar ut barn- och elevpeng. Förskolan 
Skogsgläntan ansöker om tilläggsbelopp för barn utifrån behovet att 
anställa extra resurs för ett barn. 
Tilläggsbelopp tillämpas av Filipstads kommun för de barn och elever 
som behöver extra anpassningar i lokaler av mer bestående karaktär. 
Det pedagogiska arbetet med barnen inryms i grundbeloppet. 
Tilläggsbelopp kan inte sökas för liknande behov för barn inom den 
kommunala verksamheten. Regelverket tillämpas lika för enskilda som 
kommunala förskolor. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att avge ovanstående yttrande som nämndens svar till JO.  

                                                                                                               Utdragsbestyrkande 
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       § 73 
 
Förvaltningen informerar 
 
Skolskjuts 
Översyn har gjorts i samband med nytt avtal med Värmlandstrafik. 
Inför höstterminen har skolskjutsreglerna tillämpats fullt ut. Prövning sker 
på individnivå samt att kontroller av skolväg sker. 
 
Pågående inspektion 
Skolinspektionen genomför inspektion vid skolorna i Lesjöfors och 
Nykroppa samt inom frivilliga skolformerna. 
Under v 43 kommer elever och personal att intervjuas. 
 
Skolinspektionen kommer även att inspektera den pedagogiska 
omsorgen. 
 
Inspektionen för vård och omsorg har granskat ett antal ärenden inom 
barn- och unga och kommer senare under hösten att återkomma med 
inspektionsrapport. 
 
Inspektionen för vård och omsorg har också inspekterat de båda HVB-
hemmen i september. 
 
Gemensamt för samtliga inspektioner är att endast anmärkningar och 
brister påtalas. De verksamheter som inspekteras och som bedrivs utan 
anmärkningar kommenteras inte. 
 
Även med KPMG har ordförande och förvaltningsledning fört dialog. 
 
Lesjöfors – incident 
S-Å E redovisar det arbete som pågår i anledning av en incident/händelse 
vid Lesjöfors fritidshem. Polisutredning samt internutredning pågår. 
 
Patrik Fornander föreslår att föräldrar informeras om skolornas 
säkerhetsarbete rent allmänt vid föräldramöten. 
 
Spångbergsgymnasiet och lärcentrum  
SFI flyttar ut till lärcentrum samtidigt så kan gymnasieutbildningar 
(hantverk och frisör) flyttas in i gymnasiets lokaler.  
 
Aktuell statistik för IFO, barn och unga  
13 anmälningar/ansökningar och yttranden för augusti månad. 
15 utredningar enl 11 kap 1 § SoL har inletts under augusti samtidigt som 
19 avslutats. 103 utredningar är pågående. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 74                                     
 
Anmälningsärenden 
 
Skolinspektionens beslut, 2015-09-07: 
Ansökan om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning inom idrotten ridsport vid gymnasieskolan 
Lillerudsgymnasiet i Karlstad kommun 
(Godkänd utbildning)  
 
 
Patrik Fornander informerar om nattvandringen (ideella vuxna och 
föreningar) i samband med Oxhälja. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 75 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
Vidare anmäls de ordförandebeslut som fattats enligt lag,  
s.k. kompletterande beslutsrätt. 
 
Redovisade beslut som fattats:  
Rektors beslut, Anställningsärenden: 14 tidsbegränsade och 
tillsvidarebeslut  
 
 
Ordförandebeslut 18 augusti – 7 september  
Barn- och ungdomsgruppens delegationsbeslut, augusti 2015 
 
Individutskottets protokoll 2015-08-18 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 76 
 
Övrigt 
 
Skolskjuts 
I samband med att förvaltningen informerar om skolskjuts föreslår Patrik 
Fornander följande utredningsuppdrag: Att utreda och se över effekterna 
av att Filipstads kommun säger upp avtalet med Värmlandstrafik och gör 
en ny upphandling. 
 
Torbjörn Parling yrkar avslag till förslaget då ärendet inte är berett. 
 
  
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
nämnden beslutat att avslå Patrik Fornanders förslag. 
 
Barn-och utbildningsnämnden beslutar 
att avslå Patrik Fornanders förslag. 
 
 
 
 
 
Nattvandring 
Patrik Fornander föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att se vilket 
intresse det finns för nattvandring och hur man kan vara nattvandrarna 
(vuxna/föreningar) behjälpliga från förvaltningen.  
 
Förvaltningen återkommer i frågan. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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