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__________________________________________________________________  
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 11.20 
                                 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Nils-Erik Mellström (C) ersättare för Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Sune Frisk (S) ersättare för Robert Spector (SD) §§ 33 – 35 
 Bengt Sjöberg (KD) 
 Filip Dahlöv (M) 
                                Henric Forsberg (S) ersättare för Robert Spector (SD) §§ 36 – 37  
 
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Marie Lilja, ekonom 
 Annika Axelsson, verksamhetschef 
  Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 
                               Tommy Gustafsson, biträdande rektor 
  Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-04-19 
 
 
Utses att justera: Filip Dahlöv                                     Paragrafer: 33 – 37  
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling 
 
                                Justerande       
   Filip Dahlöv 
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2018-04-17 
 
Anslagsdatum:               2018-04-19           Datum för anslags nedtagande: 2018-05-14 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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§ 33 
 
§ 34 
 
§ 35 
 
§ 36 
 
§ 37 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Ekonomi – budgetuppföljning 2018, budgetförutsättningar 2019 
 
Verksamhetsutveckling – rekrytering, frivilliga skolformer 
 
Förvaltningschefen informerar 
  
Anmälningsärenden 

 
Delegationsärenden 
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       § 33                              Dnr 2017/77:042 
 
Ekonomi 
Budgetuppföljning kvartal 1 2018 
Prognosen för barn och utbildningsnämnden per helår visar ett befarat 
underskott på -5 573 tkr. De största underskotten redovisas under frivilliga 
skolformer -3 150 tkr samt ”BUN gemensamt” -2 301 tkr. 
 
Budgetförutsättningar 2019 
Kommunstyrelsens budgetberedning har beslutat om ett antal uppdrag 
till nämnderna inför budget 2019 – 2021. Nämnderna svarar för att 
åtgärder tas fram och genomförs och att verksamheten anpassas inom 
den ekonomiska ramen. 
Barn- och utbildningsnämnden kallas därför till extra möte den 8 maj för 
att besluta om fortsatt arbete utifrån de förutsättningar som 
kommunstyrelsens budgetberedning beslutar om vid sitt sammanträde 
den 2 maj. 
 
Förvaltningschefen redogör för ett antal möjliga åtgärder och anpassningar 
inom verksamheterna. 
 
Torbjörn Parling (S) föreslår att förvaltningschefen får i uppdrag att 
redovisa en preliminär budgetfördelning för verksamheterna 2019 i 
enlighet med budgetberedningens föreslagna ram och med idag kända 
förutsättningar gällande barn- och elevantal, statsbidrag mm inräknade. 
Vidare uppdras till förvaltningen att föreslå åtgärder och anpassningar av 
verksamheterna, på kort och på lång sikt. 
 
Bengt Sjöberg (KD) yrkar bifall till Parlings förslag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att nämnden ser med oro på den ekonomiska utvecklingen 
 
att uppdra till förvaltningschefen att vid nämndens extra sammanträde  
-   föreslå åtgärder och anpassningar av verksamheterna, på kort och på 

lång sikt 
-   redovisa en preliminär budgetfördelning för verksamheterna 2019 i   

enlighet med budgetberedningens föreslagna ram och aktuella 
förutsättningar samt 

 
att därmed lägga budgetuppföljningen för januari – mars 2018 med 

godkännande till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 34                              Dnr 2018/28:600 
 
Verksamhetsutveckling, frivilliga skolformer 
 
Förvaltningschefen redovisar förslag till verksamhetsutveckling gällande 
frivilliga skolformer i syfte att utveckla och stärka gymnasiet och 
vuxenutbildningen utifrån deras respektive behov.  
Förslaget innebär att rektor för ungdomsgymnasiet och rektor för 
vuxenutbildningen ingår i förvaltningschefens ledningsgrupp samt att 
verksamhetschefstjänsten för den sammanhållna verksamheten inom 
frivilliga skolformer därmed avvecklas. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018 03 09 
Samverkans protokoll, 2018 04 16 
Förvaltningschefens risk- och konsekvensbedömning 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att verksamheten frivilliga skolformer delas upp i ungdomsgymnasiet och 

vuxenutbildning 
 
att delningen träder i kraft den 1 juli 2018 samt 
 
att revidering av delegationsordning genomförs 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att verksamheten frivilliga skolformer delas upp i ungdomsgymnasiet och 

vuxenutbildning 
 
att delningen träder i kraft den 1 juli 2018 samt 
 
att revidering av delegationsordning genomförs före 1 juli. 
 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 35 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar aktuella frågor. 
 
Dialogstöd 
Genomförande av den systematiska kunskapsutvecklingen fortlöper i 
samarbete med Skolverket och Karlstads universitet.  
 
Ny skola – Strandvägsskolan 
Utifrån arbetsorganisation och pedagogiska grundidéer har arkitekt 
arbetat fram förslag. 
 
Verksamhetschefen för grundskolan informerar från pågående 
projektarbete. De alternativ som arbetats fram behöver diskuteras 
ytterligare. 
 
Redovisning kommer att ske till nämnden under försommaren. 
 
Statsbidrag för åtgärder för att motverka och minska segregation 
Filipstads kommun är en av 32 kommuner som ges möjlighet att söka 
statsbidraget utifrån ett antal förutsättningar. 
Förvaltningschefen arbetar tillsammans med andra förvaltningar fram 
kommunens ansökan. 
 
Verksamhetsförlagd lärarutbildning 
Möjlighet finns för utbildning till lärare i åk 4-6 vid Karlstad universitet.  
Lärarstuderande studerar på 75% och arbetar 50% som anställd i en 
kommun. Filipstad har två platser i utbildningen och i dagsläget finns även 
två sökanden från Filipstads kommun. 
 
Förskolan och aktuell kösituation 
Verksamhetschefen för förskolan redovisar aktuell kösituation. 
Kö finns för plats till förskolan i Nykroppa. 
 
Grundskolan 
Verksamhetschefen för grundskolan redovisar aktuell situation vid 
rekrytering av lärare samt tillsättande av vikarier. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 36 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom; 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever, dnr 2017/13 
 
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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       § 37                               Dnr 2018/6:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisat beslut: 
Förordnande under ordinarie chefs frånvaro, 2018-03-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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