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            Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Marie Lilja, ekonom 
 Annika Axelsson, verksamhetschef 
  Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 
                                Hans Ryhed, tf verksamhetschef 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-16 
 
 
Utses att justera: Henric Forsberg                                      Paragrafer: 39 – 47  
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling 
 
                                Justerande       
   Henric Forsberg 
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2018-05-15 
 
Anslagsdatum:               2018-05-16           Datum för anslags nedtagande: 2018-06-08 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
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       § 39 
 
Information  
 
Fastighetschefen informerar barn- och utbildningsnämnden om 
pågående renoveringsarbeten vid förskolan Lyckebo. 
Yttermiljön är färdigställd.  
 
Pågående renoveringar och ombyggnader vid Stålvallaskolan redovisas:  
 Norra skolans uppehållsrum, klart 2018-05-31 
 Södra skolan, gamla fritidsgården (flyttad till aulan tillfälligt) 
 Förskolan – förprojektering pågår 
 Förprojektering pågår gällande ytterligare områden. 
 ”Nya vägen” till Stålvallaskolans idrottshall, klart 2018-07-31. 
 
Fastighetschefen redovisar även övrig planering gällande åtgärder av 
inne- och utemiljö vid olika skolor och förskolor. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 40                              Dnr 2017/77:042 
 
Budgetuppföljning efter april 2018 
 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden, avseende helår, ligger nu 
på -3 331 tkr vilket är en förbättring med 2 242 tkr från föregående 
prognos. Orsaken till den förbättrade prognosen beror på att statsbidrag 
på totalt 2 370 tkr nu är medtagna i prognosen. 
 
Budgetprocess 2019 
Förvaltningens ekonom redovisar förslag till planering och arbetssätt för 
barn- och utbildningsnämndens budgetprocess 2019. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna 
 
att målsättningen är att under 2018 nå en budget i balans samt 
 
att godkänna redovisad planering och arbetssätt för budgetarbetet 2019. 

  
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 41                              Dnr 2016/057:751 
 
Verksamhetsförändring, HVB 

Avveckling av HVB och utveckling av stödboende  
Antalet ungdomar som bor på HVB minskar med hänsyn till uppskrivning i 
ålder samt stigande ålder. Behovet av HVB har minskat under 2017 och 
2018. Fler ungdomar bor idag i stödboende, både i kommunala fastigheter 
och i privat regi. Kvartal 3, 2018 är det så få kvar i HVB verksamhet att 
den bör avvecklas helt och att ungdomarna istället placeras i familjehem 
och i stödboende utifrån sitt individuella behov av stöd. 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
att godkänna förvaltningschefens verksamhetsförändring från HVB till 

stödboende med ett genomförande under höst 2018 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningschefens verksamhetsförändring från HVB till 

stödboende med ett genomförande under höst 2018. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 42                            Dnr 2018/33:717 
 
Verksamhetsförändring, pedagogisk omsorg 
 
Filipstads kommun har fyra kommunala dagbarnvårdare. De har 
sammanlagt 15 barn i sin verksamhet. Två av de kommunala 
dagbarnvårdarna går i pension under sommaren. De tio barn som de 
två kommunala dagbarnvårdarna har kan erbjudas plats i 
förskoleverksamheten.  
De två kvarvarande kommunala dagbarnvårdarna som har fem barn 
tillsammans erbjuds att gå in som personal i förskoleverksamheten och 
deras fem barn erbjuds plats i den ordinarie förskoleverksamheten. 
Innebörden av detta är att Filipstads kommuns kommunala 
dagbarnvårdarverksamhet upphör och att ersättning för annan 
pedagogisk omsorg räknas ut av ett snittpris för Värmlands kommuner. 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna förvaltningschefens förslag att avveckla den kommunala 

delen av annan pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare under tidig höst 
2018 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att godkänna förvaltningschefens förslag att avveckla den kommunala 

delen av annan pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare under tidig höst 
2018. 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 43 
 
Kommunalt aktivitetsansvar 
 
Rektor för Spångbergsgymnasiet redovisar arbetet inom det kommunala 
aktivitetsansvaret. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som inte har 
påbörjat gymnasieutbildning, som har avbrutit utbildningen eller som inte 
har fullföljt sin gymnasieutbildning. Kommunernas ansvar är att erbjuda 
individuellt anpassade åtgärder. 
 
Aktuell organisation presenteras där verksamheten utgår ifrån 
Lindenhuset.  
 
Ungdomar 16 – 20 år 2017                             Antal elever 
Spångbergsgymnasiet    330 
Introduktionsprogrammet    110 
Gymnasiestudier i annan kommun  100 
KAA (i Linden) 33 
Totalt 573 

                                            
Ett antal utvecklingsområden och utmaningar redovisas, bland annat 
nämns ungdomars utanförskap, samverkan mellan olika aktörer, 
personella resurser. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 44                              Dnr 2018/34:600 
 
Dataskyddsombud 
 
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU-länder från 
och med 25 maj 2018. Det innebär bland annat att reglerna gällande 
hantering av personuppgifter förändras, att myndigheters 
personuppgiftsansvariga (respektive nämnd och styrelse) skall utse ett 
Dataskyddsombud och att organisationer skall säkerställa sina 
processer för hantering av personuppgifter. Syftet med reglerna är att 
stärka skyddet för den enskildes integritet.  
 
Kanslichefen redogör i skrivelse, 2018-05-08, för ärendet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att barn- och utbildningsnämnden utser Lena Hammarqvist till  

dataskyddsombud 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Lena Hammarqvist till barn- och utbildningsnämndens 
     dataskyddsombud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Dataskyddsinspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 45 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar aktuella frågor. 
 
Dialogstöd 
Det pågående utvecklings- och fortbildningsarbetet, systematisk 
kunskapsutveckling med utgångspunkt på undervisning och det som 
gör skillnad för barn och elever i Filipstads kommun, redovisas. 
Dialogstödet sker i samverkan med Skolverket som även kommer att 
följa Filipstads kommuns arbete efter att fortbildningsinsatserna 
avslutats. 
Samtlig ledningspersonal genomför tillsammans ett utvecklingsarbete 
”röda tråden” som avser barn och elever förutsättningar från förskola till 
gymnasiestudier. 
Fortbildning i olika delar motsvarar ca 3 mkr som Skolverket finansierar. 
Några av pågående insatser: 
Grundskolan: Läslyftet och ”lärgrupper”. 
Utbildning i kursplan, modersmål och den svenska skolan riktad till 
modersmålslärare och studiehandledare. 
Förskolan: Genomför två olika fortbildningsinsatser 
Gymnasiet: ”Språket i alla ämnen” tvärgrupper som arbetar tillsammans 
och som avslutas med två utvärderingsdagar i juni. 
 
Ny skola  
Aktuella frågeställningar: Hur ska skolan organiseras? 
Hur påverkas upptagningsområdena? 
Vid nämndens sammanträde i juni presenterar arbetsgruppen sitt arbete. 
 
Förskolan och aktuell kösituation  
Placeringar pågår inför hösten.  
Barn boende i Nykroppa har erbjudits platser i centrala Filipstad med 
möjlighet till omplacering till Nykroppa längre fram. 
 
Hela Sverige ska hållas ihop 
Statsbidragsansökan ” Hela Sverige ska hållas ihop” kommer att slutföras 
under nästa vecka. 
 
Aktuella tjänster 
Rekrytering av tjänster pågår. 
 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 46 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom 
 
Frånvarostatistik, januari – april 2018 
 
SKL:s skrivelse: Politiska partier i skolan – vad gäller 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever, dnr 2017/13 
 
Spångbergsgymnasiet 50-års jubilerar vilket uppmärksammas den 4 juni. 
 
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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        § 47                               Dnr 2018/6:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Beslut som redovisas vid sammanträdet: 
 
Rektors beslut om mottagande i grundsärskola, dnr 2018/24 
 
Yttrande över Skolinspektionens remiss, dnr 2018/29 
 
Yttrande över Skolinspektionens remiss, dnr 2018/31. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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