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       § 67                               Dnr 2020/11 
 
Pågående förändringsarbete i grundskolan centralt i Filipstads 
kommun 
 
Vid sammanträdet redovisar rektor för Strandvägsskolan och rektor för 
Åsenskolan det förändringsarbete som inletts. Bakgrunden är barn-  
och utbildningsnämndens beslut i oktober om att inrätta ett 
upptagningsområde för elever i centrala Filipstad från och med 
höstterminen 2021. 
Personalen vid skolorna är informerade och varje tillsvidareanställd 
personal vet på vilken skola de ska arbeta från hösten 2021. 
Föräldrarna har fått inledande information och kommer fortlöpande att 
informeras.  
Den 7 januari startar rektorer och personalen arbetet med skolornas 
pedagogiska innehåll. 
Samarbetet inom Bästa skolan/Skolverket, fortsätter där en gemensam 
och framåtsyftande åtgärdsplan är framtagen för de båda skolornas 
förändringsarbete. Inom samarbetet med Skolverket så får personalen 
tillgång till vidareutbildningsinsatser via universitetet. 
Under april räknar rektorerna med att presentera de nya klasserna.   
 
Skolchefen redovisar att man haft kontakt med den föräldragrupp vid 
Åsenskolan som framfört kritik till beslutet.  
Vidare redovisas inkomna kommentarer från ett 25-tal föräldrar vid 
Strandvägsskolan som ställer sig positiva till förändringen. Den enda 
negativa frågan är skolvägen men den frågan räknar föräldrarna med 
att den kommer att lösas. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporten med godkännande till handlingarna. 
 
 
 
 
Patrik Fornander (M), Filip Dahlöv (M), Helena Halvarsson (SD) avstår 
från att dela i beslutet. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 68                              Dnr 2019/78 
 
Verksamhetsuppföljning – ekonomisk uppföljning efter oktober 
 
Totalt redovisar barn- och utbildningsnämnden ett negativt utfall med 
 -8 337 tkr per oktober månad. Avvikelser finns inom alla verksamheter. 
De stora avvikelseposterna finns framför allt inom grundskolan, 
gymnasiet och förskolan.  
Förskolan har ett större positivt utfall som består framförallt av högre 
intäkter än budgeterat samt minskade kostnader då förskolan Björnen 
avvecklats. 
Nämndens totala årsprognos beräknas till -12 670 tkr per oktober 
månad vilket är en förbättring med 1 560 tkr från föregående månad. 
Förbättrad prognos redovisas framförallt på förskolan som har en 
förbättrad prognos med 1 150 tkr. Grundskolan redovisar en förbättring 
med 460 tkr. BUN gemensamt har en mindre försämring med 50 tkr. 
Resterande verksamheter ligger kvar med oförändrade prognoser. 
 
Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning efter oktober månad, daterad 2020-10-06 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna. 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 69                            Dnr 2020/84 
 

Budgetramar 2021 
 

Fördelning av budget för barn och utbildning 2021 
 
BUN gemensamt 23 640 tkr 
Förskola  52 644 tkr 
Grundskola 84 728 tkr 
Kulturskolan/fritidsgårdar  3 347 tkr 
Gymnasiet 33 378 tkr 
Gymnasiet IM program 6 866 tkr 
Elevhälsan 7 657 tkr 
Familjecentralen 2 906 tkr 
SUMMA RAM 215 166 tkr 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-04 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 

 
att fastställa budgetfördelningen för 2021 
 
att skolskjuts kan erbjudas de elever som önskar byta skola från 

Strandvägsskolan, Åsenskolan, Ferlinskolan till Brattfors- 
Nordmarks- Nykroppa- eller Stålvallaskola från och med hösten 2021 

 
att skolskjuts kan erbjudas de elever som önskar byta skola till 

Strandvägsskolan, Åsenskolan eller Ferlinskolan från Brattfors- 
Nordmarks- Nykroppa- Stålvallaskola från och med hösten 2021 

 
att inte genomföra den beslutade barnkonsekvensanalysen gällande en  
     anpassad grundskoleorganisation (BUN 16/6)  
 
att förvaltningschefen redovisar pågående arbete och åtgärder för en 

balanserad budget vid nämnden i februari samt redovisar förslag till 
beslut om ytterligare åtgärder samt  

 
att en organisation för gymnasieverksamheten inom budgetram 

presenteras.  
 
 
Ärendet föredras av skolchef och ekonom. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 69 forts                    Dnr 2020/84 
 
 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 

att fastställa budgetfördelningen för 2021 
 
att skolskjuts kan erbjudas de elever som önskar byta skola från 

Strandvägsskolan, Åsenskolan, Ferlinskolan till Brattfors- 
Nordmarks- Nykroppa- eller Stålvallaskola från och med hösten 2021 

 
att skolskjuts kan erbjudas de elever som önskar byta skola till 

Strandvägsskolan, Åsenskolan eller Ferlinskolan från Brattfors- 
Nordmarks- Nykroppa- Stålvallaskola från och med hösten 2021 

 
att inte genomföra den beslutade barnkonsekvensanalysen gällande en  
     anpassad grundskoleorganisation (BUN 16/6)  
 
att förvaltningschefen redovisar pågående arbete och åtgärder för en 

balanserad budget vid nämnden i februari samt redovisar förslag till 
beslut om ytterligare åtgärder för en organisation inom budgetram.  

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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§ 70                             Dnr 2020/113 
 

Interkommunal ersättning för förskoleverksamhet 2021 
 
Interkommunal ersättning avser ersättning mellan kommuner. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa interkommunal ersättning för förskola enligt följande: 
      ersättning per barn/ år:       112 470 kr 
      ersättning per barn/månad:     9 372 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa interkommunal ersättning för förskola enligt följande: 
      ersättning per barn/ år:       112 470 kr 
      ersättning per barn/månad:     9 372 kr. 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 71                              Dnr 2020/114 
 
Bidragsbelopp för ersättning till förskola 2021 

 
Beräkning av bidragsbelopp för förskola 2021 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för förskoleverksamhet 2021 med: 
     ersättning per barn/ år:        119 585 kr 
     ersättning per barn/månad:     9 965 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för förskoleverksamhet 2021 med: 
     ersättning per barn/ år:        119 585 kr 
     ersättning per barn/månad:     9 965 kr. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 72                             Dnr 2020/115 
 

Fastställande av bidrag 2021 till fristående förskolan Skogsgläntan 
 
Beslut om bidragsbelopp är årligen återkommande och baseras på 
barn- och utbildningsnämndens beslutade fördelning av 
verksamhetsbudget för 2021. 
 
Avstämning 
Avstämningsdag är den dag som avser hur många barn som finns 
inskrivna i verksamheten den dagen. 
Avstämningsdagar den 15:e varje månad, utom juli som jämställs med 
juni samt augusti som stäms av den 25:e. 
Debitering görs för hel månad om barnet finns inskrivet på 
avstämningsdagen. 
Utbetalningen sker månadsvis i förskott med eventuell korrigering 
beroende på antalet barn/elever vid nästa utbetalning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för fristående förskolan Skogsgläntan 2021 

med: ersättning per barn/ år: 119 585 kr 
             ersättning per barn/månad: 9 965 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för fristående förskolan Skogsgläntan 2021 

med: ersättning per barn/ år: 119 585 kr 
             ersättning per barn/månad: 9 965 kr. 
 
 
 
 

Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
Beslutet skickas till fristående förskolan + hur man överklagar 
                               Ekonom 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 73                            Dnr 2020/116 
 

Fastställande av bidrag 2021 till fristående förskolan Saltkråkan 
 
Beslut om bidragsbelopp är årligen återkommande och baseras på 
barn- och utbildningsnämndens beslutade fördelning av 
verksamhetsbudget för 2021. 
 
Avstämning 
Avstämningsdag är den dag som avser hur många barn som finns 
inskrivna i verksamheten den dagen. 
Avstämningsdagar den 15:e varje månad, utom juli som jämställs med 
juni samt augusti som stäms av den 25:e. 
Debitering görs för hel månad om barnet finns inskrivet på 
avstämningsdagen. 
Utbetalningen sker månadsvis i förskott med eventuell korrigering 
beroende på antalet barn/elever vid nästa utbetalning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för förskola 2021 med: 
    ersättning per barn/ år: 119 585 kr 
    ersättning per barn/månad: 9 965 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för fristående förskolan Saltkråkan 2021, 

med: ersättning per barn/ år: 119 585 kr 
             ersättning per barn/månad: 9 965 kr. 

 
 
 
 
Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
Beslutet skickas till fristående förskolan + hur man överklagar 
                               Ekonom 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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         § 74                             Dnr 2020/117 
 

Fastställande av bidrag 2021 till fristående förskolan Gruvlyckan 
 
Beslut om bidragsbelopp är årligen återkommande och baseras på 
barn- och utbildningsnämndens beslutade fördelning av 
verksamhetsbudget för 2021. 
 
Avstämning 
Avstämningsdag är den dag som avser hur många barn som finns 
inskrivna i verksamheten den dagen. 
Avstämningsdagar den 15:e varje månad, utom juli som jämställs med 
juni samt augusti som stäms av den 25:e. 
Debitering görs för hel månad om barnet finns inskrivet på 
avstämningsdagen. 
Utbetalningen sker månadsvis i förskott med eventuell korrigering 
beroende på antalet barn/elever vid nästa utbetalning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för fristående förskolan Gruvlyckan, 2021 
med: ersättning per barn/ år: 119 585 kr 
         ersättning per barn/månad: 9 965 kr 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för fristående förskolan Gruvlyckan, 2021 
med: ersättning per barn/ år: 119 585 kr 
         ersättning per barn/månad: 9 965 kr. 
 
 
 
Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
 
Beslutet skickas till fristående förskolan + hur man överklagar 
                               Ekonom 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 75                              Dnr 2020/118 
 
Fastställande av bidrag 2021 till fristående förskolan Guldgruvan 

 
Beslut om bidragsbelopp är årligen återkommande och baseras på 
barn- och utbildningsnämndens beslutade fördelning av 
verksamhetsbudget för 2021. 
 
Avstämning 
Avstämningsdag är den dag som avser hur många barn som finns 
inskrivna i verksamheten den dagen. 
Avstämningsdagar den 15:e varje månad, utom juli som jämställs med 
juni samt augusti som stäms av den 25:e. 
Debitering görs för hel månad om barnet finns inskrivet på 
avstämningsdagen. 
Utbetalningen sker kvartalsvis i förskott med eventuell korrigering 
beroende på antalet barn/elever vid nästa utbetalning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbelopp för fristående förskolan Guldgruvan 2021 

med: ersättning per barn/ år: 123 976 kr 
             ersättning per barn/månad: 10 331 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbelopp för fristående förskolan Guldgruvan 2021 

med: ersättning per barn/ år: 123 976 kr 
             ersättning per barn/månad: 10 331 kr. 
 
 
 
 
 
 
Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
Beslutet skickas till fristående förskolan + hur man överklagar 
                               Ekonom 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 76                              Dnr 2020/119 
 
Interkommunal ersättning för grundskola, grundsärskola samt 
fritidshem 2021 
 
Interkommunal ersättning avser ersättning mellan kommuner. 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020 12 08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa interkommunal ersättning för grundskolan enligt följande: 
    ersättning förskoleklass per elev/ år: 79 399 kr, elev/månad: 6 617 kr 
    ersättning åk 1–6 per elev/ år: 80 310 kr, elev/ månad: 6 693 kr 
    ersättning åk 7–9 per elev/ år: 89 670 kr, elev/månad: 7 473 kr 
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/år: 40 182 kr,  
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/månad: 3 349 kr 
    ersättning grundsärskola per elev/år: 273 545 kr 
    ersättning grundsärskola per elev/månad: 22 795 kr 
    ersättning grundsärskola träningsskola per elev/år: 342 344 kr 
    ersättning grundsärskola träningsskola per elev/månad: 28 529 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa interkommunal ersättning för grundskolan enligt följande: 
    ersättning förskoleklass per elev/ år: 79 399 kr 
    ersättning förskoleklass elev/månad: 6 617 kr 
    
    ersättning åk 1–6 per elev/ år: 80 310 kr 
    ersättning åk 1–6 per elev/ månad: 6 693 kr 
  
    ersättning åk 7–9 per elev/ år: 89 670 kr 
    ersättning åk 7–9 per elev/månad: 7 473 kr 
    
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/år: 40 182 kr 
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/månad: 3 349 kr 
   
    ersättning grundsärskola per elev/år: 273 545 kr 
    ersättning grundsärskola per elev/månad: 22 795 kr 
 
    ersättning grundsärskola träningsskola per elev/år: 342 344 kr 
    ersättning grundsärskola träningsskola per elev/månad: 28 529. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 77                              Dnr 2020/120 
 
Bidragsbelopp för ersättning till grundskola 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-12-08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsersättning för grundskolan enligt följande: 
     ersättning förskoleklass per elev/ år: 84 163 kr 
     ersättning förskoleklass elev/månad: 7 014 kr 
     ersättning åk 1–6 per elev/ år: 85 129 kr 
     ersättning åk 1–6 per elev/ månad: 7 094 kr 
     ersättning åk 7–9 per elev/ år: 90 050 kr 
     ersättning åk 7–9 per elev/månad: 7 921 kr 
     ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/år: 42 654 kr 
     ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/månad: 3 555 kr 
     ersättning grundsärskola per elev/år: 289 958 kr 
     ersättning grundsärskola per elev/månad: 24 163 kr 
     ersättning grundsärskola träningsskola per elev/år: 362 885 kr 
     ersättning grundsärskola träningsskola per elev/månad: 30 240 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsersättning för grundskolan enligt följande: 
    ersättning förskoleklass per elev/ år: 84 163 kr 
    ersättning förskoleklass elev/månad: 7 014 kr 
    
    ersättning åk 1–6 per elev/ år: 85 129 kr 
    ersättning åk 1–6 per elev/ månad: 7 094 kr 
  
    ersättning åk 7–9 per elev/ år: 90 050 kr 
    ersättning åk 7–9 per elev/månad: 7 921 kr 
    
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/år: 42 654 kr 
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/månad: 3 555 kr 
   
    ersättning grundsärskola per elev/år: 289 958 kr 
    ersättning grundsärskola per elev/månad: 24 163 kr 
 
    ersättning grundsärskola träningsskola per elev/år: 362 885 kr 
    ersättning grundsärskola träningsskola per elev/månad: 30 240 kr. 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 78                              Dnr 2020/121 
 
Fastställande av bidrag 2021 till Persbergs fristående skola och 
fritidshem  

 
Ersättning som lämnas till Persbergs friskola 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020 12 08 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa bidragsbeloppet till Persbergs friskola 2021 enligt följande: 
   
    ersättning förskoleklass per elev/ år: 84 163 kr 
    ersättning förskoleklass elev/månad: 7 014 kr 
    
    ersättning åk 1–6 per elev/ år: 85 129 kr 
    ersättning åk 1–6 per elev/ månad: 7 094 kr 
    
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/år: 43 670 kr 
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/månad: 3 639 kr 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa bidragsbeloppet till Persbergs friskola 2021 enligt följande: 
   
    ersättning förskoleklass per elev/ år: 84 163 kr 
    ersättning förskoleklass elev/månad: 7 014 kr 
    
    ersättning åk 1–6 per elev/ år: 85 129 kr 
    ersättning åk 1–6 per elev/ månad: 7 094 kr 
    
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/år: 43 670 kr 
    ersättning fritidsverksamhet F-åk 6, per elev/månad: 3 639 kr 
 
 
 
Beslutet kan överklagas via förvaltningsbesvär 
 
 
Beslutet skickas till Persbergs friskola + hur man överklagar 
                               Ekonom 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 15(25) 

 
 

       § 79                               Dnr 2020/122 
 
Interkommunal ersättning till gymnasieutbildningar 2021 

 
Ärendet utgår. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 16(25) 

 
 

       § 80                               Dnr 2020/123 
 
Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor 2021 

 
Ärendet utgår. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 17(25) 

 
 

  § 81                             Dnr 2020/112 
 
Bidrag till föräldraföreningar 
 
Föräldraföreningar för kommunens grundskolor har ansökt om bidrag 
för läsåret 2020-2021. 
 
Förvaltningens ekonom har upprättat förslag till fördelning som utgår 
ifrån elevantalet vid respektive skola. 
 
Förslag till fördelning: 
 
Förening  Bidrag 
Brattfors föräldraförening 2 122 kr 
Ferlinskolans föräldraförening 12 946 kr 
Stålvallaskolans föräldraförening 5 963 kr 
Nordmarks fritids och föräldraförening 2 282 kr 
Strandvägsskolans föräldraförening 11 425 kr  
Persbergs skolas föräldraförening      3 262 kr 
  

Totalt 38 000 kr 
 
 

 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att bevilja föräldraföreningarna bidrag enligt föreslagen fördelning 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bevilja föräldraföreningarna bidrag enligt föreslagen fördelning. 
 
 
 
 

 
 

Beslutet skickas till berörda föreningar samt ekonom för utbetalning 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 18(25) 

 
 

       § 82                              Dnr 2020/111 
 
Studiestipendier 
 
Utdelningsbara medel 2020 för August Larssons stipendiefond är498 kr. 
Utdelningsbara medel för samfond för gymnasieskolan är 934 kr. 
 
En ansökan har inkommit gällande August Larssons stipendiefond.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att tilldela XXX, elev vid Brattforsskola, 498 kr ur August   
     Larssons stipendiefond 
 
att tilldela elevrådet vid Spångbergsgymnasiet 934 kr ur samfond för 

gymnasieskolan 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att tilldela XXX, elev vid Brattforsskola, 498 kr ur August  
     Larssons stipendiefond 
 
att tilldela elevrådet vid Spångbergsgymnasiet 934 kr ur samfond för 

gymnasieskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till berörda samt  
                               ekonom för utbetalning 
                        

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 19(25) 

 
                                                                    
                             § 83                                Dnr 2020/124 

                                
Attestanter och ersättare 2021 
 
Förslag till attestanter och ersättare för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2021 redovisas. 
 
Eventuellt nya beslutsattestanter som tillkommer under året beslutar 
förvaltningschef om. Dessa beslut rapporteras till nämnden som 
delegationsärenden. 
När nya beslutsattestanter och ersättare tillkommer lämnas signaturprov 
på attestlistan. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna upprättade listor över attestanter och ersättare för 2021 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättade listor över attestanter och ersättare för 2021. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 20(25) 

 
 

         § 84                             Dnr 2020/108 
 

Delegationsordning för barn och utbildningsnämnden 
 
En översyn av nämndens delegationsordning har genomförts.  
Förändringar har gjorts för att anpassa delegationen efter den nya 
ledningsorganisationen. Det innebär att den tidigare delegationen som 
legat på verksamhetschef nu har lagts på rektor och i några fall på 
skolchef. 
 
En redaktionell ändring har gjorts då förskolan numer leds av rektor 
(tidigare förskolechef) samt att avsnitten om kommunal vuxenutbildning 
och stödboendet tagits bort eftersom de inte längre är aktuella för barn- 
och utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12- 
Förslag till delegationsordning, daterad 2020-12-08 

 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att anta den reviderade delegationsordningen 
 
att den nya delegationsordningen gäller från 2020-12-15  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta den reviderade delegationsordningen 
 
att den nya delegationsordningen gäller från 2020-12-15 samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med redovisning gällande 

avtal och upphandling av tjänster. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 21(25) 

 
 

       § 85                             Dnr 2020/107 
 
Läsårstider 2021/2022 för Filipstads kommun 
(grundskola, grundsärskola samt Spångbergsgymnasiet) 
 
 
Höstterminen 2021 
Startar torsdag den 19 augusti och slutar onsdag den 22 december  
 
Lovdagar: Måndag den 27 september (studiedag) 
                 1 – 5 november 
           23 december – 10 januari, julledigt 
 
Vårterminen 2022 
Startar tisdag den 11 januari och slutar fredag den 10 juni 
 
Lovdagar: 28 februari – 4 mars 
           19 – 22 april 
            Måndag den 9 maj (studiedag) 
            Fredag den 27 maj (lovdag)  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa läsårstiderna för 2021/2022 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa läsårstiderna för 2021/2022. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 22(25) 

 
 

       § 86 
 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2021 
 
19 januari 
16 februari 
16 mars 
20 april 
18 maj 
15 juni 
24 augusti 
14 september 
12 oktober 
16 november 
14 december 
 
Tid: tisdagar med start kl 9.00 
Plats: Bröderna Ericssonrummet 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa sammanträdesplanen för 2021. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 23(25) 

 
 

       § 87 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen informerar om aktuella frågor; 
 
-Distansundervisning gäller vid gymnasiet från den 7 december och 
terminen ut med vissa undantag. 

           Skolchef och rektor har beslutat att även IM ska omfattas av 
distansundervisning med undantag om särskilda skäl gäller för enskilda. 
 
-Ferlinskolan blir övningsskola för lärarstuderande från lärarutbildningen 
vid universitetet från hösten 2021. 
 
-Covid-19, har ökat inom vissa verksamheter.  
Rutinen är att vid konstaterade fall så informeras 
vårdnadshavare/elever om att covid konstaterats vid enheten och ber 
därför föräldrar och elever att vara extra uppmärksamma på ev 
symptom och att följa de regler som gäller. 
 
-Skolministern beslutat att nationella prov ställs in för vårterminen 2021. 
Nationella prov för årskurs 3 ska genomföras. 
 
-Nya rutiner för kallelser och protokoll 
Från nyår kommer förtroendevalda att få handlingar distribuerade via 
kommunens nya dokument- och ärendehanteringssystem. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 24(25) 

 
 

       § 88 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom. 
 
Förskolan Guldgruvans utvärdering, dnr 2019/83 
 
Förvaltningsrätten, laglighetsprövning enligt kommunallagen, 
dnr 2020/95 
Förvaltningsrätten, beslut efter prövning av inhibition, dnr 2020/95 
 
Skolinspektionen, delbeslut att överlämna anmälan mot Stålvallaskolan 
till Filipstads kommun, dnr 2020/98 
 
Skolinspektionens beslut, dnr 2018/78 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga informationen till handlingarna  
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2020-12-15 25(25) 

 
 

        § 89 
 
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 
 
Beslut om mottagande i grundsärskola, dnr 2020/93, dnr 2020/109 
Prövning och beslut om mottagande i gymnasiesärskola, dnr 2020/97 
 
Ordförandebeslut om distansundervisning vid gymnasiet, dnr 2020/28 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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