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       § 64                               Dnr 2020/94 
 
Ny skola och idrottshall i Filipstads kommun 
 
Förslag till ny skollokal och idrottshall i Filipstad har arbetats fram. 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde redovisar 
projektledaren processens genomförande, bakgrund samt redovisar hur 
förslag till nya skollokaler och idrottshall har planerats. 
 
Barn har varit delaktiga i processen genom det kommunala 
ungdomsrådet. Ungdomsrådet har diskuterat frågan vid ett flertal 
tillfällen och även genomfört en workshop om en ny skola/idrottshall. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat (2020 10 21) att godkänna förslag till ny 
skollokal och idrottshall i Filipstad, att godkänna tidplan för byggande av 
ny skollokal och idrottshall i Filipstad samt att godkänna kostnaden om 
133 000 000 kr för byggande av ny skollokal, 39 000 000 kr för 
byggande av ny idrottshall i Filipstad och 11 000 000 kr för allt utvändigt 
markarbete, skolgård och trafik- och parkeringsytor i anslutning till 
dessa. Kommunstyrelsen föreslår nu kommunfullmäktige att godkänna 
kostnaden och tidplan för byggande av ny skollokal och idrottshall i 
Filipstad. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut, 2020 10 21 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020 10 12 
Förslag till ny skollokal och idrottshall i Filipstad 
Presentation skollokalutredning process 
Barn- och utbildningsförvaltningens checklista, daterad 2020 10 26 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att ställa sig bakom förslag till ny skollokal och idrottshall i Filipstads 

kommun samt  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
 

 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Nilsson (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Patrik Fornander (M) yrkar avslag till förslaget med instämmande av Ulla 
Olsson (L) och Johnny Grahn (SD). 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 64 forts                       Dnr 2020/94 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra (det egna förslaget 
och Patrik Fornanders förslag) och finner att nämnden beslutar bifalla det 
egna förslaget. 

 
Votering begärs 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 
Ja röst: Bifall till ordförandes förslag (bifall beredningsförslaget) 
Nej röst: Bifall till Patrik Fornanders förslag (avslag). 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Anders Nilsson (V), Johan Larsson (S), Ann-Marie Rosö (S), 
Christel Iversen (V) 
Nej-röster: Patrik Fornander (M), Ulla Olsson (L), Johnny Grahn (SD) 
 
Med 4 ja-röster och 3 nej-röster så har barn- och utbildningsnämnden 
beslutat enligt ordförandes förslag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutar 
 
att ställa sig bakom förslag till ny skollokal och idrottshall i Filipstads 

kommun samt  
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Reservation 
Patrik Fornander (M), Ulla Olsson (L) och Johnny Grahn (SD) reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Fornanders förslag. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunfullmäktige 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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                               § 65                                     
 

 
 
 
 
  

 Information, förvaltningens ledningsorganisation 
 
Efter beslut i kommunstyrelsen så har Sten-Åke Eriksson utsetts till 
förvaltningschef tillika skolchef för barn- och utbildningsförvaltningen från  
den 1 november 2020.  
 
Uppdraget som skolchef innebär att biträda huvudmannen med att tillse att 
de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet 
inom skolväsendet (skollagen kap 2, 8 §a).  
 
Till biträdande skolchef har Annika Axelsson utsetts.  
 
Rekrytering av chef för elevhälsan pågår. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
--- 
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                               § 66                              Dnr 2020/11 
 

 
 
 
 
  

 Information pågående arbetet avseende ändrad skolorganisation i 
Filipstads tätort 
 
Barn- och utbildningsnämndens har beslutat att från hösten 2021 ändra 
inriktningen för Strandvägsskolan och Åsenskolan vid sammanträdet 
redogör förvaltningschefen om att en genomförandeplan upprättats 
tillsammans med berörda rektorer.  
Information har gått ut till vårdnadshavare, via Infomentor. Via 
infomentor kommer vårdnadshavare att få tillgång till information 
fortlöpande. 
Personalen har fått lämna önskemål om var man vill arbeta. 
Utgångspunkten är att lärares legitimation och behörighet styr vilken 
skola man kommer att arbeta på. 
 
Nästa steg är att lärarna kommer att arbeta fram hur det 
gemensamma pedagogiska arbetet ska se ut. 
  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen med godkännande till handlingarna. 
 
 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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