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Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 11.30 
 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Nils-Erik Mellström (C) ersättare för Robert Spector (SD) 
 Bengt Sjöberg (KD) 
 Filip Dahlöv (M) 
 
Ersättare:                Sune Frisk (S) 
  
Övriga deltagande: Jan-Erik Andrén, förvaltningschef 
 Marie Lilja, ekonom 
 Annika Axelsson, verksamhetschef 
 Ingela Dullum, verksamhetschef 
 Sten-Åke Eriksson, verksamhetschef 
                                Per-Arne Söderstedt, verksamhetschef 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-13 
 
Utses att justera: Filip Dahlöv                                            Paragrafer: 62 – 70  
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling  
 
                                Justerande       
   Filip Dahlöv 
    
                                                                   

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2017-09-12 
 
Anslagsdatum:               2017-09-13 Datum för anslags nedtagande: 2017-10-06 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Budgetuppföljning efter augusti månad 
 
Åtgärder inom budget 2017 
 
Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning – elevhälsan 
 
Spångbergsgymnasiets programutbud 2018/2019 

 
Behov av vuxenutbildning och äskande av medel 

 
Remiss om utvecklingssteg för gymnasiesamarbetet i Värmland  
 
Förvaltningen informerar 
 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
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       § 62                               Dnr 2016/94:042   
 
Budgetuppföljning efter augusti månad 
 
Förvaltningens ekonom redovisar det ekonomiska utfallet efter augusti 
månad. 
Prognosen för barn och utbildningsnämnden totalt på helår ligger nu 
på -4 693 tkr vilket är något högre än föregående prognos (-4 475 tkr). 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga månadsuppföljningen för augusti månad med godkännande   
     till handlingarna. 
  
 
Förvaltningschefen redovisar de äskanden som kommer att lyftas vid 
budgetberedningens kommande sammanträde inför budget 2018. 
Äskandena avser  
• Volymökningar 
• Behov av vuxenutbildning 
• Ökat behov av förskola då många barn föds i Filipstad 2017. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att lägga månadsuppföljningen för augusti månad med godkännande   
     till handlingarna. 
 

 

 

                                                                                                               Utdragsbestyrkande 
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        § 63                              Dnr 2016/94:042   
 
Åtgärder inom budget 2017  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i juni att ge förvaltningen i 
uppdrag att arbeta fram åtgärder för en anpassad budget främst till följd 
av minskade asylersättningar.  
En muntlig redovisning gavs vid sammanträdet i augusti. 
  
Verksamhetscheferna för grundskolan och gymnasieskolan redovisar 
vidtagna och planerade åtgärder i organisationen med anledning av minskat 
elevantal/minskad asylersättning. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna redovisningen av åtgärder för en anpassad budget. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av åtgärder för en anpassad budget. 
 

 

                                                                                                               Utdragsbestyrkande 
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       § 64                               Dnr 2017/66:042 
 
Kvalitetsredovisning/verksamhetsuppföljning, elevhälsan 
 
Verksamhetschefen för elevhälsan redovisar elevhälsans uppdrag och 
uppföljning efter läsåret 2016/2017. 
 
Det systematiska kvalitetsarbetet utgår från arbetslaget, de 
yrkesprofessionella yrkesgrupperna och det individuella arbetet.  
Arbetet bedrivs på organisation, grupp och individnivå. 
Alla medarbetare har utvärderat verksamheten utifrån en mall för att 
beskriva arbetet, processerna, analyserna och utveckla förslag till 
förbättringsarbete. Utvärdering sker även i den dagliga kontakten med 
elever, föräldrar och övrig personal. 
Kvalitetsarbetet finns direkt kopplat till vardagen genom det förebyggande 
och hälsofrämjande arbetet som bedrivs för att öka elevernas möjligheter 
till måluppfyllelse. 
Det systematiska kvalitetsarbetet redovisas i barn- och 
utbildningsnämnden och verksamhetsberättelsen läggs ut på kommunens 
hemsida. Huvudmannen tar även del av kvalitetsarbetet genom 
redovisning av elevhälsodatabasen Elsa och politikerbesök ute i 
verksamheten. 
Inom elevhälsans medicinska insatser infördes 2011, Lagen om 
patientsäkerhet, vilken innebär ökat krav på vårdgivaren att bedriva 
systematiskt patientsäkerhetsarbete.  
Det årliga patientsäkerhetsarbetet redovisas i barn- och 
utbildningsnämnden i form av en patientsäkerhetsberättelse under 
mars/april.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
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       § 65                               Dnr 2017/68:612 
 
Spångbergsgymnasiets programutbud 2018/2019 

           Nationella program, åk 1, läsåret 2018/2019 
 

Barn- och fritidsprogrammet BF 
Pedagogiskt arbete 8 platser (lärling) 
Bygg- och anläggningsprogrammet BA 
Husbyggnad 8 platser 
Mark och anläggning Bergteknik 8 platser (särskild variant med riksintag) 
El- och energiprogrammet EE 
Elteknik/Automation 12 platser 
Fordons- och transportprogrammet FT (lärling) 
Personbil 8 platser 
Handels- och administrationsprogrammet HA (lärling) 
Handel och service 8 platser 
Hantverksprogrammet HV (lärling) 
Frisör 8 platser 
Industritekniska programmet IN (lärling) 
Svetsteknik 6 platser 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL (lärling) 
Kök och servering 8 platser 
Vård- och omsorgsprogrammet VO (lärling) 
8 platser 
Naturvetenskapsprogrammet NA 
Naturvetenskap/Naturvetenskap och samhälle 20 platser 
Samhällsvetenskapsprogrammet SA 
Beteendevetenskap 20 platser 
På samtliga nationella program erbjuds innebandyprofil som individuellt val. 
 
Introduktionsprogram - programinriktat individuellt val (PRIV) finns  
i mån av plats på: 
Fordons- och transportprogrammet 
Handels- och administrationsprogrammet 
Hantverksprogrammet 
Industritekniska programmet 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 
Vård- och omsorgsprogrammet 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
att fastställa föreslaget programutbud för Spångbergsgymnasiets 

            nationella program, åk 1, läsåret 2018 – 2019.  
 
 

Beslutet skickas till Region Värmland, gymnasiesamverkan 
                                          Gymnasieantagningen, Karlstad kommun  

                                                                                                                       Utdragsbestyrkande 
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       § 66                                Dnr 2017/69:612 
 
Behov av vuxenutbildning samt äskande om medel 
 
I samverkan med arbetsförmedlingen och arbetsmarknads- och 
integrationsenheten har behov av yrkesutbildningar mot bristyrken 
analyserats och efterfrågats. Vuxenutbildningen i Filipstad har inte 
budgeterade medel för att klara nystart av utbildningar och statliga medel 
(i samverkan inom Värmland) har dragits ner till en nivå som inte löser 
efterfrågan. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-05 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
att begära extra tilldelning av medel 320 tkr budgetår 2017, enligt 

verksamhetschefens förslag daterat 2017-09-05, hos kommunstyrelsen 
för planering och start av yrkesutbildningar för vuxna 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att begära extra tilldelning av medel 320 tkr budgetår 2017, enligt 

verksamhetschefens förslag daterat 2017-09-05, hos kommunstyrelsen 
för planering och start av yrkesutbildningar för vuxna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsen + tjänsteskrivelse 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 67                               Dnr 2017/64:612 
 
Remissyttrande om utvecklingssteg för gymnasiesamarbetet i 
Värmland  
 
Region Värmland har via ett konsultföretag gjort en analys av 
gymnasieutbildningen i Värmland. I utredningen ska man: 
• Föreslå hur den värmländska gymnasieskolan skulle kunna se ut för att 

uppfylla de kvalitetskrav som finns 
• Beskriva framtida organisationsmöjligheter samt 
• Lämna förslag på hur it-tekniken skulle kunna bidra till 

utbildningslösningar.   
 

Konsultföretaget föreslår följande tre utvecklingssteg: 
1. Bygga strukturen för digital samverkan. Genom fjärrundervisning nyttja 

kompetensen på ett sätt som kommer fler elever till del. 
2. Kommunerna tar fram och enas kring kriterier för bedömning av om en 

gymnasieskolas program är bärkraftig eller inte. Respektive huvudman 
tar beslut om eventuell nedläggning. 

3. Koncentration av gymnasieutbildning till fyra kommuner i länet, Arvika, 
Karlstad, Kristinehamn samt Sunne eller Torsby. 

 
Beslutsunderlag 
Region Värmlands utredning: Utvecklad gymnasiesamverkan, 2017-04-25 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 
besluta 
att ställa sig bakom utvecklingssteg ett och två enligt utredningens förslag. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar  
 
föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott besluta 
att ställa sig bakom utvecklingssteg ett och två enligt utredningens förslag. 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till kommunstyrelsens arbetsutskott + tjänsteskrivelse 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 68 
 

Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar aktuella frågor:  
 
Dialogstöd i samarbete med Skolverket: 
Förskolan och grundskolan startat sina kompetensutvecklingsinsatser 
Gymnasiesamverkans kompetensutveckling startar under vårterminen. 
Kartläggning av frånvaron har startat. 
Rekrytering av förste lärare pågår. 
 
Nya skolan 
Både tjänstemannagrupp och politisk styrgrupp har startat arbetet med att 
skapa en ny Strandvägsskola. 
 
Lokalsituationen i förvaltningen 
- Inför skolstart startat verksamhet vid lärcentrums lokaler.  
- Förskolelokaler till Lesjöfors ärende till kommunstyrelsen 
- Beslut om gemensam organisation för vuxnas arbete, utbildning och 

integration har fattats av kommunstyrelsen. Fastighetskontoret har fått 
ett utredningsuppdrag.  

  
 Rekryteringsläget i förvaltningen 
 Stor utmaning att rekrytera behörig personal. Obehörig personal kommer 

att få handledning för att klara uppdraget. 
 
 
Ordförande informerar: 
 
Gymnasiesamverkan i Värmland 
Ordförande informerar från gymnasiesamverkan i Värmland, där han lyft 
frågor kring grundsärskolan och framtida gymnasiesamverkan. 
Gymnasiesamverkan beslutade att beredningsgruppen ska utreda 
grundsärskolans förutsättningar ur ett helhetsperspektiv. 
Ytterligare uppdrag är att utreda förutsättningar/konsekvenser för 
nuvarande gymnasiesamverkan inför bildandet av en regionkommun i 
Värmland. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga rapporterna till handlingarna. 

 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 69 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Skolinspektionens beslut, dnr 2017/24 
 
Elevhälsans verksamhetsplan 2017/2018 
 
Kommunstyrelsens beslut, § 77: Vuxenutbildningsutredningen –  
en gemensam organisation för vuxnas arbete, utbildning och integration 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever redovisas, dnr 2017/13 
 
Kommunrevisionens skrivelse om grundläggande granskning, 2017-06-20 
  
Kommunrevisionens skrivelse om kommande granskning av samverkan 
kring missbruksvård, 2017-09-05 
 
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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       § 70                                Dnr 2017/4:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisade beslut: 
Anställningsärenden; 
Tillsättande av biträdande rektor, 50%, dnr 2017/67 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta  
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 


	0 Närvaro Anslag Bevis
	1 Innehållsförteckning
	§ 62 Budgetuppföljning efter augusti månad
	§ 63 Åtgärder inom budget 2017
	§ 64 Kvalitetsredovisning verksamhetsuppföljning elevhälsan
	§ 65 Spångbergsgymnasiets programutbud 2018
	§ 66 Utveckling av vuxenutbildning och äskande av medel
	§ 67 Remissyttrande om utvecklingssteg för gymnasiesamarbetet i Värmland
	§ 68 Förvaltningschefen informerar
	§ 69 Anmälningsärenden
	§ 70 Delegationsärenden

