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§ 48                              Dnr 2017/77:042 
 
Budgetuppföljning efter maj 2018 
 
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden, avseende helår, bedöms 
efter maj månad till -2 591 tkr vilket är en förbättring med 740 tkr. 
Orsaken till den förbättrade prognosen beror på att HVB verksamheten 
kommer att få en beräknad lägre kostnad med 640 tkr, då verksamheten 
avvecklas fram tills september i år samt att familjecentralen beräknas 
få lägre lönekostnader med 100 tkr under året. 
 
 
Budgetprocess 2019 
 
Förvaltningens ekonom redovisar pågående arbete och underlag inför 
budget 2019. 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

 
att lägga månadsuppföljningen med godkännande till handlingarna samt 
 
att godkänna informationen om budgetarbetet inför 2019. 
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        § 49                             Dnr 2017/11:600 
 
Begäran om tilläggsanslag 
 
Kommunstyrelsens beslutade i mars om byggåtgärder i befintlig 
skolmiljö vid Stålvallaskolan för att skapa ytterligare en 
förskoleavdelning samt förskoleklass. 
Vidare beslutades att ur fastighetsavdelningens investeringsbudget för 
år 2018 anvisa 3 330 tkr till projektet för ombyggnationen. 
Till detta tillkommer investeringskostnader för inre verksamhetsriktade 
anpassningar och möblemang. Denna investering uppgår till 725 tkr 
och omfattar både för- och grundskolas inre miljö. Beräkningen är 
framtagen av teknik och service.  
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2018-06-04 
KS sammanträdesprotokoll § 24, 2018-03-21 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att hos kommunstyrelsen äska 725 000 kr i tilläggsanslag för den inre 

miljön vid Stålvallaskolan 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att återremittera ärendet för avstämning mot barn- och 

utbildningsnämndens investeringsbudget innan äskande av 
ytterligare medel. 
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       § 50                               Dnr 2018/7:600 
 
Fastställande av barn- och utbildningsnämndens förvaltnings- 
organisation 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har ändrat och tagit bort verksamheter 
samt gjort fördelning och förändring av ansvar mellan olika tjänstemän i 
förvaltningen sedan 1 augusti 2016 och fram till 1 juli 2018. 
Verksamhetschef för- och grundskola ändrades 2016 och 
verksamhetschef för grundskola och tf verksamhetschef för förskolan 
tillskapades. 
Verksamhetschef förebyggande och stöd omformades till 
enhetschef elevhälsa 2018.  
Chef för kulturskolan ansvarar sedan 2018 även för fritidsgårdarna i 
kommunen. Verksamhetschef frivilliga skolformer är borttagen och ny 
organisation träder ikraft 1/7 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Beskrivning över förvaltningsorganisation 2018 03 01 samt förslag till 
förvaltningsorganisation 2018 07 01 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa förvaltningsorganisationen enligt förslag 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa förvaltningsorganisationen enligt förslag samt 
 
att organisationen träder i kraft 2018 07 01. 
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                  § 51                              Dnr 2018/44:002 
 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning  
 
Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har setts över främst 
mot bakgrund av ändrad organisation. Rektorer för gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen samt enhetschef för elevhälsan tilldelas den 
delegation som verksamhetschef tidigare ansvarat för. 
Gällande personal har delegationsordningen anpassats till 
kommunstyrelsens/ personalutskottets delegation. 
 
Beslutsunderlag 
Upprättat förslag till delegationsordning, daterat 2018-06-12 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att anta ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 
 
att den nya delegationsordningen gäller fr o m 2018 07 01 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta ny delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 
 
att den nya delegationsordningen gäller fr o m 2018 07 01. 

 
 
 
 
 

Beslutet delges chefer 
                         delegationsordningen publiceras på intranätet 
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         § 52                             Dnr 2018/48:611 
 
Timplan för Filipstads kommuns grundskolor 

 
Verksamhetschefen för grundskolan redovisar den nya timplan som gäller  
elever i årskurs 1 - 6 från och med höstterminen 2018. 
 
Efter genomgången grundskoleutbildning ska varje elev ha fått minst 
6 890 timmars undervisning. 
Huvudmannen beslutar efter förslag av rektorn om fördelning mellan 
årskurserna av undervisningstiden. 
 
Beslutsunderlag 
Timplan för Filipstads kommuns grundskolor fr o m ht 2018, 
daterad 2018-05-29 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad fördelning av undervisningstid (timplan) 
     i enlighet med skolförordningen, kap 9 §§ 3 och 4 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisad fördelning av undervisningstid (timplan) 
     i enlighet med skolförordningen, kap 9 §§ 3 och 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet skickas till grundskolans verksamhetschef 
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       § 53                              Dnr 2017/102:214 
 
Yttrande gällande detaljplan för Storbrohyttan och Munkeberg, 
granskning 
 
Kungörelse om granskning om förslag till detaljplan för Storbrohyttan 
och Munkeberg har upprättats av miljö- och stadsarkitektkontoret. 
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över samrådsremissen vid 
sitt sammanträde i december 2017. 
Aktuell granskning är den sista delen av planprocessen före beslut om 
att anta detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och stadsarkitektkontorets samrådshandlingar,  
dnr 2017-204, 2018-05-28  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran mot förslag till 
detaljplan för Storborhyttan och Munkeberg 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran mot förslag till 
detaljplan för Storborhyttan och Munkeberg. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till miljö- och stadsarkitektkontoret 
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       § 54                              Dnr 2017/101:214 
 
Yttrande gällande detaljplan för Finnshyttan, granskning 
 
Kungörelse om granskning om förslag till detaljplan för Finnshyttan har 
upprättats av miljö- och stadsarkitektkontoret. 
Barn- och utbildningsnämnden yttrade sig över samrådsremissen vid 
sitt sammanträde i december 2017. 
Aktuell granskning är den sista delen av planprocessen före beslut om 
att anta detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och stadsarkitektkontorets samrådshandlingar,  
dnr 2017-203, 2018-06-04  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran mot förslag till 
detaljplan för Finnshyttan 
 
 
Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran mot förslag till 
detaljplan för Finnshyttan. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till miljö- och stadsarkitektkontoret 
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                 § 55                                Dnr 2018/43:214 
 

Yttrande gällande detaljplan för kvarteret Björnen 
 
”Syftet med detaljplanen är att ta fram en ny detaljplan för området för att 
möjliggöra för nybyggnation av ett vårdboende för äldre samt att planlägga 
befintligt LSS-boende för att få en sammanhängande bild av kvarterets 
utveckling”. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och stadsarkitektkontorets samrådshandlingar, dnr 2017-249 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran mot förslag till detaljplan 
för kvarteret Björnen, Filipstads kommun 

 
 

Beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran mot förslag till detaljplan 
för kvarteret Björnen, Filipstads kommun. 
 
 
 
 
Beslutet skickas till miljö- och stadsarkitektkontoret 
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       § 56                              Dnr 2018/50:600 
 
Skollokalsutredningen – mål för lärmiljö 
 
Förvaltningschefen och verksamhetschefen för grundskolan informerar 
nämnden om utredningsarbetet gällande framtida skollokaler inom 
Filipstads tätort. 
Vid dagens sammanträde presenteras förslag till mål för lärmiljön inom 
Filipstads kommuns grund- och grundsärskolor. 
 
Målbildens fyra huvudområden; 
Hållbarhet 
Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 
Organisation och arbetssätt 
”Hela barnet hela dagen”, verklighetsnära lärande, pedagogen och 
arbetslaget 
Skolans rum 
Flexibla lärmiljöer i arbetslagsarenorna, inspirerande och kreativa 
lärmiljöer, utemiljöer 
Trygghet 
Elever ska känna sig trygga 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingar samt 
 
att vid nämndens möte i augusti fastställa mål för lärmiljön inom grund- 

och grundsärskolan. 
 

 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 57 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar aktuella frågor. 
Inom dialogstödet, i samarbete med Skolverket, har en omfattande 
kompetensutveckling genomförts. 
Diskussion pågår med Skolverket om att fortsätta utvecklingsarbetet 
tillsammans inom området ”likvärdig skola”. 
 
Rekryteringsläget 
I grundskolans rekryteringsarbete har extern personal tagits in som stöd 
till rektorer i det aktiva rekryteringsarbetet. 
Förskolan har rekryterat tre utbildade förskollärare inför hösten. 
Lärare till gymnasieskolans nationella program har rekryterats. 
Elevhälsan har anställt skolsköterska och kurator. 
 
Verksamhetsintegrerad utbildning 
Filipstads kommuns åtar sig att ta emot två elever från Karlstads 
universitets lärarutbildning. 
 
Vuxenutbildning och lärcenter 
Yrkesutbildningen kommer att utvecklas under hösten. 
 
SFI undervisningen 
Arbetsmiljöverket har lagt ner sin utredning gällande arbetsmiljön vid SFI- 
undervisningen efter konstaterande att Filipstads kommun uppfyllt de krav 
som arbetsmiljöverket ställt. 
 
Prognos av födda barn 2018 samt placerade barn i förskolan redovisas. 
 
Kulturskolan 
Olle Engström (S) efterfrågar sitt tidigare förslag om att utveckla 
kulturskolans möjligheter till feriearbete bl a via musik för äldre men också 
vid torget. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga förvaltningschefens rapport till handlingarna samt 
 
att ge kulturchefen i uppdrag att se över möjligheten för kulturskolans 
elever att uppträda/spela, för olika målgrupper, vid olika ställen i 
kommunen och samt 
 
att se över möjligheten att erbjuda elever feriearbeten inom området. 
                                                                                                             Utdragsbestyrkande 
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       § 58 
 
Anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktige har utsett Johan Larsson (s) till ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden. 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Arbetsmiljöverkets beslut, dnr 2018/009 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever, dnr 2017/13 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 59                               Dnr 2018/6:600 
 
Delegationsärenden 
 
Inga beslut anmäls vid dagens sammanträde. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2018-06-19 14(15) 

 
 

        § 60 
 
Övrigt 
 
Ordförande informerar om framtida gymnasiesamverkan i Värmland. 
Gymnasiesamverkan kommer inte att ingå i kommande region Värmland. 
Det primärkommunala ansvaret kvarstår och gymnasiesamverkan i 
Värmland fortsätter.  
 
Beredningsgruppen i nuvarande gymnasiesamverkan har fått i uppdrag 
att arbeta fram ett nytt samarbetsavtal att gälla fr o m 2019 01 01. 
Avtalsförslaget kommer att skickas ut till kommunerna för 
ställningstagande under hösten 2018. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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        § 61                                  
 
Övrigt - sommarhälsning 
 
Ordförande tackar all personal inom förvaltningen för ett väl utfört arbete 
under första halvåret 2018. 
 
Personalen och barn- och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare 
önskas en trevlig sommar! 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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