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__________________________________________________________________  
 
Plats och tid:           Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 – 12.00 
                                 
Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande 
 Patrik Fornander (M) 
 Olle Engström (S) 
 Ann-Marie Rosö (S) 
 Nils-Erik Mellström (C) ersättare för Robert Spector (SD)  
 Henric Forsberg (S) ersättare för 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 
                                  Hans Ryhed, tf verksamhetschef 
 Ing-Marie Jonsson, rektor, § 16 
                                  Gun Palmqvist, rektor, § 16 
                                  Maria Sjödahl Nilsson, rektor, § 16  
 Jan Setterberg, rektor, § 16 
 Lena Hammarqvist, nämndadministratör/sekreterare 
 
Justeringens plats    
och tid: Barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-15 
 
Utses att justera:  Nils-Erik Mellström                            Paragrafer: 11 – 16 
 
 
Underskrifter:          Sekreterare         
   Lena Hammarqvist 
 
                                Ordföranden      
   Torbjörn Parling  
 
                                Justerande       
   Nils-Erik Mellström   
                                                                  

                                                     ANSLAG/BEVIS 
                                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:                      Barn- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:   2018-02-13 
 
Anslagsdatum:               2018-02-15            Datum för anslags nedtagande: 2018-03-09 
 
Förvaringsplats:             Barn- och utbildningsnämndens kansli 
 
Underskrift__________________________________________________________ 
                      L Hammarqvist                                                                           Utdragsbestyrkande  



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2018-02-13  

 
 

 
 
§ 11 
 
§ 12 
 
§ 13 
 
§ 14 
 
§ 15 
 
§ 16 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2017 

 
Organisationsförändring, elevhälsa 
 
Förvaltningschefen informerar 

 
Anmälningsärenden 
 
Delegationsärenden 
 
Grundskolans skolutvecklingsarbete 
 

 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
 



FILIPSTADS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum                        Blad 

     
         
          
Barn- och utbildningsnämnden  2018-02-13 2(7) 

 
 

        § 11                              Dnr 2018/8:042 
 
Barn- och utbildningsnämndens bokslut 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett negativt resultat mot budget 
med totalt 942 tkr för 2017. 
 
Inom grundskolan beror det positiva resultatet på att verksamheten varit 
återhållsam med kostnader och att verksamheten sökt och beviljats 
statsbidrag. 
Avvikelsen på grundskolans nya elever avser minskad asylsökande elever 
och därmed minskade intäkter från Migrationsverket. 
 
Den negativa avvikelsen på frivilliga skolformer beror till största del på 
ökad efterfrågan av vuxenutbildningar. 
Gymnasiet har ökade kostnader för interkommunal ersättning med 350 tkr. 
Elevantalet har ökat samt att elever på gymnasiesärskolan har tillkommit 
under året.  
Gymnasiet nya elever har en negativ avvikelse på 3 000 tkr. Under året 
har en stor minskning av elevantalet skett. Antalet asylsökande elever har 
minskat med hälften mot budgeterat och medför minskade intäkter. 
 
Förebyggande och stöd har en positiv avvikelse på 3 200 tkr. Detta beror 
främst på HVB-verksamhetens minskade kostnader. 
Riddarnäset HVB och Masmästaren HVB har minskade kostnader med 
2 800 tkr. Lägre personalkostnader till följd av varsel och uppsägningar av 
personal då antalet ungdomar i verksamheten minskat. 
 
Elevhälsan har en positiv budgetavvikelse på 480 tkr. Orsaken är färre 
psykologutredningar samt lägre personalkostnader. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  godkänna upprättat bokslut för 2017 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat bokslut för 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 12                              Dnr 2018/7:600 
 
Förvaltningens organisation 
 
Verksamhetsområdet förebyggande och stöd omfattar idag färre 
verksamheter än tidigare varför förvaltningschefen föreslår en ändrad 
ledningsorganisation. 
 
Förslaget innebär att förebyggande och stöd ändras till elevhälsa samt 
att tjänsten som verksamhetschef ersätts med en enhetschefstjänst för 
den samordnade elevhälsan. I uppdraget som enhetschef ingår 
föreståndarskap för HVB-verksamheten samt familjecentral.  
 
 
Ärendet har hanterats inom facklig samverkan och mbl. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden förslås besluta  
 
att godkänna organisationsändringen för förvaltningen samt 
 
att rekrytering av elevhälsochef kan genomföras 
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna organisationsändringen för förvaltningen samt 
 
att rekrytering av elevhälsochef kan genomföras. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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          § 13 
 
Förvaltningschefen informerar 
 
Förvaltningschefen redovisar aktuella frågor. 
 
Förskolans utökning 
Teknikutskottet har beslutat om fortsatt utveckling i och omkring förskolan 
Lyckebo i Lärcentrum. 
 
Dialogstöd i samarbete med Skolverket 
Sista etappen igång för ledningspersonalen innebärande systematisk 
kunskapsutveckling med fokus på undervisning och det som gör skillnad 
för barn och elever i Filipstads kommun. En utveckling av röda tråden, för 
en hög måluppfyllelse. 
 
Nya skolan 
Förberedelsearbetet fortskrider. 
Studiebesök genomförts i Lerums kommun. 
 
Organisationsfrågor 
Rekrytering av verksamhetschef För frivilliga skolområdet pågår. 
 
Svar på fråga om certifiering 
Finns inget krav för personal att vara certifierade för arbetet med 
kränkande behandling. 
 
Första linjen, Östra Värmland 
Ett samarbete i Östra Värmland kring lindrig psykisk ohälsa. 
Samtalsstöd kan ges upp till fem gånger. Från start i oktober och fram tills 
idag har 130 kontakter tagits varav man arbetat med 100 personer. 
Ett tio-tal ungdomar överförts till BUP för vidare stöd och behandling. 
 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 14 
 
Anmälningsärenden 
 
Ärenden som anmäls till nämnden för kännedom: 
 
Familjecentralens verksamhetsberättelse, 2017 
 
Familjecentralens verksamhetsplan, 2018 
 
Skolinspektionens beslut, dnr 2017/96 
 
Skolinspektionens beslut, dnr 2018/5 
 
Anmälan till huvudmannen om kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering av barn/elever redovisas, dnr 2017/13 
 
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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       § 15                               Dnr 2018/6:600 
 
Delegationsärenden 
 
Beslut som fattats enligt gällande delegation anmäls till nämnden. 
 
Redovisade beslut: 
Anställningsärenden, förebyggande och stöd 
 
Beslut om ändring av lovdag för eleverna under vårterminen. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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       § 16 
 
Grundskolans skolutvecklingsarbete 
 
Verksamhetschef och rektorer för grundskolan/grundsärskolan 
redovisar det skolutvecklingsprogram som pågått under åren 2009 – 
2017 i Filipstads kommun. 
Med mottot ”Nu bär det av mot toppen” inleddes arbetet. 
 
Bakgrund 
Meritvärden i botten av riket. 193 poäng (16 ämnen) 
Ingen tro på att vi kunde ligga i topp 
Saknade analys av varför resultaten såg ut som de gjorde 
Ingen målmedveten strategi på hur vi skulle ändra på trenden 
Osynliga rektorer på lektionerna 
Rektorer som framförallt arbetade med det kommunala uppdraget. 
 
Arbetet under åren 2009 – 2017 
En vision och en ledningsdeklaration arbetades fram 
 
Åtgärder och framgångsfaktorer 
Tillsättning av ämnesutvecklare – tre ben 
Systematik – Lärplattform 
Kunskapsuppföljning 4 ggr/år 
Kvalitetssäkringsmodell 
Rektors pedagogiska arbete 
Mycket målmedvetet arbete 
Lugn och ro. 
 
Utvärdering 
Personalen har under vårterminen 2017 utvärderat arbetet och 
framhåller kvalitetssäkring och kunskapsuppföljning som några av de 
viktigaste framgångsfaktorerna. 
Resultat 
Genomsnittligt meritvärde för årskurs 9 har ökat. 
 
Hot och möjligheter 
Ny skola, ämneslärarsystem, nyanländas lärande, Lärarbrist – 
legitimation – behörighet, små skolenheter, arbetsbelastning 
Grundskolan arbetar nu vidare i skolarbetet med avstamp i sina 
erfarenheter av det långsiktiga och framgångsrika utvecklingsarbetet. 
 
Beslut 
Efter avslutad föredragning och diskussion tackar nämnden grundskolan 
för ett gott arbete och för dagens föredragning. 

                                                                                                            Utdragsbestyrkande 
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