SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 1

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

Kommunkontoret, Foxen, kl 17.00-29:30
Annika Holmstrand
(c)
Karl-Erik Andersson
(c)
Anna Moberg
(m)
Annika Sahlin
(fp)
Therese Gustafsson
(fp)
Stefan Moberg
(kd)
Birger Pettersson Wiik
(s)
Ulla-Britt Svensson
(s)
Lena Svensson
(s)
Siv Ögren
(s)
Chriztian Hansson
(s)
Kent Norman
(c)
Tina Andersson
(m)

Plats och tid
Beslutande

ordförande

kl 17.00-18.15 §§ 28-30

tjänstgörande ersättare
tjänstg. ersättare §§ 25-27, 31-35
ej tjänstgörande ersättare

Övriga deltagare

Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren, kl 17.35-19.30 §§ 25-27, 30-35
Verksamhetschef May Bjerklund
Assistent Elisabet Eriksson
Anna Gustafsson, Lärarförbundet

Utses att justera

Birger Pettersson Wiik

Justeringens
plats och tid

Förvaltningskontoret 2013-03-27

Underskrift

Paragrafer

25-35

Sekreterare

Elisabet Eriksson
Ordförande

Annika Holmstrand
Justerande

Birger Pettersson Wiik

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Myndighet

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
protokoll

2013-03-26
2013-03-27

Datum för anslags nedtagande

2013-04-18

Förvaltningskontoret

Underskrift

Elisabet Eriksson
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 2

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 25

2013-03-26

Dnr 12.13.66

Anmälan av kränkande behandling/diskriminering
Anmälan av kränkande behandling/diskriminering redovisas.
Ärende: 30-70/13
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden har tagit del av redovisningen av anmälan av kränkande behandling.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 3

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 26
Anmälan av delegationsbeslut
1.2.2

Anställningar inom barn- och utbildningsnämnden
Lista nr: 4

3.3.3

Utse beslutsattestanter, samt ersättare för dessa inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde
Lista nr: 2

4.5.5

Beslut om skolskjuts
Lista nr: 3

6.1.2

Beslut i ärende som är så brådskande att barn- och utbildningsnämnden
avgörande inte kan avvaktas
Lista nr: 2

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Redovisningen av delegationsbeslut godkännes.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 27
Arbetsutskottets protokoll 2013-03-11 §§ 25-28 för kännedom
§ 25

Ärenden för kännedom

§ 26

Ledningsorganisation – BUN

§ 27

Tidplan budget 2014-2016 – tidsplan

§ 28

Nya Silbodalskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Redovisningen av ärenden för kännedom godkännes.

Utdragsbestyrkande

Sida 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 5

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 28

2013-03-26

Dnr 120.12.61, 27.12.04

Framtidens grundskoleorganisation
Kommunfullmäktige i Årjängs kommun har gett barn- och utbildningsnämnden
i uppdrag att ta fram ett förslag på en ny skolorganisation. Torsdag 31 januari
överlämnades utredningen som barn- och utbildningsnämnden initierat.
Kommunfullmäktige har återremitterat till barn- och utbildningsnämndens ärende
2012-09-27 § 100 om nedläggning av skolorna i Bön och Blomskog hösten 2013
för att behandlas tillsammans med den pågående skolutredningen.
I Jörgen Stenbratts utredning konstateras att elevantalet under den senaste
tioårsperiod minskat med ca 200 elever, och trenden ser ut att fortsätta. Utifrån
den demografiska utvecklingen, har barn- och utbildningsnämnden fått en allt
lägre budgetram 2013-2015.
I Årjängs kommun finns idag nio låg- och mellanstadieskolor, varav en är
friskola, och två högstadieskolor. Kommunfullmäktige tog 2012 beslut om att
ersätta den gamla högstadieskolan i Årjäng med en ny. Det nya högstadiet
kommer, liksom det nuvarande, att ha plats för kommunens samtliga
högstadieelever.
Barn- och utbildningsnämnden har fastslagit som politiskt mål att ”skolor ska
ha en bra lär- och arbetsmiljö”.
En bra lär- och arbetsmiljö kännetecknas av en skola med behöriga och
kompetenta lärare, tillgång till väl underhållna lokaler och som erbjuder
undervisning i flexibla grupper och bidrar med social fostran i olika grupperingar.
Skolan är utrustad med ett aktuellt bibliotek och har tillgång till moderna
hjälpmedel i undervisningen.
Personalen arbetar i arbetslag där undervisningen följs upp, utvärderas och
utvecklas tillsammans med en närvarande skolledning. Arbetslagen har egna
arbetsplatser, där man kan föra ostörda samtal med föräldrar och elever.
Förutom ekonomiska skäl finns även pedagogiska och sociala skäl att
minska antalet LM-skolor i Årjängs kommun för att kunna erbjuda en bra
lärmiljö för alla elever.
Genom investeringen i en ny högstadieskola har Årjängs kommun en unik
möjlighet att erbjuda alla sina ungdomar en utmanande och utvecklande tid
i en modern skola.
forts.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 6

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 28 forts
Under februari/mars diskuterar de politiska grupperna förslaget. Barn- och
utbildningsnämnden kommer att lämna sitt förslag 26 mars. Kommunfullmäktige
kommer att ta beslut med anledning av utredningen den 29 april.
TIDPLAN FÖR DEN POLITISKA PROCESSEN
Om förändringar i skolorganisationen ska kunna göras inför hösten 2013 pga det
befarade underskottet, behöver kommunfullmäktige fatta sitt beslut absolut senast
i april 2013.
Datum år 2013
31 januari
1 feb-10 mars
11 mars
26 mars
9 april
9 april
29 april

Beslutsprocess
Utredningen presenteras för barn- och utbildningsnämnden
Skolorganisationen behandlas i de politiska grupperna
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar sitt
förslag till nämnden
Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt förslag till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens AU lämnar sitt förslag
Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut till
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om grundskolans organisation.

Beredningsunderlag
Fullmäktigeberedningens minnesanteckningar, 2012-05-29
Barn- och utbildningsnämnden §100, 2012-09-27
Verksamhetschefens konsekvensbeskrivning, 2012-11-22
Skolutredning Årjängs kommun, 2013-01-31
Skolutredning, bilagor 2-11, 2013-02-18
Skrivelse från Lärarförbundet, 2013-02-18
Förankringsprocess framtida skolorganisation, 2013-02-20
Skrivelser/konsekvensbeskrivningar från föreningar/skolgrupper mm
Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25 § 15
Tjänsteskrivelse, 2013-03-11
Skrivelse från folkpartiet, kristdemokraterna och moderaterna, 2013-03-11
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-11 § 24

forts.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 7

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 28 forts
Yrkande
Anna Moberg (m) yrkar med bifall från Therese Gustafsson (fp),
Annika Sahlin (fp) och Stefan Moberg (kd) avslag på arbetsutskottets förslag
till förmån för eget förslag till beslut som bifogas protokollet.
Karl-Erik Andersson (c) och Ulla-Britt Svensson (s) yrkar med bifall från
samtliga socialdemokratiska ledamöter att nämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Karl-Erik Anderssons yrkande.
Votering
Votering begärs och verkställs enligt följande voteringsproposition:
JA för Karl-Erik Anderssons yrkande och NEJ för Anna Mobergs yrkande.
Voteringen utföll med 7 röster för JA och 4 röster för NEJ. Voteringsresultatet
redovisas i ett särskilt protokoll som bifogas nämndens protokoll.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Silbodalskolans upptagningsområde för förskoleklass och LM utvidgas att omfatta
nuvarande område tillsammans med upptagningsområdet för Blomskogs skola
samt dåvarande upptagningsområdet för Lennartsfors skola fr o m höstterminen
2013. Skolbarnsomsorg erbjuds i Årjäng.
Töcksfors skolas upptagningsområde för förskoleklass och LM utvidgas att
omfatta nuvarande område tillsammans med upptagningsområdet för Böns skola.
Skolbarnsomsorg erbjuds i Töcksfors fr o m höstterminen 2015.
Silbodalskolans upptagningsområde för högstadiet utvidgas att omfatta hela
kommun fr o m höstterminen 2015.
Fortsätter minskningen av antalet elever på övriga LM-skolor kan man inte
utesluta framtida förändringar av såväl ekonomiska som pedagogiska och sociala
skäl. Svensbyns skola bedöms idag vara den skola som även i ett längre
perspektiv bör behållas som egen skolenhet.
forts.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 8

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 28 forts
GENOMFÖRANDEPLAN
Tidpunkt Åtgärd
Vt 2013

Beslut i KF

Ht 2013

Blomskog
till Silbodal LM

Kostnadsminskning Övrigt

Utreda skolbarnomsorgen
Skolskjutsar
__________________________________________________________________
900 Tkr

Utreda lokalerna Silbodal LM
Investeringsbudget
Utreda lokalerna Töcksfors LM
Investeringsbudget
Byggstart nya högstadieskolan
__________________________________________________________________
Vt 2014
Blomskog
1 150 Tkr
Byggnation H
__________________________________________________________________
Ht 2014
Byggnation H
__________________________________________________________________
Vt 2015
Byggnation H slutförs
__________________________________________________________________
Ht 2015

Alla åk 7-9
1 500 Tkr
till nya H
Bön till
500 Tkr
Töcksfors LM
__________________________________________________________________
Vt 2016

Alla åk 7-9
1 500 Tkr
till nya H
Bön
600 Tkr
__________________________________________________________________
H = högstadiet

LM = låg- och mellanstadiet

Therese Gustafsson (fp), Annika Sahlin (fp) Stefan Moberg (kd) och
Anna Moberg (m) reserverar sig skriftligt mot nämndens beslut.

Kopia Kommunfullmäktige, verksamhetschef, rektorer, ek.chef, förv.ekonom
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 9

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 29

2013-03-26

Dnr 29.13.60

Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Kommunfullmäktige beslutade 2010-08-30 § 73 om ny förvaltningsorganisation
för Årjängs kommun. I beslutet får barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att
fatta de beslut som behövs avseende sina verksamheter, i enlighet med
fullmäktiges beslut och de riktlinjer som framförs i Nämndkommitténs
utredningsförslag.
Barn- och utbildningsnämndens reglemente § 26 behöver anpassas i enlighet med
den nya organisationen då det idag endast finns en verksamhetschef. Reglementet
justeras också avseende nämnsekreterarens närvarorätt.
Nuvarande lydelse
Närvarorätt
§ 26
Vid barn- och utbildningsnämndens och arbetsutskottets sammanträden får i den
mån inte nämnden för särskilt fall beslutar annat, barnomsorgs- och skolchefer
vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna.
Förslag till ny lydelse
Närvarorätt
§ 26
Vid barn- och utbildningsnämndens och arbetsutskottets sammanträden får, i den
mån inte nämnden eller utskottet för särskilt fall beslutar annat,
verksamhetschefen och nämndsekreteraren vara närvarande med rätt att delta i
överläggningarna.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2010-08-30 § 73
Utdrag ur barn- och utbildningsnämndes reglemente, § 26
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2013-02-11
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-11 § 29
Stefan Moberg (kd) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
forts.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 10

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 29 forts
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1. Förslaget till ny lydelse av barn- och utbildningsnämndens reglemente
Närvarorätt § 26, antas.
2. Nämndsekreteraren får i uppdrag att uppdatera reglementet i enlighet med
beslutet.

Kopia
Kommunstyrelsen
Ordförande
Ledamöter/ersättare
Tjänstemän

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 11

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 30

2013-03-26

Dnr 120.12.61

Förankringsprocess framtida skolorganisation
Tidplan för den politiska processen
Datum år 2013 Beslutsprocess
Utredningen presenteras för Barn- och utbildningsnämnden
31 jan
1 feb – 10 mars Skolorganisationen behandlas i de politiska grupperna
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott lämnar sitt
11 mars
förslag till nämnden
Barn- och utbildningsnämnden lämnar sitt förslag till
26 mars
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens AU lämnar sitt förslag
9 april
Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut till
9 april
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om grundskolans organisation.
29 april
Om förändringar i skolorganisationen ska kunna göras inför hösten 2013 behöver
kommunfullmäktige fatta sitt beslut absolut senast i april 2013.
Förvaltningens förslag till förankringsprocess
Efter att Barn- och utbildningsnämnden har tagit ett beslut om en framtida
skolorganisation den 26 mars är det viktigt att vi förankrar beslutet hos alla parter
vad som kommer att gälla fr o m hösten 2013.
1. Nämnden tar ett beslut om nedläggning av skolor 2013:
- Pressmeddelande och skriftlig information om vad BUN har beslutat
- Informationsmöten för föräldrar, elever och personal på den berörda skolan
2. Nämnden tar ett beslut om nedläggning av skolor 2014 el längre fram:
- Pressmeddelande/skriftlig information om vad BUN har beslutet
- Informationsmöte för de som är intresserade, förslagsvis har vi ett möte i
Töcksfors och ett i Årjäng.
- AU har möten med berörda skolors föräldrar när det närmar sig nedläggning
av skolan
3. När Kommunfullmäktige tagit beslut om en ny skolorganisation 29 april
- Pressmeddelande/information om vad KF har beslutet
- Kommunen bjuder in till en presskonferens
forts.
Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 12

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 30 forts
Under de närmaste åren kommer grundskolans organisation att förändras.
Barn- och utbildningsnämnden kommer att aktivt stödja den processen,
ta vara på de erfarenheter som görs och dokumentera arbetet för att lära inför
framtiden.
Utvecklingsarbetet kommer att inriktas på följande områden:
- Hur övergången sker när en skola ska ta emot elever och deras föräldrar från en
annan skolenhet
- Utformningen av behöriga arbetslag
- Utformningen av det särskilda stödet inom befintliga ekonomiska ramar

Arbetet kommer att påbörjas på Silbodalskolan LM i samband med att skolan
tar emot elever från Blomskogs skola hösten 2013.
Beredningsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2013-02-20
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-11 § 30
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
1. Förslag till förankringsprocess godkännes.
2. Verksamhetschefen får i uppdrag att påbörja utvecklingsarbetet:

Protokollsanteckning
Stefan Moberg (kd) framför att det är viktigt att kommunfullmäktige tar hänsyn
till folkomröstningen innan beslut tas.

Kopia
Kommunfullmäktige
Verksamhetschef
Rektorer

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 13

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 31

2013-03-26

Dnr 24.12.04

Årsredovisning 2012
Det ekonomiska utfallet för nämnden visar på ett underskott på 5 904 tkr, vilket
innebär ett budgetöverskridande med cirka 2.75 %. Underskottet förklaras till stor
del av underfinansiering och avsaknad av ekonomisk buffert för oförutsedda
händelser.
Beslutsunderlag
Det ekonomiska resultatet uppdelat på verksamhetsområden:
Administration
-1 960 tkr
Musikskola
296 tkr
Barnomsorg
1 240 tkr
Grundskola
-4 116 tkr
Gymnasieskola
-1 388 tkr
Vuxenutbildning
47 tkr
Arbetsmarknadsåtgärd
-23 tkr
Totalt resultat för BUN

- 5 904 tkr

Det stora underskottet förklaras med att Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
haft en underfinansierad budget redan från årets början och dessutom saknat en
buffert för oförutsedda händelser/utgifter.
Enligt sammanställningen ovan framgår det tydligt att det är grundskolan som har
de största ekonomiska bekymren med - 4 116 tkr. Av detta är det cirka 1 050 tkr
som kommer från ofinansierade sparbeting och avgifter för elever i andra
kommuners skolor. Resterande del kommer främst från ökade personalkostnader
för stöd och särskilt stöd. Till exempel har Silbodalskolan i Årjäng inrättat en
särskild ”förberedelseklass” för barn och elever som kommer hit med inga eller
mycket begränsade kunskaper i svenska språket.
Administrationen visar på ett underskott på 1 960 tkr, vilket förklaras med ett
ofinansierat sparbeting på 1 050 tkr och högre kostnader för nämndarbete,
rektorsstöd och en ofinansierad lönesatsning på rektorer och förskolechefer.

forts

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 14

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 31 forts
Gymnasieskolan har ett underskott på 1 388 tkr, vilket hänger samman med den
besparing på 1 500 tkr som nämnden lade in i budgeten för att eventuellt
gymnasiefriskolan Årjängs Praktiska skulle läggas ner. Friskolan lades visserligen
ner, men kostnadsökningen för personal och läromedel var högre än väntat vid
övertagandet. Nämnden räknar dock med att kunna få bättre ekonomisk effekt
under 2013 och 2014 när vissa program som kommunen tog över, kan fasas ut i
takt med att eleverna tar examen.
Barnomsorgen har gjort omfattande sparåtgärder under året, vilket syns på
överskottet på 1 240 tkr. Dels genom den vanliga löpande anpassningen som
organisationen alltid gör under våren, när de får reda på hur många barn som ska
ha plats i förskola och fritids under hösten. Men barnomsorgen har också jobbat
med andra besparingsåtgärder för att finansiera nämndens underskott.
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden bör se över sitt budgetarbete och undvika att planera verksamhet som
inte kan finansieras inom budgetramen.
Nämnden bör också bereda utrymme för en ekonomisk buffert i sin budget med
minst 1 %, cirka 2 200 tkr, för att kunna klara av oförutsedda händelser.
Med dessa enkla åtgärder torde nämnden ha betydligt bättre förutsättningar att nå
en budget i balans under åren som kommer.
Beredningsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2013-02-25
Årsredovisning 2012, 2013-02-25
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-11 § 31
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Redovisad årsredovisning 2012 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

Kopia
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef, barnomsorgschef, rektorer
Ekonomichef, förvaltningschef

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 15

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 32

2013-03-26

Dnr 20.13.04

Ekonomirapport 2013-02-28
Barn- och utbildningsnämnden har börjat budgetåret 2013 med en stor osäkerhet
om sitt ekonomiska läge. Höga krav måste därför ställas på både nämnd och
förvaltning i det ekonomiska arbetet framöver om en budget i balans ska kunna
presenteras vid årets slut.
Detta beror på att flera av nämndens budgeterade besparingsåtgärder ännu inte har
godkänts/beslutats av kommunfullmäktige. Dessutom har nämnden hemställt om
extra medel för både ett ofinansierat sparbeting och en ny förskoleavdelning i
Årjängs tätort.
I avsaknad av dessa beslut, bedöms nämndens årsprognos till -3 600 tkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2013-03-11
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-11 § 32
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Nämnden har tagit del av ekonomirapport per den 28 februari 2013.

Kopia
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef
Barnomsorgschef
Rektorer
Ekonomichef
Förvaltningsekonom

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Årjängs Kommun

Sida 16

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 33

2013-03-26

Dnr 27.12.04

Budget 2013
I budgetarbetet inför 2013 så kunde inte nämnden enas om beslut och åtgärder för
en nå en budget i balans. Den budget för 2013 som beslutades innehöll därför ett
ofinansierat sparbeting på 1 735 tkr. I samma nämndbeslut 2012-12-12 hemställde
då nämnden hos kommunfullmäktige om en utökning av budgetramen med
samma belopp. Vid tidpunkten för denna skrivelse har frågan ännu inte beslutats i
kommunfullmäktige.
Förutom detta så har nämnden i sitt budgetarbete beslutat om besparingar på cirka
1 250 tkr vid nedläggning av två bygdeskolor och avslutande av kommunalt
vårdnadsbidrag. Dessa frågor är dock av sådan karaktär att de måste beslutas av
kommunfullmäktige innan de får sättas i verket. Detta har heller inte hunnit
beslutas i kommunfullmäktige ännu.
I tillägg till detta så har nämnden vid mötet 2013-01-31, beslutat att öppna en
förskoleavdelning till i Årjäng då det varit kö till förskolorna i tätorten.
Öppnandet sker utan finansiering och beräknas kosta cirka 600 tkr under
vårterminen. Nämnden hemställer därför hos kommunfullmäktige om en utökning
av budgetramen med ytterligare 600 tkr. Denna fråga har heller inte kommit upp
till beslut i kommunfullmäktige ännu.
Sammantaget är det ekonomiska läget för Barn- och utbildningsnämnden
bekymmersamt och extra besvärligt blir det för nämnden att flera av de
ekonomiska frågorna inte kan avgöras av nämnden själv utan måste beslutas av
kommunfullmäktige.
Med andra ord kommer nämnden ha mycket svårt att planera sin ekonomi och
verksamhet framöver innan beslut fattats i kommunfullmäktige. Målet om en
budget i balans är således i fara om inga åtgärder vidtas eller nya ekonomiska
medel tillförs.
I avsaknad av beslut om extra medel och godkända sparåtgärder från
kommunfullmäktige prognostiseras nämndens ekonomi för 2013 till ett underskott
på ca 3 600 tkr.

forts
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Barn- och utbildningsnämnden

2013-03-26

§ 33 forts
Beredningsunderlag
Budgetkalkyl, 2012-11-14
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2013-02-06
Arbetsutskottets förslag till beslut 2013-03-11 § 33
Yrkande
Anna Moberg (m) yrkar med bifall från Therese Gustafsson (fp) och
Annika Sahlin (fp) att nämnden skall hemställa till kommunfullmäktige
om ytterligare 1 miljon kronor i utökad ramtilldelning för att täcka årets
underskott.
Kent Norman (c) och Ulla-Britt Svensson yrkar med bifall från samtliga
ledamöter från centerpartiet och socialdemokraterna att nämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Kent Normans förslag.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Verksamhetschefen får i uppdrag att inarbeta underskottet i budgetramen.

Kopia
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef
Barnomsorgschef
Rektorer
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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§ 34

2013-03-26

Dnr 34.12.60

Ansökan från Föräldrakooperativet Björnen om godkännande som
huvudman för en förskoleklass och grundskola i Årjängs kommun
Föräldrakooperativet Björnen har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande
som huvudman för en förskoleklass och grundskola i Årjängs kommun från och
med läsåret 2014/2015.
Barn- och utbildningsnämnden har tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen senast den 19 april 2013.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
Nämnden ger arbetsutskottet i uppdrag att yttra sig till Skolinspektionen senast
den 19 april 2013, angående ansökan från Föräldrakooperativet Björnen om att
få starta förskoleklass och grundskola i Årjängs kommun.

Kopia
Skolinspektionen
Verksamhetschef
Ledamöter/ersättare i arbetsutskottet
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§ 35

2013-03-26

Dnr 7.11.29

Nya Silbodalskolan
Verksamhetschefen och barnomsorgschefen presenterar ritningsförslag på den
nya Silbodalskolan nya lokaler för barnomsorgen.
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