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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 15.00–17.15

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Benny Moberg (KD)
Jörgen Berglund (M)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Chriztian Hansson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Robin Karlsson (L), ersättare
Annika Holmstrand (C), ersättare

Övriga närvarande

May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
Lisbeth Albinsson, Kommunrevisor
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare

Justeringens plats och tid

2015-12-04 kl 15.30

Paragrafer

78 - 91

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Rolf Emanuelsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2015-12-28
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§ 78

Information från verksamheten
Verksamhetschef May Bjerklund redovisar
- Mål och resultat hösten 2015 bland samtliga skolor/årskurser
- Skolinspektionen ska utföra granskning våren 2016
- Många nyanlända: 60 kommunplacerade med uppehållstillstånd, 50
ensamkommande barn, 360 asylsökande på Sommarvik och
Silbodalshemmet, varav minst 60 barn. Kommunens kvot 2016 beräknas till
77.
En Integrationssamordnare behövs i kommunen och mottagningsenhet skulle
behövas på skolan.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

§ 79

Ärenden för kännedom
På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 1 december redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Antal barn 151102
- Placerade barn i barnomsorg 151016
- Ågy-skolans elevantal 151030
- Samverkansavtal mellan stöd- och omsorgsnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden
- Fullmakt för Region Värmland att företräda Årjängs kommun vid
upphandling
- Uppföljningsbesök av Arbetsmiljöverket 151001
- Slutredovisning av ”Entreprenörskap i skolan” ihop med Framtidsfrön
- Protokoll från sammanträde BUN au och SON au 151015
- Samverkansprotokoll 151123
- Protokoll från Skyddskommitté 151123
- Ny ansökan om projektmedel för Värmlands Framtid, för att aktivera
ungdomar är insänd
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 80

Redovisning av delegationsbeslut
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde anmäls:
- Delegationsbeslut redovisade på lista
- Protokollsutdrag med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-11-17
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingar.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/112.66

Redovisning kränkande behandling och diskriminering
Anmälningar om kränkande behandling och diskriminering inkomna under
perioden 25 augusti-4 november 2015 har varit utsänt till barn- och
utbildningsnämnden.
Sammanställning av anmälningar 1 juli - 30 september 2015 delas ut på
mötet.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista kränkande behandling och diskriminering.
Sammanställning 1 juli-30 sept 2015.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Utvecklingsledaren

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/128.60

Sammanställning av anmälningar till huvudman
Enligt skollagen 6 kap 10§ är lärare, förskollärare eller annan personal som
får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta
till förskolechefen eller rektorn. Förskolechefen och rektorn är i sin tur
skyldiga att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda och i förekommande fall vidta åtgärder.
All hantering skall ske skyndsamt. Det krävs inga bevis för att en kränkning
ska ha ägt rum för att en utredning skall utredas. Det skall heller inte göras
någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls.
Anmälningar skickas löpande till barn- och utbildningsnämndens
ordförande, som tar del av dem och godkänner eller ändrar beslutsgången på
varje enskilt fall. Varje månad tar nämnden del av dessa avidentifierade
anmälningar och var tredje månad får nämnden en fördjupad analys av
antalet anmälningar, utredningar och åtgärder.
Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 2015-11-24
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till
Utvecklingsledaren
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/108.60

Sammanträdesdagar 2016
Administrativa avdelningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagaroch tider för samtliga arbetsutskott, nämnder och kommunfullmäktige.
Ett nytt förslag för sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden
har sammanställts för 2016.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdesdagar 2016, 2015-10-01
Administrativa enhetschefen och nämndsekreterarens tjänsteskrivelse, 201510-01
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 52, 2015-11-17
Yrkanden
Annika Holmstrand, C yrkar, med bifall av Thord Andersson, C att
nämndsammanträdena ska börja kl 14.00.
Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Annika Holmstrands
yrkande och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Sammanträdesdagar för 2016 antas.
2. Nämndsammanträdena börjar kl. 16.00.
Beslutet skickas till
Administrativa enhetschefen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/20.04

Ekonomirapport per 2015-10-31
Ekonomirapporten per 2015-10-31 visar att BUN har en budget i balans.
Nämndverksamheten visar ett överskott på 40 tkr. Musikskolan -150 tkr,
Barnomsorgen +1 900 tkr, Grundskolan -280 tkr, Gymnasieskolan -2 000
tkr, Gemensamma stödanordningar -400 tkr och Vuxenutbildningen +890
tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport per 2015-10-31, 2015-11-13
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2015-11-13
Barn- och utbildningsnämndens arrbetsutskott § 53, 2015-11-17
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av ekonomirapporten och
godkänner redovisningen.
Beslutet skickas till
Skolchef
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/22.04

Ekonomirapport ensamkommande barn (EKB) oktober
2015
Nämnderna visar inga avvikelser i årsprognosen. Ett överskott förväntas
uppstå vid årets slut inom Stöd och omsorg och kommer att användas som en
buffert inom projektet kommande år. Det är osäkert vad det kommer att
uppgå till i och med ökad osäkerhet och förändrade förutsättningar för
mottagandet.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport ensamkommande barn oktober 2015, 2015-11-04
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2015-11-04
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 54, 2015-11-17
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Ekonomirapport ensamkommande barn oktober 2015 godkänns.
Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/116.04

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiår 2016
Sammanställning över tidpunkter för ekonomirapporter, internkontroll,
målarbete och budgetarbete under 2016.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2015-11-09
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 55, 2015-11-17
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av tidplan och information om
ekonomiåret 2016.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/117.04

Interkommunal ersättning för plats på förskola och
fritidshem 2016
När en kommunal förskola eller fritidshem tar emot barn från andra
kommuner så har den mottagande förskolan eller fritidshemmet rätt till
ersättning från barnets hemkommun. På samma sätt betalar vi ersättning när
våra barn går i andra kommuners förskolor eller fritidshem.
Förvaltningsekonomen presenterar förslag till grundbelopp för
interkommunal ersättning för barn i förskola och fritidshem 2016.
Förvaltningens förslag till grundbelopp 2016:
FÖRSKOLA 0-3 ÅR, 0-15 tim
FÖRSKOLA 0-3 ÅR, över 15 tim
FÖRSKOLA 4-5 ÅR, 0-15 tim
FÖRSKOLA 4-5 ÅR, över 15 tim
FRITIDSHEM

66 878 kr
141 100 kr
51 731 kr
104 747 kr
39 506 kr

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-24
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till grundbelopp för
interkommunal ersättning för barn i förskola och fritidshem 2016.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
Barnomsorgschefen
Bengtsfors kommun
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/118.04

Bidragsbelopp till Signebyns Friskola för förskola och
fritidshemsplatser 2016
Signebyns friskola är en enskild verksamhet som bedriver grundskola,
förskoleklass, förskola och fritidshem i Årjängs kommun. Alla enskilda
verksamheter som är godkända av Skolverket för sin verksamhet har rätt till
driftbidrag från kommunen för verksamheten. Med detta menas att de får
bedriva verksamheten under skolinspektionens tillsyn och att friskolan ska få
bidrag för varje barn och elev från hemkommunen.
Förvaltningsekonomen presenterar förslag till grundbelopp för bidrag till
Signebyns friskola för barn i förskola och fritidshem 2016.
BIDRAGSBELOPP (inkl. 6 % momskompensation)
FÖRSKOLA
SKOLBARNOMSORG (fritidshem)

130 181 kr
41 876 kr

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-24
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till grundbelopp för bidrag till
Signebyns friskola för barn i förskola och fritidshem 2016.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
Barnomsorgschefen
Signebyns friskola

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/119.04

Interkommunal ersättning och bidrag för elever
grundskola och förskoleklass 2016
När en fristående skolenhet tar emot elever så har de rätt till ett bidrag per
elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola som
tar emot elever från andra kommuner rätt till ersättning från hemkommunen.
Förvaltningsekonomen presenterar förslag till grundbelopp 2016 för
interkommunal ersättning och bidrag för elever i grundskola och
förskoleklass.
Förvaltningens förslag till grundbelopp 2016:
(Årspris per elev i kronor)

Kommun

Friskola

FÖRSKOLEKLASS

61 229

64 902

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 1-3

76 244

80 818

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 4-6

80 256

85 072

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 7-9

85 634

90 772

Skillnaden på beloppen till kommuner och fristående skolenheter är den att
de fristående skolenheterna har rätt till en momskompensation på 6 %.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-24
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till grundbelopp 2016 för
interkommunal ersättning och bidrag för elever i grundskola och
förskoleklass.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonomen
Signebyns Friskola
Bengtsfors kommun
Arvika kommun
Eda kommun
Säffle kommun

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/120.04

Interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan 2016
När en fristående skolenhet tar emot elever så har de rätt till bidragsbelopp
per elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola
som tar emot elever från andra kommuner rätt till interkommunal ersättning
från hemkommunen.
Förvaltningsekonomen presenterar förslag till grundbelopp 2016 för
interkommunal ersättning och bidrag för elever i gymnasieskolan.
GRUNDBELOPP

kommun

friskola

FT – Fordon o Transport (personbil)

122 599 kr

129 955 kr

IN – Industritekniskt program(lärling)

217 174 kr

230 205 kr

VO - Vård och omsorgsprogram

118 477 kr

125 585 kr

EE – El och energiprogram

129 635 kr

137 413 kr

SA – Samhällsvetenskapligt program

113 833 kr

120 663 kr

EK- Ekonomi

117 729 kr

124 793 kr

IM – Introduktionsprogram

131 215 kr

139 088 kr

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-24
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till grundbelopp 2016 för
interkommunal ersättning och bidrag för elever i gymnasieskolan.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
Skolchef
Rektor ÅGY-skolan
Skolexpedition ÅGY-skolan
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-12-01

BUN 2015/87.01

Dnr BUN 2015/123.04

Bidragsbelopp till föräldrakooperativet Holken för
platser i förskola och fritidshem 2016
I Årjängs kommun finns det idag ett föräldrakooperativ som är godkänt för
att bedriva förskola och fritidshem. Det är Föräldrakooperativet Holken.
Föräldrakooperativt bedriver verksamheten under kommunens tillsyn och
ska få bidrag från hemkommunen för de barn de har i sina verksamheter.
Förvaltningsekonomen presenterar förslag till grundbelopp för bidrag till
Föräldrakooperativet Holken för barn i förskola och fritidshem 2016.
BIDRAGSBELOPP (inkl. 6 % momskompensation)
FÖRSKOLA
SKOLBARNOMSORG (fritidshem)

105 926 kr
32 303 kr

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 2015-11-24
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till grundbelopp för bidrag till
Föräldrakooperativet Holken för barn i förskola och fritidshem 2016.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonomen
Barnomsorgschefen
Förvaltningsekonomen
Föräldrakooperativet Holken

Justerandes sign
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