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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Plats och tid

Silen, 15.30–17.00

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Benny Moberg (KD)
Bo Eriksson (L)
Jörgen Berglund (M)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Chriztian Hansson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Matts Wignell (C), ersättare

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Göte Persson, Revisor, från kl 15:50
Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare
Jessica Danielsson (L), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Admistrativ avd 2016-09-08 kl 16:00

Paragrafer

53 - 61

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Rolf Emanuelsson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-09-06

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2016-10-03
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

§ 53

Information från verksamheten
Verksamhetschefen informerar bland annat om skolinspektionens beslut
efter tillsyn i skolorna i Årjängs kommun samt om ny ledningsorganisation.
Barnomsorgschefen informerar om uppdraget att ta fram underlag för att
starta upp tillagningskök på förskolorna.

Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.
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§ 54

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Dnr BUN 2016/68.01

Ärenden för kännedom till barn och
utbildningsnämnden
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-09-06 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Antal barn 2016-08-30
- Program för uppföljning av privata och kommunala utförare 20152018, antagen i KF 2016-05-30 § 76
- Samverkansprotokoll 2016-09-05
Beslutsunderlag
Redovisade handlingar.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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§ 55

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Dnr BUN 2016/69.01

Redovisning av delegationsbeslut
På barn och utbildningsnämndens sammanträde anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista, i pärm
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde, i pärm
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign

5 (12)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Dnr BUN 2016/86.66

Redovisning kränkande behandling och diskriminering
Anmälningar om kränkande behandling och diskriminering inkomna under
perioden 2016-05-01-2016-06-30 har varit utsänt till barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista kränkande behandling och diskriminering.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Dnr BUN 2016/101.60

Sammanställning av anmälningar, kränkande
behandling, till huvudman 1 april - 30 juni 2016
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 ska ske skyndsamt. Det krävs inga bevis för att en kränkning
ska ha ägt rum för att en utredning ska inledas. Det ska 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 tjänsteskrivelse med en fördjupad analys av
antalet anmälningar, utredningar och åtgärder.
Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse och sammanställning av inkomna
anmälningar under perioden april-juni 2016, 2016-08-18.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
Beslutet skickas till
Utvecklingsledare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Dnr BUN 2016/60.60

Budget 2017-2019
Förvaltningens förslag till Barn- och Utbildningsnämndens budget för 2017
med flerårsplaner för 2018 och 2019 presenteras.
Barn och utbildningsnämnden har en budget på totalt 220 925 tkr och har fått
en ram på 219 725 tkr. Avvikelse på -1 200 tkr avser sökt ramförstärkning
2016 för kost och lokalvård.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-23 § 42.
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-08-16.
Budget 2017 med flerårsplaner för 2018 och 2019.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar budget för 2017, 2018 och 2019.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Ekonomichef, Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Dnr BUN 2016/95.60

Plan för introduktionsprogram i Årjängs kommun
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska, enligt skollagen 17 kapitlet 7
§, följa en plan som beslutas av huvudmannen. För varje elev ska det
upprättas en individuell studieplan.
Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar som inte är behöriga
till ett nationellt gymnasieprogram. Huvudmannen ansvarar för att alla
behöriga ungdomar i hemkommunen erbjuds preparandutbildning,
yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller språkintroduktion. Kommuner
som anordnar ett yrkesprogram får anordna programinriktat individuellt val
som är inriktat mot yrkesprogrammet.
Ett introduktionsprogram ska leda till behörighet att studera vidare på ett
nationellt program eller till att underlätta etablering på arbetsmarknaden.
Efter avslutade studier ska rektor utfärda ett gymnasieintyg som visar vilken
utbildning eleven har fått.
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska till hög grad vara
individualiserad och grunda sig på elevens behov utifrån tidigare
skolresultat. Utbildningen organiseras utifrån elevens kunskapsutveckling
och andra förutsättningar så att elevens mål för utbildningen ska nås. När
målen är uppnådda ska eleven, utan onödig väntetid, kunna övergå till annan
utbildning
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-23 § 41.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2016-08-04.
Rektor för gymnasieskolans sammanställning; Plan för introduktionsprogram
i Årjängs kommun 2016/2017, 2016-06-16.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar Plan för Introduktionsprogram i Årjängs
kommun 2016/2017.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, rektor gymnasieskola
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Dnr BUN 2015/47.60

Första linjens vård för barn och unga med psykisk
ohälsa
Första linjeverksamheten för Arvika, Eda, Säffle och Årjäng ska vända sig
till barn och ungdomar i åldrarna 6-25 år med lindrig till måttlig psykisk
ohälsa. Verksamheten ska identifiera olika former av problematik, göra
basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa och behandla
lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa. Den ska också kunna
identifiera svårare former av psykisk ohälsa och snabbt remittera vidare till
rätt instans. Verksamheten planeras starta i januari 2017.
Verksamheten ska bestå av ett fast team lokaliserad i en av kommunerna,
förslagsvis Arvika, men som reser ut till de övriga kommunerna, frekvens
styrs av befolkningsstorlek och individuella behov.
I kommunerna Arvika, Eda, Säffle och Årjäng finns idag 16 516 barn och
unga i åldrarna 0 år – upp till 25 år och med en bemanning av 1
behandlare/1500 barn. Med detta befolkningsunderlag behövs ca 8
heltidstjänster plus en administratör.
Fördelningsföreslaget är att landstinget står för 70 % av de totala
årskostnaderna och kommunerna tillsammans står för resterande 30 % av de
totala årskostnaderna. Total summa 5 034 611 kr, Landstingets kostnad
3 524 227 kr och kommunernas kostnad 1 510 383 kr.
Kostnaderna fördelande per kommun:
Arvika
649 464,29 (43 %)
Eda
211 453,62 (14 %)
Säffle
392 699,58 (26 %)
Årjäng
256 765,11 (17 %) fördelas mellan verksamheterna 50% Stöd
och omsorg och 50% Barn och utbildning
Summa 1 510 383 kr
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-05-24 § 36.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2016-04-27.
Arbetsgruppens förslag ”Utveckling av första linjeverksamhet för barn och
unga 6-25 år med psykisk ohälsa i Arvika, Eda, Säffle och Årjäng”.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Godkänner planeringen för uppbyggnad av första linjeverksamheter i
västra Värmland tillsammans med landstinget enligt underlaget, med
prioritering av att verksamhet sker lokalt i kommunerna.
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Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

2. Godkänner budgetfördelning mellan landsting och kommunerna där
landstinget står för 70 % av de totala kostnaderna och kommunerna för
resterande 30 %.
3. Finansiering för Årjängs kommuns del sker inom befintlig ram.
256 765,11 kr fördelas mellan verksamheterna 50% stöd och omsorg och
50% barn och utbildning.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-09-06

BUN 2016/15.01

Dnr BUN 2016/76.60

Remiss till BUN för yttrande. Medborgarförslag Verksamheten Vändpunkten inom Stöd- och omsorg.
Theres Tenman har lämnat in ett medborgarförslag angående Vändpunktens
verksamhet.
Specifika frågor kring Vändpunkten och eventuell ersättningsverksamhet
tillhör Stöd och omsorgsnämnden (SOO). Barn och utbildningsnämnden
(BUN) har inga synpunkter.
BUN och SOO samverkar i frågor om förebyggande arbete mot tobak,
alkohol och droganvändning och långvarig frånvaro för barn och ungdomar.
Gemensamma målsättningar har tagits fram.
Verksamheten barn och utbildning samverkar och driver flera projekt genom
europeisk socialfond (ESF) för att stödja ungdomar långt ifrån utbildning
och arbete.
Landstinget, i samarbete med BUN och SOO håller också på att etablera
Första Linjen i Årjäng, för barn och ungdomar 6-25 år med psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-08-23 § 40.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2016-05-17.
Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 § 66.
Medborgarförslag gällande verksamhet inom Stöd och omsorg,
Vändpunkten, 2016-03-08.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden har inga synpunkter.
Specifika frågor kring Vändpunkten och eventuell ersättningsverksamhet
tillhör Stöd och omsorgsnämnden.
Medborgarförslaget är därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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