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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen kl. 15.30–17.40

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Benny Moberg (KD)
Bo Eriksson (L), till kl. 17.30
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Agneta Nilsson (KD), ersättare
Robin Karlsson (L), ersättare till kl. 17.30
Matts Wignell (C), ersättare

Övriga närvarande

Sandra Norsell, Kommunsekreterare
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
May Bjerklund, Verksamhetschef
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
Lotta Gustafsson, Skolskjutssamordnare § 73
Peter Månsson, Verksamhetschef samhällsbyggnad § 74
Marit Segolsson, Fastighetsingenjör § 74
Per Wahlström, energi- och ventilationstekniker § 74

Justeringens plats och tid

Administrativa avd 2016-11-10 kl 16:00

Paragrafer

73 - 82

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Rolf Emanuelsson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-08

Datum då anslaget sätts upp

2016-11-11

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2016-12-05
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

§ 73

Besök från Värmlandstrafik
Marcus Bergman, trafikchef för skolskjutsar på Värmlandstrafik informerar
barn och utbildningsnämnden om Värmlandstrafiks arbete med skolskjutsar
samt om det nya trafikavtalet.
Värmlandstrafiks uppdrag är att upphandla, kontraktera och planera
skolskjutstrafiken.
Värmlandstrafik är på gång med en app, där man kan se skoltrafiken i
realtid. Man ska till exempel kunna prenumerera på egen linje.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

§ 74

Information Nordmarkens skolas ventilation
Barn och utbildningsnämnden har till dagens sammanträde bjudit in
verksamhetschef för samhällsbyggnad Peter Månsson för att få information
och diskutera ventilationen på Nordmarkens skola.
Verksamhetschef samhällsbyggnad Peter Månsson, fastighetsingenjör Marit
Segolsson och energi- och ventilationstekniker Nordmarkens skola Per
Wahlström informerar barn och utbildningsnämnden om hur ventilationen på
Nordmarkens skola är uppbyggd, fungerar och vad man gjort för åtgärder.
Samhällsbyggnadsavdelningen kommer att ha ett uppföljningsmöte med
representanter från skolan för avstämning efter vidtagna åtgärder.
Verksamhetschef samhällsbyggnad återrapporterar från uppföljningsmötet
på barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 24 januari 2017.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

§ 75

Information från verksamheten
- Verksamhetschefen informerar om sökta och beviljade statsbidrag 2016.
- Gemensam information för kommunstyrelsen och barn och
utbildningsnämnden ang. renovering av låg- och mellanstadiet Nordmarkens
skola, 10 nov.
- Värmlands Framtid har i dagarna flyttat in en ny lokal på ca 200 kvm i
gamla apoteket med både samlingsytor, kontor och kök. Här har projektet
haft möjlighet att samla andra aktörer, och samverka för att ge ungdomarna
bästa tänkbara stödmöjligheter. Coach för Samordningsförbundet BÅDESÅ
samt coach för AME har redan flyttat in. Hyran för sista kvartalet 16 betalas
av samordningsförbundet BÅDESÅ. För 2017 delas hyra på alla aktörer.
Närhet till rätt stödinsatser och ”gräv-där-du-står-principen” har startats upp.
Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan finns i samma hus vilket gör
att projektet kan utveckla samarbetet och bygga upp konceptet ”En väg in”
även i Årjängs kommun.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

Dnr BUN 2016/68.01

Ärenden för kännedom till barn och
utbildningsnämnden
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2016-11-08 redovisas
följande ärenden för kännedom:
1. Antal barn 2016-10-31
2. Samverkansprotokoll 2016-11-03
3. Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av
Signebyns Friskola Ekonomisk förening.
4. Skolinspektionens beslut för fritidshem efter tillsyn av Signebyns Friskola
Ekonomisk förening.
Beslutsunderlag
Redovisade handlingar.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

Dnr BUN 2016/69.01

Redovisning 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.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

Dnr BUN 2016/124.66

Redovisning kränkande behandling och diskriminering
Anmälningar om kränkande behandling och diskriminering inkomna under
perioden 2016-08-23-2016-10-18 har varit utsänt till barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Redovisningslista kränkande behandling och diskriminering.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

Dnr BUN 2016/121.60

Sammanställning av anmälningar, kränkande
behandling, till huvudman 1 juli - 30 september 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, 2016-10-24.
Utvecklingsledarens sammanställning av inkomna anmälningar under
perioden juli – september 2016, 2016-10-24.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
Beslutet skickas till
Utvecklingsledaren
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

Dnr BUN 2016/119.60

Information om ekonomiska nyckeltal
Hösten 2015 gjorde revisorer från PwC en genomgång av barn och
utbildningsnämndens nyckeltal och rapporten är ett led i nämndens
uppföljning.
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-10-18 beslutade att
arbetsutskottet och berörda tjänstemän ska ha ett arbetsmöte samt att nästa
rapport ska redovisas på barn och utbildningsnämndens arbetsutskott i
januari 2017.
På arbetsmötet 2016-10-24 diskuterades vilka nyckeltal som ska med i
kommande rapporter.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-10-11.
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 2016-10-18 § 53.
Nyckeltal 2015, Rapport, 2016-10-11.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden tar del av rapport Ekonomiska nyckeltal
2015 daterad 2016-10-11.
2. Ny rapport med utvalda nyckeltal ska redovisas på sammanträde i januari
2017.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

Dnr BUN 2016/112.62

Barnomsorgsplatser i Årjäng
Förskoleplatserna i tätorten Årjäng är för få utifrån de som sökt barnomsorg
från januari 2017. Den snabbaste lösningen är att man öppnar en avdelning i
en lägenhet på Prästgårdsområdet i nära anslutning till Prästkragen då kan
man utnyttja deras utegård som är anpassad för små barn. Verksamheten har
tittat på möjligheten att hitta en finansiering inom ram och hittat 696 tkr,
kvar att finansiera är 300 tkr.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 2016-10-18 § 54.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2016-10-11.
Tidigare tjänsteskrivelse i ärendet 2016-09-20.
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-09-27 § 46.
Årjängs kommun har 210 förskoleplatser i tätorten Årjäng och behovet är
225 platser från januari 2017 utifrån sökbehovet i september 2016.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. En tillfällig förskoleavdelning startas i Årjängs tätort från januari 2017.
2. Verksamheten får i uppdrag att jobba in ytterligare 300 tkr.
Eftersom det per idag är en osäker post kan vi komma att begära ytterligare
ramförstärkning.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-11-08

BUN 2016/17.01

Dnr BUN 2016/115.60

Remiss för yttrande. Reglemente för kommunstyrelsen
och nämnderna i Årjängs kommun
Det är obligatoriskt för kommunfullmäktige att utfärda reglementen för
nämnderna.
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) eller i annan
författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunstyrelsen
och övriga nämnder i Årjängs kommun.
Det framtagna kommungemensamma reglementet innehåller gemensamma
bestämmelser men även styrelse- och nämndspecifika bestämmelser vilket
gör att det blir enklare för alla parter.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut, 2016-10-18 § 55.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2016-10-11.
Förslag till Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Årjängs
kommun KS 2016/305.00, 2016-09-26.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till nytt reglemente
för kommunstyrelsen och nämnderna i Årjängs kommun.
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