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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Plats och tid

Nordiska Travmuséet OBS! Lokalen, 16.00–17.30

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Benny Moberg (KD)
Bo Eriksson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Chriztian Hansson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Marita Arvidsson (C)
Thord Andersson (C)
Agneta Nilsson (KD), ersättare för Jörgen Berglund
Torgny Sjögren (S), ersättare för Lena Svensson

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativ avd 2016-12-08 kl 16:00

Paragrafer

83 - 98

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Marita Arvidsson

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

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

§ 83

Information från verksamheten
Verksamhetschefen informerar om
- samverkansarbetet som finns mellan skola, socialtjänst och polis och som
kommer att erbjuda föräldrar till barn i riskzonen en föräldrastödsutbildning.
- systematiskt kvalitetsarbete, måluppfyllelse och behov av stöd samt
betygsstatistik.

Justerandes sign
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§ 84

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/68.01

Ärenden för kännedom till barn och
utbildningsnämnden
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2016-12-06 redovisas
följande ärenden för kännedom:
1. Antal barn 2016-11-24
2. Samverkansprotokoll 2016-12-06
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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§ 85

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/69.01

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

Justerandes sign
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§ 86

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/146.66

Redovisning kränkande behandling och diskriminering
Anmälningar om kränkande behandling och diskriminering inkomna under
perioden 2016-09-29--2016-11-15 har varit utsänt till barn och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista kränkande behandling och diskriminering.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/136.62

Förskolelokal alternativt tomt för förskola i Årjäng och
Töcksfors
Nuvarande antal barnomsorgsplatser räcker inte till, antalet barn i procent
som är i behov av barnomsorg ökar.
Regeringen avviserar i utredningar behovet av färre antal barn i
småbarnsavdelningarna.
I både Årjäng och Töcksfors finns möjligheten att bygga till förskolan
Dungen och Backsippan vilket är den snabbaste lösningen. Alternativet är att
ta fram tomter för nyproduktion i Årjäng och Töcksfors. Medel behöver
avsättas i flerårsbudgeten för att få till en varaktig lösning.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 57.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2016-10-14.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Att hos kommunstyrelsen ansöka om att ta fram underlag enligt nedan:
1. Utbyggnad av en förskoleavdelning i Töcksfors på förskolan Dungen.
2. Utbyggnad av en förskoleavdelning i Årjäng på förskolan Backsippan.
3. Tomter för förskola tas med i detaljplan i Årjäng och Töcksfors.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, kommunstyrelse

Justerandes sign
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§ 88

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/129.61

Inackorderingstillägg särskilda skäl
En ansökan om inackorderingstillägg har inkommit till kommunen. Eleven
avser att söka utbildning i Jönköping av skäl som den sökande anger i bilaga
till sin ansökan.
Eleven går nu språkintroduktion på Årjängs gymnasieskola. Detta är ett
introduktionsprogram och faller därmed utanför regelverket för att bevilja
inackorderingstillägg. De skäl som eleven anger som särskilda är heller inte
tillräckliga för att bevilja ansökan.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 58
Handläggare inackorderingstilläggs tjänsteskrivelse 2016-10-07
Ansökan om inackorderingstillägg 2016-10-07
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden avslår ansökan om inackorderingstillägg.
Beslutet skickas till
Handläggare inackorderingstillägg

Justerandes sign
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§ 89

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/77.60

Tillägg i barn och utbildningsnämndens
delegationsordning
Förvaltningen önskar att göra ett tillägg i delegationsordningen för att
tydliggöra arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret:
Under rubriken - 6 Övriga ärenden
6.1.4 Ansvar att föra register och dokumentation vid fullgörandet av
kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar enligt Skollagen 26 kap 25§
samt 29 kap 9 §.
Ansvarig: rektor gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 59
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2016-11-12
Delegationsordning för barn och utbildningsnämnden
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till tillägg av barn och
utbildningsnämndens delegationsordning under punkten 6.1.4.
Beslutet skickas till
Rektor gymnasieskolan, nämndsekreterare

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2015/116.04

Ekonomirapport per 2016-10-31
Årsprognosen är ett överskott på 400 tkr. Barn och utbildningsnämndens
normala verksamhet ger ett överskott på 2 000 tkr men kost och lokal har ett
underskott på - 1 600 tkr. Kommunstyrelsen har gett förslag på en
ramförstärkning på 700 tkr för kost- och lokalverksamhet vilket skulle ge ett
totalt överskott på 1 100tkr.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 60
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-14
Ekonomirapport oktober 2016
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av ekonomirapport per 2016-10-31 och
godkänner redovisningen.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, ekonomichef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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§ 91

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/137.01

Barn och utbildningsnämnden ekonomiår 2017
Förvaltningsekonomen presenterar en sammanställning över barn och
utbildningsnämndens arbete med ekonomirapporter, internkontroll, mål och
budget under 2017.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 61
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-12
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner förslaget till ekonomiår för 2017.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, ekonomichef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/139.01

Interkommunal ersättning och bidrag för elever
grundskola och förskoleklass 2017
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.
Beräkningen av den interkommunala ersättningen till kommunerna och
bidraget till de fristående skolenheterna, ska göras utifrån principen om
offentliga bidrag på lika villkor. Detta innebär att ersättningen/bidraget ska
motsvara kommunensegen budgeterade nettokostnad för respektive
verksamhet. För att få en så likvärdig beräkning som möjligt så har
kommunerna i Värmland enats om att använda en gemensam kalkylmodell.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
elev. För elever med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder, utan koppling till ordinarie verksamhet, för individuella elever.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
Förvaltningens förslag till grundbelopp:
2016

2017

Kommun

Kommun

Friskola

FÖRSKOLEKLASS

61 229

59 644

63 222

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 1-3

76 244

79 083

83 828

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 4-6

80 256

83 245

88 240

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 7-9

85 634

88 823

94 152

(Årspris per elev i kronor)

2017

Skillnaden på beloppen till kommuner och fristående skolenheter är den att
de fristående skolenheterna har rätt till en momskompensation på 6 %. Det
pågår en utredning om att sänka denna momskompensation men förslaget
godkändes inte. Priset kan behöva justeras om det blir ett nytt lagförslag.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 62
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-13
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för interkommunal ersättning och bidrag för elever i grundskola
och förskoleklass för 2017.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer
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BUN 2016/18.01

Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, Signebyns friskola, Arvika kommun,
Bengtsfors kommun, Eda kommun, Karlstad kommun, Säffle kommun
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§ 93

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/140.01

Interkommunal ersättning för plats på förskola och
fritidshem 2017
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.
Beräkningen av den interkommunala ersättningen ska göras utifrån principen
om offentliga bidrag på lika villkor. Detta innebär att ersättningen ska
motsvara kommunens egna budgeterade nettokostnad för respektive
verksamhet. För att få en så likvärdig beräkning som möjligt så har
kommunerna i Värmland enats om att använda en gemensam kalkylmodell.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
barn. För barn med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder, utan koppling till ordinarie verksamhet, för individuella barn.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
Förvaltningens förslag till grundbelopp (årspriser):
2016
FÖRSKOLA

inte jämförbart

FRITIDSHEM

39 506 kr

2017
109 907 kr
42 149 kr

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 63
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-14
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för interkommunal ersättning för barn i förskola och fritidshem
2017.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, förvaltningsekonom, Bengtsfors kommun

Justerandes sign
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§ 94

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/138.01

Interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan 2017 (prislista)
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.
Beräkningen av den interkommunala ersättningen till kommunerna och
bidraget till de fristående skolenheterna, ska göras utifrån principen om
offentliga bidrag på lika villkor. Detta innebär att ersättningen/bidraget ska
motsvara kommunens egna budgeterade nettokostnad för respektive
verksamhet. För att få en så likvärdig beräkning som möjligt så har
kommunerna i Värmland enats om att använda en gemensam kalkylmodell.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
elev. För elever med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder utan koppling till ordinarie verksamhet för individuella elever.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med elevens
hemkommun.
GRUNDBELOPP (KR)

kommun

kommun

friskola

2016

2017

2017

122 599

114 496

121 365

IN - Industritekniskt program (lärling) 217 174

252 475

267 623

FT - Fordon o Transport (personbil)
VO - Vård och omsorgsprogram

118 477

98 800

104 728

EE - El och energiprogram

129 635

100 143

106 152

SA - Samhällsvetenskapligt program

114 542

92 980

98 559

IM - Introduktionsprogram

131 215

128 502

136 212

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 64
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-13
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan för 2017.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, rektor gymnasieskola
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§ 95

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/142.01

Bidragsbelopp till föräldrakooperativet Holken för
platser i förskola och fritidshem 2017
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.
Beräkningen av bidragsbeloppet görs utifrån principen om offentliga bidrag
på lika villkor, vilket innebär att ersättningarna ska motsvara kommunens
egna nettokostnader för samma typ av verksamhet. Utöver detta så ges en
momskompensation på 6 %. Det pågår en utredning om att sänka denna
momskompensation men förslaget godkändes inte. Priset kan behöva
justeras om det blir ett nytt lagförslag. Underlaget för beräkningarna är
kommunens budgeterade kostnad för verksamheten. Detta innebär samtidigt
att driftbidraget varje år måste räknas om och beslutas i nämnden efter det att
nämnden fattat beslut om verksamheternas budget.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
barn. För barn med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder, utan koppling till ordinarie verksamhet, för individuella barn.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
Överenskommelse har gjorts med föräldrakooperativt om att de i sitt
driftbidrag inte får ersättning för kommunens genomsnittliga lokalkostnad.
De får istället ersättning för sina faktiska lokalkostnader, vilket kommer
utöver nedanstående bidragsbelopp.
BIDRAGSBELOPP (inkl. 6 % momskompensation)
2016
FÖRSKOLA
SKOLBARNOMSORG (fritidshem)

2017

105 926 kr

103 282 kr

32 303 kr

33 420 kr

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 65
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-14
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för bidrag till Föräldrakooperativet Holken för barn i förskola
och fritidshem 2017.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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BUN 2016/18.01

Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, förvaltningsekonom, Föräldrakooperativet Holken
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§ 96

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/141.01

Bidragsbelopp till Signebyns Friskola för förskola och
fritidshemsplatser 2017
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.
Beräkningen av bidragsbeloppet görs utifrån principen om offentliga bidrag
på lika villkor, vilket innebär att ersättningarna ska motsvara kommunens
egna nettokostnader för samma typ av verksamhet. Utöver detta så ges en
momskompensation på 6 %. Det pågår en utredning om att sänka denna
momskompensation men förslaget godkändes inte. Priset kan behöva
justeras om det blir ett nytt lagförslag.Underlaget för beräkningarna är
kommunens budgeterade kostnad för verksamheten. Detta innebär att
driftbidraget varje år måste räknas om och beslutas i nämnden efter det att
nämnden fattat beslut om verksamheternas budget.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
barn. För barn med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder, utan koppling till ordinarie verksamhet, för individuella barn.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
BIDRAGSBELOPP (inkl. 6 % momskompensation)
2016
FÖRSKOLA
SKOLBARNOMSORG (fritidshem)

2017

130 181 kr

120 989 kr

41 876 kr

44 659 kr

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-11-22 § 66
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2016-11-14
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för bidrag till Signebyns friskola för barn i förskola och
fritidshem 2017.
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Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, förvaltningsekonom, Signebyns friskola
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§ 97

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

Dnr BUN 2016/150.01

Val av representant samt ersättare till
folkhälsosamverkan
Kommunstyrelsen har beslutat att en Folkhälsosamverkansgrupp ska bildas i
stället för folkhälsorådet som har upphört.
Folkhälsosamverkansgruppen ska, i dialog mellan nämnderna, utveckla,
samordna och stödja folkhälsoarbetet i Årjängs kommun.
Samverkansgruppen ska också arbeta med trygghetsfrågor i kommunen.
Från varje nämnd väljs en representant samt en ersättare till
samverkansgruppen. Ordförande är kommunstyrelsens representant och vice
ordförande är stöd- och omsorgsnämndens representant.
Från kommunens förvaltning ingår kommunchefen och ANDT-samordnaren.
Övriga deltagare är Friskvården i Värmland.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2016-09-14 § 138
Uppdragsbeskrivning för folkhälsosamverkan
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Till barn och utbildningsnämndens representant utses Ulla-Britt Svensson
(S).
En ersättare utses på barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-0107.

Beslutet skickas till
Ulla-Britt Svensson, kommunchef, nämndsekreterare

Justerandes sign

22 (23)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2016-12-06

BUN 2016/18.01

§ 98

Uttalande från barn och utbildningsnämnden
Daniel Markstedt (S) föreslår att barn och utbildningsnämnden gör ett
uttalande med anledning av uppkommen luciadebatt på nationell nivå.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden i Årjäng poängterar att i Årjängs
skolorganisation är alla välkomna att delta eller avstå från att delta i
eventuellt luciafirande på valfritt sätt, oavsett hudfärg, religionstillhörighet,
kön eller funktionsstatus.
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