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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 16.00–17.45

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Bo Eriksson (L)
Jörgen Berglund (M)
Ulla-Britt Svensson (S)
Chriztian Hansson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Robin Karlsson (L), ersättare för Benny Moberg. Deltar ej § 23 jäv
Annica Andersson (S), ersättare för Lena Svensson
Matts Wignell (C), ersättare för Marita Arvidsson

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef

Justeringens plats och tid

Administrativa avd 2017-03-09 kl 17:00

Paragrafer

13 - 24

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Rolf Emanuelsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2017-03-31
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

§ 13

Information från verksamheten
Verksamhetschefen informerar om:
- Budgetarbetets tidsschema
- Kommande uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet inom barn och
utbildning
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§ 14

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2017/33.01

Ärenden för kännedom till barn och
utbildningsnämnden 2017
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-03-07 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Samverkansprotokoll 2017-02-28
- Rekommendationer från Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av
(barn)omsorg på obekväm arbetstid i Årjängs kommun, 2016-12-16
- Skolinspektionens beslut efter uppföljning för grundsärskola, 2017-01-02
- Skolinspektionens beslut efter uppföljning för gymnasieskola, 2017-02-01
- Kommunstyrelsen 2017-02-01 § 10
- Kommunstyrelsen 2017-02-01 § 11
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 15

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2017/32.01

Redovisning delegationsbeslut till barn och
utbildningsnämnden 2017
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-03-07 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll från arbetsutskottets senaste sammanträde
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 16

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2017/35.66

Redovisning kränkande behandling och diskriminering
Anmälningar om kränkande behandling och diskriminering som har kommit
in till rektor skickas löpande till barn och utbildningsnämndens ordförande
som tar del av dem och godkänner eller ändrar beslutsgången på varje enskilt
fall.
Varje månad redovisas dessa anmälningar för nämnden, i en sammanställd
avidentifierad lista.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 17

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2015/116.04

Årsredovisning 2016
Barn och utbildningsnämndens totala årsresultat är ett överskott på 70 tkr.
Den ordinarie verksamheten ger ett överskott på 1 042 tkr men kost och
lokalvårdsverksamheten har ett underskott på - 972 tkr.
Bedömning av intäkter för asyl och ensamkommande barn är 80 %, vid
föregående prognos var den 100 %.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-21 § 12.
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-02-15.
Årsredovisning barn och utbildningsnämnden för 2016, 2017-02-15.
Verksamhetens resultat 2016, tillägg till årsredovisningen, 2017-02-28.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning samt tillägget
Verksamhetens resultat, för 2016.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Förvaltningsekonom, Kommunstyrelsen
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§ 18

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2016/36.60

Årsredovisning ensamkommande barn 2016
Den senaste prognosen i samband med delåret visade ett överskott av
statsbidrag på ca 18 mkr inom stöd och omsorgsnämnden. Överskottet har
vid årets slut reducerats till 9 507 tkr. Detta orsakas av beslut att använda en
del för att finansiera pågående ombyggnation av Kyrkerud. Det har även
gjorts en mer försiktig bedömning av fodringarna hos Migrationsverket. Det
gäller alla fordringar kommunen har hos Migrationsverket utom
platsersättningen som är reglerad i avtalet. Stöd och omsorgsnämndens
överskott har förts över till 2017 för att täcka kostnader för ombyggnation
och hyreskostnad för lokaler. Övriga nämnders överskott (375 tkr) belastar
respektive nämnds resultat.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-21 § 13.
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-02-15.
Årsredovisning 2016 Ensamkommande barn 2017-02-15.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner årsredovisning 2016 för
ensamkommande barn.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Förvaltningsekonom, Kommunstyrelsen

Justerandes sign

8 (14)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 19

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2016/67.60

Tillagningskök på förskolorna
Barn och utbildningsnämnden har gett barnomsorgschef i uppdrag att se på
möjligheten att starta upp tillagningskök på förskolorna inom kommunen.
Miljö och hälsa har varit med ute och gått igenom köken och om
verksamheten följer egenkontrollen skall de bli godkända för tillagning.
Kvar att lösa är de två nybyggda förskolorna Skogsgläntan och Junibacken
som är planerade för mottagningskök. Investeringar behövs för att få de
godkända för tillagningskök. Ritningar är framtagna.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-21 § 14.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2017-02-07.
Klara arkitektbyrås framtagna kostnader för nya lokaler tillagningskök och
storköksinredning.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Tillagningsköken på förskolorna Backsippan, Dungen, Karlavagnen,
Pillret, Prästkragen, Skogsgläntan och Solstrålen öppnas.
2. Kostnader för uppstarten tas med i barn och utbildningsnämndens budget
och att barn och utbildningsnämnden kan därför komma att begära
ramförstärkning för 2017 hos kommunstyrelsen.
3. Barn och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen att
investeringsmedel tas med i budget för att tillagningsköken på förskolorna
Backsippan, Dungen, Karlavagnen, Pillret, Prästkragen, Skogsgläntan
och Solstrålen ska kunna öppnas.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Barnomsorgschef, Kommunstyrelsen
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§ 20

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2016/43.60

Anstånd Kostpolicy Årjängs kommun
Den kostpolicy som togs fram under 2015 skickades ut på remiss samtidigt
som barn och utbildningsnämnden tog över kosten från samhällsbyggnad. I
uppstarten av verksamheten under 2016 har man fokuserat på att få
verksamheten att fungera utifrån ny huvudman och fokus har legat på
ekonomi, personal och uppstart av nytt skolkök på Nordmarkens skola.
Målet är att en ny kostpolicy skall vara klar under hösten 2017 för att sedan
slutligen beslutas i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2017-02-07
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-03-22 § 21
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2016-03-16
Svar från arbetsledare för kost på kompletteringar, 2016-03-14
Livsmedelspolicy som ligger som underlag för inköp, 2014-02-11
Kommunstyrelsen 2015-12-07, § 235
Förslag till kostpolicy, 2015
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden lämnar anstånd med framtagande av
kostpolicy till barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-12-05
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef
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§ 21

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2016/122.60

Remiss för yttrande. Medborgarförslag - Använda
Silbodals kyrka vid skolavslutningar.
Tom Hedefur har lämnat in medborgarförslag om att använda Silbodals
kyrka till skolavslutningar. Han menar att det görs mycket arbete för att
kunna använda sporthallen när kyrkan står färdig att använda precis bredvid.
En skolavslutning, om den är obligatorisk för eleverna att delta i, är att se
som en del av utbildningen. Därmed ställs samma krav på skolavslutningen
som gäller för undervisningen.
Enligt skollagen (2010:800) ska undervisningen i skolan vara ickekonfessionell. Den ska vara saklig och allsidig. Trots det kan en avslutning
som hålls i kyrkan vara tillåten. Tonvikten bör då ligga på den gemsamma
samvaron och inte på religiösa traditioner och rektor ska enligt lag ha
ansvaret för innehåll och utformning. Präst eller annan ansvarig i pastoratet
måste då lämna över det ansvaret och ge tillåtelse till att kyrkan används på
detta sätt.
Trossamfund kan själva eller tillsammans med föräldraförening eller
liknande bjuda in till avslutning utanför obligatorisk skoltid där elever och
föräldrar deltar på frivillig basis.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-21 § 15.
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse 2016-12-07.
Kommunfullmäktiges beslut 2011-05-30 § 52.
Barn och utbildningsnämndens beslut 2011-02-31 § 25.
Ledningsgruppens policybeslut.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Ledningsgruppens policybeslut fortsätter att tillämpas.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutet skickas till
Utvecklingsledare, Kommunstyrelsen
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§ 22

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2017/31.60

Kommunrevisorerna och KPMG begär yttrande efter
granskning av kommunens organisation och rutiner
beträffande aktivitetsansvar för ungdomar.
Efter att ha granskat kommunens aktivitetsansvar i Årjängs kommun
bedömer revisorerna att organisationen är ändamålsenlig och att Årjängs
kommun har en tydlig och ändamålsenlig handlingsplan samt att arbetet
genomförs med kompetens och strukturerat i enlighet med handlingsplanen.
KPMG rekommenderar dock att nämnden skärper kvalitetsarbetet angående
vilken effekt åtgärderna har för de berörda ungdomarna. Att nämnden följer
upp konsekvenserna av många nyanlända i kommunen. Att nämnden tillser
att det finns resurser för individuella åtgärder även efter projektet
”Värmlands framtids” slut samt följer upp eventuella konsekvenser av
bristerna i landstingets Barn- och ungdomspsykiatri.
Verksamhetschefen redovisar i sitt yttrande för hur uppföljning sker och
vilka åtgärder som sätts in.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-21 § 16.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse och förslag till yttrande 2017-02-09.
Remiss för yttrande: Kommunrevisorerna och KPMG Granskning av
kommunens organisation och rutiner beträffande aktivitetsansvar för
ungdomar, 2017-01-26.
Rutin - Systematisk kvalitetsarbete i grundskolan, gymnasieskolan,
vuxenutbildningen.
Rutin – kommunala aktivitetsansvaret
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar verksamhetschefens tjänsteskrivelse som
yttrande till kommunstyrelsen, kommunrevisorerna och KPMG.
Beslutet skickas till
Verksamhetschefen, Kommunstyrelsen, Kommunrevisorerna och KPMG.
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§ 23

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2016/111.61

Organisation Årjängs gymnasieskola läsåret 2017/2018
Den första ansökningsomgången till gymnasieskolan är nu avslutad.
Verksamheten har tagit fram ett förslag till slutlig gymnasieorganisation
läsåret 2017/2018:
1. Samhällsvetenskapliga programmet, 6 + 6 platser
Inriktning
a. Medier, information och kommunikation
b. Beteendevetenskap
Fordons- och transportprogrammet, 4 platser inkl 2 priv platser
Inriktning
a. Personbil
El- och Energiprogrammet, 6 platser inkl 2 priv platser
Inriktning
a. Elteknik
Vård- och omsorgsprogrammet, inget intag läsåret 2017/18
Utgångar (finns inga inriktningar)
a. Äldreomsorg
b. Funktionshinder
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-21 § 17.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2017-02-17.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar förslaget till slutlig organisation för
Årjängs gymnasieskola 2017/2018.
Jäv
Robin Karlsson deltar ej i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Rektor Årjängs gymnasieskola.
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§ 24

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-03-07

BUN 2017/12.01

Dnr BUN 2017/36.60

Barn och utbildningsnämndens mål 2018
I enlighet med tidsplan för budgetarbete som antogs av kommunfullmäktige
2017-02-20, ska nämnderna presentera förslag till nämndmål och
målindikatorer 2018 inför kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om följande nämndmål och
målindikatorer för 2017.
• En skola som tillvaratar varje elevs potential.
Målindikatorer: Utvalda mått i SIRIS: Minska andelen elever med avsaknad
av betyg i år 6 och i år 9 samt på gymnasieskolan. Öka andelen elever i år 3
som klarar kraven i de nationella proven.
• En skola där varje barn/elev trivs och utvecklas.
Målindikator: Utvalda mått i ELSA: Trygg inför en skoldag. Trivs i
skolan. Delaktiga i skolan. Samtal med 5 åringar i förskolan om trygghet och
trivsel. Föräldraenkät i år 8 om tillit till skolan och skolans arbete.
• En skola med utvecklande ledarskap och nöjda medarbetare.
Målindikator: Hög svarsfrekvens och bra resultat i medarbetarenkät som
genomförs vartannat år, med start hösten 2016.
Barn och utbildningsnämnden har beslutat om följande gemensamma
samverkansmål tillsammans med Stöd och omsorgsnämnden.
• Antal elever som använder alkohol, narkotika, droger och tobak ska minska
med 5% årligen.
Målindikator: Utvalda mått i ELSA: Har provat alkohol/rökning/narkotika.
• Återkommande och långvarig frånvaro ska motverkas i tidigt skede.
Målindikator: Inga barn eller unga blir ”hemmasittare”. Kontinuerlig
uppföljning.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-02-21 § 18.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2017-02-20
Kommunfullmäktige 2017-02-20
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avser inte göra några förändringar av mål
eller målindikatorer för 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Kommunstyrelsen.
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