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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 9 maj kl. 16.00–18.10

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Bo Eriksson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Chriztian Hansson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Agneta Nilsson (KD), ersättare
Ann-Louise Berglund (M), ersättare
Matts Wignell (C), ersättare
Torgny Sjögren (S), ej tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
Birgitta Schmidt, Nämndsekreterare
Maria Edfors-Kullander, Rektor
Katarina Hero, Peter Söderblom, Nordmarkens skola

Justeringens plats och tid

Administrativa enheten 2017-05-12 kl 13.00

Paragrafer

31 - 43

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Rolf Emanuelsson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-05-09

Datum då anslaget sätts upp

2017-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2017-06-05
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

§ 31

Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:
-Ärende ”val av ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott efter
Marita Arvidsson (C)” läggs till föredragningslistan.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

§ 32

Information från verksamheten
Rektor Maria Edfors-Kullander, lärare/utvecklingsledare Peter Söderblom
och Katarina Hero vid Nordmarkens skola gav en information från
verksamheten.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

4 (15)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/33.01

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-09 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-04-25,
2017-05-02, i pärm.
- Gemensamt arbetsutskott stöd och omsorgs- och barn och
utbildningsnämnd 2017-04-25 utdelas.
- Samverkansprotokoll, i pärm.
- Systematiskt kvalitetsarbete 1 kv. 2017 BUN 2017/56.60
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/32.01

Redovisning delegationsbeslut
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-05-09 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll från arbetsutskottets senaste sammanträde
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 35

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/57.66

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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§ 36

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/38.60

Omdisponering investeringsmedel 2017
Barn- och utbildningsnämnden begär att få omdisponera investeringsmedel
för 2017 på grund av ändrade förutsättningar. Byggnation av skolor och
förskolor har ännu inte beslutats och det finns andra projekt som vi bör göra
2017 istället. Investeringsmedel för byggnationerna har flyttats fram i tid och
vi har tidigarelagt en del andra projekt samt lagt till några nya.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 § 24
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-04-18
Omdisponering investeringsmedel 2017 2017-04-18
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden hemställer till kommunfullmäktige att
omdisponering godkänns enligt förslag.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, kommunstyrelsen
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§ 37

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/46.60

Budget 2018-2020
Barn och utbildningsnämnden har tilldelats en budgetram på 225.158 mkr
för 2018, 223.942 mkr för 2019 och 222.732 mkr för 2020. Samtliga
nämnder har ett effektiviseringsmål med 0,54%, vilket innebär ca 1.170 tkr
för Bun.
Barn och utbildningsnämnden har ett behov av nya förskole- och
fritidsavdelningar både i Årjäng och Töcksfors. Nämnden har också av
pedagogiska, kostnadsbesparande och till viss del kvalitetsmässiga skäl
uttalat en önskan om att öppna tillagningsköken i förskolan igen.
Projektet Värmlands Framtid som hjälper ungdomar och vuxna ur
utanförskap och in i studier och arbete ligger under barn och utbildningsnämnden. För att kunna fortsätta bedriva projektet behövs mer ekonomiska
resurser.
Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning av preliminär budgetram för barn och
utbildningsnämnden 2017-05-08
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 § 25
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-02 § 27
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden begär hos kommunstyrelsen en
ramförstärkning på 3.170 mkr 2018 för att kunna öppna två förskoleavdelningar i Årjäng och Töcksfors, öppna tillagningsköken samt fortsatt
verksamhet i Värmlands Framtid. För åren 2019 och 2020 begärs 3.170 mkr
per år.
2. Konsekvensen av ramtilldelningen, innebär en besparing på minst 4.000
tkr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, kommunstyrelsen

Justerandes sign

9 (15)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 38

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/40.65

Yrkeshögskoleutbildningar i Årjängs vuxenutbildnings
regi
Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en nationell utbildningsform
som inrättades 2009. Yrkeshögskolan består av hundratals olika utbildningar
inom en mängd olika yrkesområden, som utvecklas och drivs lokalt av olika
utbildningsanordnare runt om i landet.
Utbildningarna ska huvudsakligen skräddarsys mot ett verkligt behov på
arbetsmarknaden och ska utvecklas och genomföras i nära samarbete med
näringslivet. Att utbildningarna matchas mot näringslivets behov innebär
också att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras, och att nya
utbildningar kan starta och andra försvinna, allt eftersom kompetensbehovet
förändras. Det finns även möjlighet att utveckla attraktiva yrkesutbildningar
riktade mot relativt smala branscher.
Det rör sig om statsbidragsfinansierade, studiemedelsberättigade
eftergymnasiala vuxenutbildningar av varierande längd, mellan ett och tre år,
med nationellt intag. Utbildningarna bygger ofta på praktik, och syftet är att
deltagaren ska kunna gå direkt in på arbete efter fullbordad examen.
Utbildningsanordnare kan till exempel vara privata utbildningsföretag,
kommuner, landsting och universitet/högskolor. Varje utbildning måste ha
tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även gör tillsyn och
granskar utbildningarnas kvalitet.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-04-25 § 26
Verksamhetschef barn och utbildning 2017-04-24
Skrivelse från socialdemokraterna, 2017-03-20
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden ger Årjängs gymnasieskola och
vuxenutbildningen i uppdrag att i samråd med näringslivet ta fram förslag till
yrkeshögskoleutbildningar.
2. Förslaget ska läggas fram på nämndens sammanträde 2017-09-05.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, rektor Årjängs gymnasieskola, Socialdemokraterna
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/37.60

Revisorernas grundläggande granskning 2016,
Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
KPMG har granskat Årjängs kommuns och Landstinget i Värmlands
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Rapporten pekar för Årjängs kommuns del ut tre utvecklingsområden.
1. Säkerställa att personalen vid HVB-hemmen erhåller handledning:
2. Förbättra samverkan mellan HVB-hemmen och skolan.
3. Arbeta för att skapa forum för landstinget och kommunerna där
regelbundna träffar anordnas för att kunna prata sig samman
Revisorerna vill ha en redogörelse av vilka åtgärder kommunen avser vidta
med anledning av iakttagelserna.
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgs- och barn och utbildningsnämndens gemensamma
arbetsutskott 2017-04-25 § 2
Verksamhetschef barn och utbildning och verksamhetschef stöd och
omsorgs tjänsteskrivelse 2017-05-02
KPMG beslut efter granskning av Samverkan kring barn och unga med
psykisk ohälsa – Landstinget i Värmland och de värmländska kommunerna
KPMG beslut efter granskning av Samverkan kring barn och unga med
psykisk ohälsa - Årjängs kommun
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar verksamhetschefernas svar som yttrande
till kommunrevisorerna och KPMG.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, KPMG
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/36.60

Barn- och utbildningsnämndens mål 2018
I enlighet med tidsplan för budgetarbete som antogs av Kommunfullmäktige
2017-02-20 § 12 ska nämnderna presentera förslag till nämndmål och
målindikatorer 2018 inför budgetberedningens sammanträde 11 maj.
Nedanstående är förslag på ändring av barn- och utbildningsnämndens
gemensamma samverkansmål och målindikatorer 2018, tillsammans med
stöd- och omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
Stöd o omsorgs- och barn och utbildningsnämndens gemensamma
arbetsutskott 2017-04-25 § 4
Verksamhetschef barn och utbildning och verksamhetschef stöd och omsorgs
tjänsteskrivelse 2017-04-11
Kommunfullmäktige 2017-02-20 § 12
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förändringen av gemensamma
samverkansmål och målindikatorer för 2018:
• Barn och elever ska ges insikter om och möjligheter till en fysiskt aktiv
och hälsosam livsstil
Målindikator: Utvalda mått i ELSA: Har provat alkohol / rökning / narkotika
ska minska med 3% årligen. Andel elever med normalvikt ska öka med 3%
årligen. Öka andelen elever som idrottar på fritiden med 3% årligen.
• Återkommande och långvarig skolfrånvaro ska motverkas i tidigt
skede
Målindikator: Inga barn eller unga blir ”hemmasittare”. Kontinuerlig
uppföljning.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/54.60

Länsöverenskommelse och samverkansrutin
Beredningsgruppen Barns hälsa och uppväxtvillkor inom Nya Perspektiv
beslöt vid sitt möte 13 mars att rekommendera kommunerna och landstinget
att anta framtaget förslag till länsöverenskommelse.
Syftet med denna länsöverenskommelse och samverkansrutin är att
tydliggöra kommunernas och landstingets gemensamma ansvar för barn som
far illa, där utveckling, lärande och hälsa ska uppmärksammas hos barn som
är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården. Målsättningen är att
bidra till att samverkan mellan aktuella aktörer fungerar. Alla barn inom den
sociala barn- och ungdomsvården ska få det stöd de behöver för att kunna nå
kunskapskraven i skolan samt få sina behov av tandvård och hälso- och
sjukvård tillgodosedda
Beslutsunderlag
Stöd och omsorgs- och barn och utbildningsnämndens gemensamma
arbetsutskott 2017-04-25 § 3
Verksamhetschef barn och utbildning och verksamhetschef stöd och omsorgs
tjänsteskrivelse 2017-05-02
Länsöverenskommelse och samverkansrutin: Utveckling, lärande och hälsa
för barn inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar framtaget förslag till länsöverenskommelse.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign

13 (15)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 42

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2016/160.60

Information Strategi ANDT-förebyggande arbete i
Värmland 2017-2021
En reviderad strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2017-2021 har
lämnats i remissutgåva. Barn- och utbildningsnämnden och stöd- och
omsorgsnämndens gemensamma arbetsutskott har fått i uppdrag att
tillsammans med olika samverkanspartners som bedöms nödvändiga,
upprätta ett förslag till lokal ANDT-strategi för Årjängs kommun.
Strategin har god koppling till motsvarande nationella dokument och
Årjängs kommuns framtagna målarbete på området. Övergripande mål,
målområden och indikatorer behandlas därmed i en helhet ända ner till den
lokala utförarnivån.
Beslutsunderlag
Gemensamma arbetsutskottet 2017-04-25 § 5
Gemensam tjänsteskrivelse verksamhetschefer so-bun 2017-03-22
Strategi ANDT-förebyggande arbete i Värmland 2017-2021
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Det gemensamma arbetsutskottet har beslutat att behandla ANDT-strategi
förebyggande arbete i Värmland 2017-2021 på nästa samverkansmöte, som
hålls 21 september.
Beslutet skickas till
Verksamhetschefer
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-05-09

BUN 2017/14.01

Dnr BUN 2017/60.01

Val av ersättare i barn och utbildningsnämndens
arbetsutskott efter Marita Arvidsson (C)
Marita Arvidsson (C) lämnade den 27 mars 2017 in en begäran om
entledigande från uppdraget som ledamot i barn och utbildningsnämnden.
Kommunfullmäktige entledigade Marita Arvidsson(C) på kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april § 62. Marita Arvidsson (C) har även
varit ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-04-24 § 62
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Marita Arvidsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i barn och
utbildningsnämndens arbetsutskott.
2. Till ny ersättare i barn och utbildningsnämndens arbetsutskott väljs:
Thord Andersson, Näresbyn Tallbacka, 672 92 Årjäng.
Beslutet skickas till
Registrator, nämndsekreteraren, Thord Andersson
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