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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 16.00–17.20

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Benny Moberg (KD)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Robin Karlsson (L), ersättare för Bo Eriksson (L)
Annica Andersson (S), ersättare för Chriztian Hansson (S)
Matts Wignell (C), ersättare för Allan Spets (C)

Övriga närvarande

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

Justeringens plats och tid

Administrativ avd 2017-09-07 kl 14.30

Paragrafer

26 - 34

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Thord Andersson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-09-05

Datum då anslaget sätts upp

2017-09-08

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2017-10-02
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

§ 26

Information från verksamheten
Verksamhetschefen informerar
- Den 4 – 8 september anordnas en Regnbågsfest i Årjängs
kommun. Barnomsorgen och skolan passar på att arbeta extra med
värdegrundsfrågor.
- Skolinspektionen kommer till Svensbyns och Töcksfors skola 2017-10-03.
Samma dag kommer de också att besöka barn och utbildningsnämndens
sammanträde.
- Revisorerna granskar varje år nämnderna i kommunen. De kommer till
barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-31.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Dnr BUN 2017/33.01

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-09-05 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Samverkansprotokoll, i pärm.
- Granskning två detaljplaner Kvarnåsen.
- KS 2017-06-19 § 117, Beviljar igångsättning för tillbyggnad av en
avdelning med mottagningskök av förskolan Junibacken i Töcksfors
- KF 2017-06-19 § 99, Barn och utbildningsnämndens förslag till
omdisponering godkänns
- KS 2017-06-07 § 106, Återredovisningen från nämnderna godkänns.
- KF 2017-06-19 § 103, Tertialrapport 2017-04-30 för Årjängs kommun
godkänns.
- Skolskjuts, särskilda skäl DOM Laglighetsprövning. Förvaltningsrätten
avslår överklagandet.
- Informationsbrev om skolinspektionens granskning.
- Systematiskt kvalitetsarbete kvartal 2, 2017.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Dnr BUN 2017/32.01

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

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Dnr BUN 2017/89.66

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.

Justerandes sign

6 (11)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 30

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Dnr BUN 2016/137.01

Tertialrapport 2017-040-30 Åtgärder för en budget i
balans
Årsprognos för barn och utbildningsnämndens ordinarie verksamhet är ett
underskott på ca 2 870 tkr. Detta beror på att intäkterna från asylsökande är
avsevärt lägre än det budgeterade då asylboendet stängdes mycket tidigare
än förväntat. Även kostnaderna för nyanlända är högre än budgeterat.
En dialog har förts med Stöd och omsorg, tidigare ansvarig för
verksamheten, för en vidare finansiering av mottagningsenheten då behoven
kvarstår.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 33.
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-08-11.
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-05-23 § 30.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Äska 1 200 tkr hos kommunstyrelsen, för att fortsatt kunna finansiera
mottagningsenheten.
2. Verksamheten ska ansöka om riktat statsbidrag för nyanlända med ca
1 600 tkr.
3. Verksamheten ska under hösten hålla igen på inköp med mera, där det är
möjligt.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelse, Verksamhetschef, Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Dnr BUN 2017/46.60

Budget 2018-2020
Barn och utbildningsnämnden har tilldelats en driftsbudget enligt
kommunfullmäktiges beslut om 228 206 tkr för 2018, 226 859 tkr för 2019
och 225 650 tkr för 2020.
Investeringsbudgeten för barn och utbildningsnämnden är enligt
kommunfullmäktiges beslut 2 000 tkr för 2018, 2 200 tkr för 2019 och 2 000
tkr för 2020.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 34.
Förvaltningsekonomens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2017-08-15.
Kommunfullmäktige 2017-06-19 § 104
Budgetdokument 2017-08-15.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämndens budget för 2018-2020 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetschefen, förvaltningsekonomen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Dnr BUN 2017/75.61

Skrivelse från elevrådet Nordmarkens skola,
övervakningskameror
Elevrådsrepresentanter på Nordmarkens skola har gjort en skrivelse till
kommunen med en önskan om att övervakningskameror ska sättas upp inne i
skolan.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-17 att skicka ärendet vidare till barn
och utbildningsnämnden då kameraövervakning av verksamheten i
Nordmarkens skola inte lyder under kommunstyrelsens ansvar samt att det
under våren 2017 inte har det kommit några signaler om ökad skadegörelse
utan enstaka händelser har rapporterats till fastighetsenheten för åtgärd.
När Nordmarkens skola byggdes fördes en diskussion om
kameraövervakning. Det som kom fram var att i projektet ingick
kameraövervakning utomhus för att skydda byggnaden men inte inomhus
eftersom verksamheten strävar efter transparens och öppenhet. Skolan är en
plats där barns bästa är utgångspunkten i utbildningen, skolan är också en
arbetsplats. Elever och vuxna som vistas i skolan har rätt att slippa
kameraövervakning, det handlar om att jobba med normer och värderingar,
om vad som är rätt och fel istället.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 35.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2017-08-09.
Kommunstyrelsen 2017-06-17 § 99.
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, 2017-04-28.
Skrivelse från elevrådet till Årjängs kommun, 2017-03-16.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Ordförande i barn och utbildningsnämnden samt skolchefen ska ha en dialog
med elevrådet angående skrivelsen, när det nya elevrådet har startat upp
under hösten.
Beslutet skickas till
Verksamhetschefen, elevrådet Nordmarkens skola
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Dnr BUN 2016/122.60

Återremiss. Medborgarförslag - Använda Silbodals
kyrka vid skolavslutningar.
Medborgarförslaget om att använda Silbodals kyrka vid skolavslutningar
besvarades av barn och utbildningsnämnden 2016-12-07 med beslutet att
ledningsgruppens policybeslut antagen i BUN 2011-02-31 tillämpas.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-24 om att återremittera ärendet till
barn och utbildningsnämnden för att förtydliga beslutet samt utreda eventuell
lagändring.
Förtydligande: Rektor beslutar enligt skollagen (2010:800) om innehåll,
utformning och plats för skolavslutning. Det finns idag inget förbud mot att
ha skolavslutning i en kyrka, men tonvikten ska ligga på tradition,
högtidlighet och samvaro och inte på religiösa inslag.
Kontakt har tagits med Skolverket, Skolinspektionen,
Diskrimineringsombudsmannen samt jurist på Draftit. Någon lagändring
som påverkar rektors beslutanderätt har inte skett och det finns inget förslag
på lagändring som gått vidare till proposition.
Ledningsgruppen inom skola och barnomsorg tillämpar det policybeslut som
togs i BUN 2011-02-31.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 36.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2017-08-10.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Ledningsgruppens policybeslut antagen i Barn och utbildningsnämnden
2011-02-31 tillämpas.
2. Medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, verksamhetschefen, utvecklingsledaren
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-09-05

BUN 2017/16.01

Dnr BUN 2017/97.61

Skolskjuts till vald skola samt särskilda skäl
En ansökan har inkommit från vårdnadshavare om skolskjuts för sitt barn till
och från hemmet med taxi eller buss till vald skola på grund av särskilda
skäl.
Det kommer att bli en organisatorisk och ekonomisk svårighet för
kommunen att bevilja skolskjuts till/från hemmet och den valda skolan med
hänvisning till Skollagen 10 kap § 32 andra stycket.
Skolskjuts till hänvisad skola stannar strax utanför hemmet.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-08-22 § 37.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2017-08-21.
Ansökan från vårdnadshavare, 2017-07-17.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden avslår ansökan om skolskjuts till och från
hemmet till vald skola då det inte anses föreligga några särskilda skäl.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Vårdnadshavare
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