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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen. Kl. 15.00–18.10

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Benny Moberg (KD)
Bo Eriksson (L)
Jörgen Berglund (M)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Allan Spets (C)

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Peter Månsson, Verksamhetschef samhällsbyggnad, § 36
Hussein Zeki, Fastighetsingenjör, § 36
Kajsa Öhman, Skolinspektör, § 37
Ana-Maria Koci Spång, Skolinspektör, § 37
Carl-Johan Askman, Rektor, § 37
Mikael Engelbrektsson, Rektor, § 37

Justeringens plats och tid

Administrativa avd 2017-10-05 kl. 16:00

Paragrafer

35 - 52

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Thord Andersson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-10-03

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2017-10-30
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/100.60

Revisorernas grundläggande granskning 2017
Information och diskussion inför revisorernas besök 2017-10-31.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

§ 36

Information angående skolrenoveringarna
Samhällsbyggnadschef Peter Månsson och fastighetsingenjör Hussein Zeki
informerar om status och tidsplan för renoveringen av låg och
mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors.
Arbetet med skolrenoveringar av låg- och mellanstadium i kommunen har
pågått under sommaren och går nu in i nästa skede, strategibeslut.
Samhällsbyggnadsavdelningen har tillsammans med Moelven arbetat fram
ett skissförslag på en lågstadiebyggnad vid Nordmarkens skola samt haft
personalmöte i Töcksfors skola för att med verksamheten diskutera
lokalbehoven. Båda skolorna kräver totalrenoveringar med
tillgänglighetsanpassningar. Samtliga byggnader behålls förutom
lågstadieskolan i Årjäng och i Töcksfors byggs ett nytt fritidshem inom
skolområdet för att frigöra mer lokaler.
En uppdatering med verksamheterna på båda skolorna gällande dagens
behov bör göras då antalet barn och klasser verka skilja sig från tidigare
framtagna lokalprogram.
En inbjudan till det lokala näringslivet för information om kommande
skolrenoveringar kommer att hållas för att ge möjlighet att vara med och
lämna anbud.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-13 § 122 att
samhällsbyggnadsavdelningen får i uppdrag att ta fram förfrågningsunderlag
samt upphandla entreprenör i enlighet med redovisad status och tidplan.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.
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§ 37

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/103.61

Skolinspektionen informerar om uppföljning i
Svensbyns och Töcksfors skolor
Skolinspektionens representanter informerar om att syftet med deras besök i
Svensbyns och Töcksfors skola är att pröva nya modeller av inspektioner.
Två olika modeller prövas:
- Modell I: Vid 20 grundskoleenheter ska kvalitetsgranskningar genomföras
parallellt med regelbunden tillsyn.
- Modell II: Vid 20 grundskoleenheter genomförs enbart
kvalitetsgranskningar.
Totalt deltar 20 Huvudmän i Inspektion 2018. Hos varje huvudman deltar två
skolor, en i vardera modell.
Efter besöken
- Skolor med regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning får två beslut
- Skolor med kvalitetsgranskning får ett beslutØBesluten kommer att följas
upp i vanlig ordning
- Huvudmannen och skolorna erbjuds ett återkopplingsmöte för att samtala
om besluten och Skolinspektionens iakttagelser
- Skolinspektionen kommer att genomföra en utvärdering av projektet där
rektorer och huvudmän får lämna sina synpunkter
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.
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BUN 2017/17.01

§ 38

Information från verksamheten
Punkten utgår.

Justerandes sign

7 (22)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 39

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/33.01

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-03 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Samverkansprotokoll, i pärm.
- KS 2017-09-13 §122 Status och tidsplan skolrenoveringar.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/32.01

Redovisning delegationsbeslut
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-03 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll från arbetsutskottets senaste sammanträde, 2017-09-19
- protokoll från gemensamma arbetsutskottet för barn och
utbildningsnämnden, stöd och omsorgsnämnden samt kultur och
fritidsnämnden, 2017-09-21
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/120.66

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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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/113.60

Information om Policy för barnkonventionen - Barnets
rättigheter i Årjängs kommun
Verksamhetschefen informerar om policy för barnkonventionen - Barnets
rättigheter i Årjängs kommun.
Konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den
20 november 1989. Efter beslut i riksdagen 1990 var Sverige ett av de första
länderna i världen som ratificerade konventionen. Konventionen innehåller
bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. 196 länder har skrivit under
och förbundit sig att följa reglerna. USA är det enda land som inte ratificerat
barnkonventionen.
Utgångspunkten i konventionen är att barndomen har ett värde i sig och att
barn är en utsatt grupp människor. Konventionen avser barn under 18 år om
barnet inte blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller barnet (artikel 1).
Barnkonventionen är inte svensk lag och tar ej över svensk lagstiftning.
Varje stat som har ratificerat den måste dock tillse att dess rättigheter
införlivas i den egna lagstiftningen. Ett betänkande har presenterats av
Regeringskansliet där barnkonventionen föreslås bli svensk lag.
Fyra av de 54 artiklarna utgör grundprinciper i barnkonventionen och ska
utgöra grunden för arbetet med barnkonventionen i kommunen:
- alla barn har samma rättigheter och lika värde (artikel 2)
- barnets bästa ska beaktas vid alla beslut (artikel 3)
- alla barn har rätt till liv och utveckling (artikel 6)
- alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad (artikel 12)
Målet med policyn är att barnperspektivet blir beaktat vid alla beslut och att
det framgår av beslut som rör barn och unga att barnperspektivet har
beaktats. Barn och unga ska få möjligheter till inflytande och vara en del av
beslutsprocesser i frågor som berör deras vardag.
En handlingsplan har fastställts av kommunchefens ledningsgrupp och
kopplas till policyn. Handlingsplanen beskriver hur barnkonventionens
intentioner praktiskt ska förverkligas i kommunens verksamheter. En
barnchecklista ska användas vid beredning av ärenden som på ett allmänt
och avgörande sätt, direkt eller indirekt, rör eller berör barn och ungdomar.
Varje nämnd ska årligen följa upp och redovisa i årsredovisningen på vilket
sätt man beaktat barnkonventionen. Kommunstyrelsen ansvarar för att
uppföljningen sammanställs i ett särskilt barnbokslut.
Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

§ 42 forts.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-03 § 39.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

12 (22)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 43

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2016/137.01

Information Ersättning för etablering och introduktion
för nyanlända personer, fördelning av medel
Flyktingmottagningens budget är baserad på intäkter från Migrationsverket.
Genom åren har det blivit ett väsentligt budgetöverskott som revisorerna vill
att vi åtgärdar. Verksamhetscheferna fick därför under våren 2017 i uppdrag
att se över hur överskottet på bästa sätt ska kunna fördelas. Barn- och
utbildning önskade då en delfinansiering av mottagningsenheten på minst ca
1 200 tkr.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-03 § 40
Verksamhetschef barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-09-11
Barn och utbildningsnämnden 2017-09-05 § 30
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Att äska hos kommunstyrelsen om ett bidrag på minst 1 200 tkr för att kunna
finansiera mottagningsenheten.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2016/137.01

Delårsrapport 2017
Den totala prognosen för barn och utbildningsnämnden är ett underskott på
6 480 tkr. Årsprognos för barn och utbildningsnämndens ordinarie
verksamhet är ett underskott på 5 480 tkr och för kost och lokalvård ett
underskott på 1 000 tkr. Den främsta orsaken är att intäkterna från
asylsökande för 2017 är avsevärt lägre än det budgeterade då asylboendet
stängdes mycket tidigare än förväntat. Asylintäkterna för grundskolan 2016
är mycket lägre än beräknat. Även kostnaderna för nyanlända är högre än
budgeterat.
Åtgärder för att komma i ram är att barn och utbildningsnämnden för en
dialog med kommunstyrelsen angående 1 200 tkr för minskade asylintäkter.
Barn och utbildningsnämnden tillsammans med stöd och omsorgsnämnden
ser över avtalet för kost per heldygn 600 tkr. Barn och
utbildningsnämnden söker också alla statsbidrag som är möjligt och söker
ytterligare 2 680 tkr. Alla verksamheter har fått i uppgift att vara
återhållsamma med inköp och personal.
Barn och utbildningsnämnden gav 2017-09-19 § 41 verksamheten i uppdrag
att till arbetsutskottet 17 oktober hitta ytterligare förslag till åtgärder på 2
000 tkr för att få en budget i balans.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-03 § 41
Förvaltningsekonomens och ekonomichefens tjänsteskrivelse 2017-09-18
Delårsrapport 2017, 2017-09-18
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av rapporten och godkänner föreslagna
åtgärder på 4 480 tkr för att minska underskottet.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/61.01

Ensamkommande barn EKB, delårsrapport 2017
Projektet ensamkommande barn visar ett överskott på 481 tkr vid delåret.
Enligt årsprognosen kommer Stöd- och omsorgsnämndens överskott av
statsbidrag uppgå till 5 460 tkr vid årets slut. Det är en minskning med 340
tkr från föregående tertial och beror på en ökad kostnad för ombyggnation
Kyrkerud. Övriga nämnder visar inga avvikelser i årsprognosen.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 § 42
Förvaltningsekonomen och verksamhetschef ekonomi tjänsteskrivelse 201709-18
Delårsrapport EKB 2017, 2017-09-18
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Delårsrapport EKB 2017 godkänns.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/86.60

Remiss: Entreprenad, fjärrundervisning och
distansundervisning
Remiss angående entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning har
inkommit till kommunen från utbildningsdepartementet.
I allt väsentligt delar kommunen utredarens förslag.
Beträffande distansutbildning är detta en viktig undervisningsmöjlighet
beträffande elever som går i någon av de obligatoriska skolformerna och
som av något skäl inte kan delta i den ordinarie skolundervisningen. Här
behöver regelverket utvecklas och förenklas om bl.a. när distansundervisning
sätts in som särskilt stöd i grundskolan. Behövs tillstånd för att bedriva
distansutbildning när det sätts in som särskilt stöd i grundskolan? Det borde
räcka med att rektor eller barn och utbildningsnämnden i kommunen fattar
ett sådant beslut.
Vidare föreslår barn och utbildningsnämnden att det centralt utvecklas
kvalitetssäkrat distansundervisningsmateriel för den obligatoriska skolan.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 § 43
Verksamhetschef barn och utbildning och biträdande rektor
tjänsteskrivelse 2017-09-12
Remiss från utbildningsdepartementet 2017-06-27
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Årjängs kommun delar utredarens förslag. Remissen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Remissinstans, Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/90.60

Remiss: Utbildning, undervisning och ledning
Delbetänkandet SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning –
reformvård till stöd för en bättre skola, har inkommit till kommunen.
I allt väsentligt delar kommunen utredarens förslag förutom i kapitel 12
Ledning av förskolan.
Barn och utbildningsnämnden anser att förskolechefers befattningsutbildning
ska ha samma omfattning om 30 högskolepoäng som rektorer i skolan.
Barn och utbildningsnämnden anser inte att det föreligger större praktiska
svårigheter för förskolechefer än för rektorer att vara frånvarande från
verksamheten i syfte att utbilda sig.
Förskolechefer och rektorer har stora ansvars- och arbetsområden. En
gemensamt utformad befattningsutbildning skulle öka möjligheten att arbeta
i ledningsteam med en helhetssyn från förskolan och vidare i
utbildningssystemet.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 § 44
Verksamhetchef barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-09-16
Delbetänkandet SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning –
reformvård till stöd för en bättre skola 2017-07-06
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Årjängs kommun delar utredarens förslag förutom synpunkter i kapitel 12.
Remissen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Remissinstans, Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/107.61

Organisation Årjängs gymnasieskola läsåret 2018/2019
Förslag till organisation läsåret 2018/2019 ska presenteras till
intagningskansliet i Arvika.
Följande organisation föreslås gälla för ungdomsgymnasiet i Årjäng.
Organisation av gymnasiet läsåret 2018/2019:
-Samhällsvetenskapliga programmet, 6 platser
Inriktning- medier, information och kommunikation
- Samhällsvetenskapliga programmet, 6 platser
Inriktning- Beteendevetenskap
- Fordons- och transportprogrammet, 4 platser + 2 priv platser
Inriktning- Personbil
- El- och Energiprogrammet, 4 platser + 2 priv platser
Inriktning- Elteknik
- Vård- och omsorgsprogrammet, 4 platser + 2 priv platser
Utgångar (finns inga inriktningar)
Äldreomsorg, Funktionshinder
- Handels-och administrationsprogrammet, 4 platser + 2 priv platser
Inriktning- Handel och service
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 § 45
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2017-09-10
Förslag till organisation 2018/2019
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar förslaget till organisation för Årjängs
gymnasieskola läsåret 2018/2019.
Beslutet skickas till
Intagningskansliet Arvika, verksamhetschef, rektor Årjängs gymnasieskola
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§ 49

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2016/136.62

Behov av medel till förskoleplatser i Årjäng
Behovet av förskoleplatser i Årjäng är akut nu och från januari-18. Utifrån
känd kö så är behovet 30 platser. Inför budgetarbetet 2018 har behovet
diskuterats och medel skulle beviljas. En avdelning behöver starta i oktober
2017 och en i januari 2018. En modul skulle vara bästa lösningen. Frågan
har kommit upp om man skulle kunna få medel från introduktion för
nyanlända.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 § 46
Barnomsorgschefen och verksamhetschef barn och utbildnings
tjänsteskrivelse 2017-09-05
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2016-10-14
Barn och utbildningsnämnden, 2016-12-06 § 87
Verksamhetschef samhällsbyggnad tjänsteskrivelse, 2016-01-04
Kommunstyrelsen, 2017-02-01 § 11
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Ansöka hos kommunstyrelsen om:
1. Medel för 30 barnomsorgsplatser söks med 3 miljoner för helår och 1,5
miljoner för halvår.
2. Medel för att hyra/köpa en modul, söks som kan lösa behovet av nya
förskoleplatser.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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§ 50

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2016/67.60

Ändring start av förskolekök
Barn och utbildningsnämnden har beslutat att starta upp förskoleköken.
Livsmedelsupphandlingen har blivit försenad. Den blir troligen klar i början
av 2018. Renoveringarna väntas bli klara: Skogsgläntan maj 2018,
Junibacken maj 2018 och Dungen i december 2017. Det kommer att bli
rotation på tjänster och nya tjänster kommer att annonseras ut. Allt detta gör
att förskoleköken tas i bruk 1 maj 2018.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 § 47
Barnomsorgschefen och verksamhetschef barn och utbildnings
tjänsteskrivelse 2017-09-06
Barn och utbildningsnämnden 2017-03-07 § 19
Kommunfullmäktige 2017-05-29 § 82
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Tidsplanen revideras, förskoleköken startar 1 maj 2018.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef

Justerandes sign
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§ 51

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/110.62

Resurser för barn med behov av särskilt stöd
Behovet av särskilt stöd till barn i förskola, fritidshem och förskoleklass har
ökat under läsåret 2017/2018. I budget finns 7,40 tjänst. Som behovet är nu
utifrån samtal med specialpedagog, förskolechefer och rektorer motsvarar
behovet 11 tjänster vilket är ca 3,6 tjänster mer än vad som är budgeterat.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 § 48
Barnomsorgschefen och verksamhetschef barn och utbildnings
tjänsteskrivelse 2017-09-06
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Verksamheten får i uppdrag att till arbetsutskottet 17 oktober se på åtgärder
för att få en budget i balans för 2018.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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§ 52

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-03

BUN 2017/17.01

Dnr BUN 2017/108.60

Sammanträdesdagar och tider 2018
Administrativa avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit
fram ett förslag på sammanträdesdagar och tider 2018 för barn och
utbildningsnämnden samt arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-09-19 § 49
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2017-09-05
Sammanställning sammanträdesdagar 2018
Yrkanden
Therése Gustafsson (L) yrkar på att barn och utbildningsnämndens
sammanträden börjar kl. 16.00.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Sammanträdesdagar och tider för barn och utbildningsnämnden och
arbetsutskottet 2018, antas med följande ändring:
Barn och utbildningsnämndens sammanträden startar kl. 16.00.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes sign
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