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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 16.00–18.20

Beslutande

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

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Marita Norén, Löner/arvoden, § 1
Ylva Carlsson, Nämndsekreterare, § 1
Daniel Schützer, Kommunalråd, § 2
Matts Wignell (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativ avd. 2018-02-08 kl 16:00

Paragrafer

1 - 15

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Rolf Emanuelsson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-06

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2018-03-05
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

§1

Utbildning registrera arvoden digitalt
Barn och utbildningsnämndens ledamöter och ersättare utbildas i hur de ska
registrera in sina arvoden digitalt.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

§2

Information från verksamheten
Kommunalrådet och verksamhetschefen informerar om vad som kom fram
vid det senaste planeringsmötet för byggnationen av låg och
mellanstadieskolorna i Årjäng och Töcksfors.
Rektor för högstadiet slutar, annons för att finna en ersättare finns ute.
Förändring sker i uppdelningen inom rektorsområdena, varje rektor kommer
ha färre antal medarbetare. Ett resultat av den genomgång
personalavdelningen tidigare gjort.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen.
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§3

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2017/154.66

Redovisning anmälningar 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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§4

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2018/22.60

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-13 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Samverkansprotokoll 2018-02-01
- Kort PM om nya kommunallagen (2017:425)
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§5

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2018/23.60

Redovisning delegationsbeslut
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-06 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll från arbetsutskottets senaste sammanträde
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§6

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2017/141.60

Organisation för dataskyddsfrågor i Årjängs kommun
Den svenska personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda människor
mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Den
kommer att ersättas av en ny EU-förordning den 25 maj 2018.
Dataskyddsförordningen innehåller en del förändringar gentemot nuvarande
PUL och vissa helt nya bestämmelser. Kommunchefens ledningsgrupp har
beslutat att utse ansvariga kontaktpersoner i respektive verksamhet/bolag
som ansvarar för att kartlägga och registrera personuppgiftsbehandlingar.
Respektive verksamhet/bolag (personuppgiftsansvarig) är även ansvarig för
att upprätta rutiner för att säkerställa att förordningen följs.
Den nya förordningen föreskriver också att alla myndigheter
(personuppgiftsansvariga) måste utse ett dataskyddsombud som ansvarar för
att kontrollera att myndigheten följer förordningen. Kommunstyrelsen
beslutade 2017-11-15 § 179 att kommunjurist/utredare utses till
dataskyddsombud för samtliga personuppgiftsansvariga i
kommunkoncernen.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 2.
Nämndsekreterarens och verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2017-11-20.
Kommunstyrelsen 2017-11-15 § 179.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen om organisationen
för dataskyddsfrågor i Årjängs kommun.
2. Kommunjurist/utredare, Lina Johannesson, entledigas från uppdraget som
personuppgiftsombud för barn och utbildningsnämnden.
3. Kommunjurist/utredare, Lina Johannesson, utses till dataskyddsombud för
barn och utbildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Kommunjurist/utredare, kommunchef, verksamhetschef
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§7

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2017/22.60

Uppföljning Internkontrollplan 2017
Enligt kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll ska
nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Intentionen med en plan för intern kontroll är att säkerställa att nämnden
arbetar systematiskt med de frågor som är väsentliga för nämndens
verksamhetsområde, att risker för att fel ska uppstå undviks eller minimeras,
och att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt. Nämnden har det
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Det innebär att nämnden, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att
följande uppnås:
• en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• en tillförlitlig finansiell- och verksamhetsrapportering
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, rutiner m.m.
Under 2017 har förvaltningen genomfört granskningar inom de områden
som beslutats i internkontrollplan för året. Den interna kontrollplanen har till
syfte att med en riskanalys som grund, lyfta vissa områden som uppfattats
som särskilt intressanta att granska och utveckla. Granskningarna har till
syfte att vara underlag för verksamhetsutveckling för att på så vis öka
kontrollen inom nämndens verksamhet. Resultatet från dessa granskningar är
beskrivna i bilagan.
Verksamhetschefen har tagit fram en uppföljningsrapport med resultat efter
granskning av punkterna i internkontrollplan för 2017.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 3.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-01-12.
Uppföljningsrapport med resultat efter granskning av punkterna
i internkontrollplan för 2017, 2018-01-10.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar framtagna förslag till åtgärder efter
uppföljning av internkontrollplan 2017.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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§8

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2018/25.60

Internkontrollplan 2018
Enligt kommunfullmäktige antaget reglemente för intern kontroll ska
nämnderna varje år anta en särskild plan för den interna kontrollen.
Intentionen med en plan för intern kontroll är att säkerställa att nämnden
arbetar systematiskt med de frågor som är väsentliga för nämndens
verksamhetsområde, att risker för att fel ska uppstå undviks eller minimeras,
och att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt. Nämnden har det
yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde.
Det innebär att nämnden, med rimlig grad av säkerhet, ska säkerställa att
följande uppnås:
• en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• en tillförlitlig finansiell- och verksamhetsrapportering
• efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer, rutiner m.m.
Verksamhetschefen har tagit fram följande förslag till kontrollpunkter
i internkontrollplanen för 2018.
1. Rutiner för ansökningar av bidrag från staten
Det är viktigt att respektive nämnd säkerställer att de får in de bidrag som
verksamheterna är berättigade till. Det innebär att varje förvaltning i
praktiken ansvarar för uppföljning och administration av statsbidragen.
Det är viktigt att inte endast en person handlägger ärendet från början till
slut, utan att man beaktar dualitetsprincipen – ska finnas flera som vet hur
man gör.
Kontrollen genomförs med stickprov samt intervjuer/samtal.
Riskbedömning: 4 - Det är allvarligt att fel inträffar och det kan vara
möjligt att det sker.
2. Kontroll av registerutdrag
En ändring i lagstiftningen gör att verksamheten idag inte kan kopiera
uppvisat utdrag urbelastningsregistret. Det är viktigt att tydliggöra vem som
följer upp att nyanställda lämnar utdrag ur belastningsregistret och att det
noteras att det finns.
Stickprov görs.
Riskbedömning: 4 - Det är allvarligt att fel inträffar och det kan vara
möjligt att det sker.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

3. Psykosocial arbetsmiljö/stress
Enligt AFS 2005:4 ska verksamheter ha mål för den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön (OSA) för att kunna minska den ohälsosamma
arbetsbelastningen. Mål togs fram i kommunen under 2017 tillsammans
arbetstagarorganisationerna. Att vi då följer upp ny lagstiftning och de
framtagna målen, att vi har bra rutiner för det. Det kan annars bli långa
sjukskrivningar och stora ekonomiska konsekvenser.
Stickprov görs.
Riskbedömning: 4 - Det är allvarligt att fel inträffar och det kan vara
möjligt att det sker.
4. Uppföljning av kontrollområde från 2017
Följande kontrollområde följs upp: Kontroll av att upphandling görs och att
avtal följs.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 4.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-01-12.
Förslag Internkontrollplan 2018.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar framtaget förslag till kontrollpunkter
i internkontrollplanen för 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign

11 (18)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§9

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2016/43.60

Kostpolicy Årjängs kommun
Kostpolicyn har varit uppe till beslut under 2016 och har återremitterats efter
en remissrunda till andra nämnder. Ett reviderat förslag till policy är
framtaget utifrån de synpunkter som framfördes.
Under 2015 togs ett första utkast fram till kostpolicy av en arbetsgrupp under
samhällsbyggnad. Barn och utbildningsnämnden fick ta över beslutsgången
av kostpolicyn under 2016. Den återremitterades av KS för en remissrunda
till övriga nämnder. Nuvarande förslag till policy är reviderat utifrån de
synpunkter som framfördes.
Beslutsunderlag
Barnchecklista 2018-01-31.
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 5.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2018-01-16.
Nytt förslag kostpolicy 2018-01-16.
Barn och utbildningsnämndens beslut om anstånd 2017-03-07 § 20.
Barn och utbildningsnämndens beslut 2016-06-14 § 51.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2016-03-16.
Kommunstyrelsens beslut 2015-12-07 § 235.
Förslag till kostpolicy 2015-11-09.
Livsmedelspolicy 2014-02-11.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden godkänner framtagen kostpolicy.
2. Kostpolicyn lämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Barn-och utbildningsnämndens förslag till nästa instans
Kommunstyrelsen, verksamhetschef, barnomsorgschef
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§ 10

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2018/30.60

Livsmedelspolicy Årjängs kommun
Årjängs kommun har tidigare varit en del av Dalslandskommunernas
livsmedelspolicy. Inför ny livsmedelsupphandling har det tagits fram en
policy som skall användas som underlag i de livsmedelsupphandlingar som
kommunen genomför. Regeringen tog beslut 2017 om att 60 % av
upphandlande livsmedel ska var ekologiska 2030.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 6.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2018-01-16.
Livsmedelspolicy 2016-03-14.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden godkänner framtagen livsmedelspolicy.
2. Andelen ekologiska livsmedel i offentlig sektor får ses över under
innevarande år.
3. Livsmedelspolicyn lämnas till kommunfullmäktige för antagande.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, verksamhetschef, barnomsorgschef.
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§ 11

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2017/136.61

Upptagningsområde/Organisation av förskoleklass
Förskoleklassen blir obligatorisk från höstterminen 2018. Det innebär att
eleven inte kan välja att gå kvar i förskola som sexåring för att börja direkt i
årskurs 1. När elevantalet är under 6 finns tidigare beslut om att erbjuda
förskoleklass i närmaste grupp. Upptagningsområden vid vikande
elevunderlag är att Holmedal och Västra Fågelvik tillhör Töcksfors skola
och att Smolmark och Sillerud tillhör Nordmarkens skola.
Beslutsunderlag
Barnchecklista 2018-01-31.
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2018-01-30.
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 7.
Barn och utbildningsnämnden 2011-10-27 § 94 Skolskjutsreglemente.
Barn och utbildningsnämnden 2008-03-19 § 24 Förskoleklassens
organisation.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Erbjudande om förskoleklass vid vikande elevunderlag för elever i
- Smolmark och Sillerud blir Nordmarkens skola
- Holmedal och Västra Fågelvik blir Töcksfors skola
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, barnomsorgschef
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§ 12

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2018/27.60

Plan för den digitala utvecklingen, IKT-plan
Verksamheten har fått i uppdrag att ta fram en ny IKT-plan för förskola och
skola. Syfte med en IKT-plan är att barn, elever och pedagoger utveckla
metoder och arbetssätt som leder till att inlärning ger goda kunskaper.
Barn och elever i Årjängs kommun ska vara väl förberedda när de lämnar
verksamheten, oavsett skolform, och känna sig delaktiga i det digitaliserade
samhället. I en tid med större och snabbare förändringar krävs ett
förändringsarbete med ett tydligt fokus och en tydlig plan.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 8.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-01-16.
IKT-plan dec 2017.
Barnchecklista.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar framtaget förslag till IKT–plan.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef
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§ 13

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2017/153.61

Signebyns friskola ansöker om resursstöd till elever
med särskilda behov, läsåret 2017/2018.
Signebyns friskola ansöker hos Barn- och utbildningsnämnden om bidrag till
extra stöd/resurs till elev som riskerar att ej kunna nå målen för grundskolan.
Hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid en
fristående förskoleklass, grundskola eller särskola. Bidraget består av ett
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Bidrag från hemkommunen
till fristående förskoleklass samt grund- och grundsärskola regleras i 9 kap.
19-21 §§, 10 kap. 37-39 §§ samt 11 kap. 36-38 §§ skollagen (2010:800).
För tillfället finns det 23 elever på Signebyns friskola F-6.
Signebyns friskola har beviljats ett extra tilläggsbelopp som motsvarar en
tjänst på ca 0,91 % för läsåret 2017/2018.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 9.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-01-15.
Brev från Signebyns friskola december 2017.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår ansökan.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Signebyns friskola.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2018/26.61

Asylsökande elever till gymnasiet
Inför detta läsår har skolchefsgruppen kommit överens om hantering av
asylsökande elever som fyllt 18 år. Enligt LMA 1§ har Skolverket gjort en
tolkning där det innebär att asylsökande ungdomar inte har rätt att påbörja ett
nationellt program fr o m fyllda 18 år. Däremot kan kommunen ändå erbjuda
dessa ungdomar möjlighet att påbörja studier på exempelvis ett nationellt
program om de fyllt 18 år. D v s de skall ges samma möjligheter som andra
elever när det gäller att söka gymnasieutbildning till det år de fyller 19 år. Då
ärendet återigen blivit aktuellt utifrån att eleverna skrivs upp i åldrar, har
bedömningen gjorts att respektive kommun bör fatta beslut om fortsatt
hantering.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 10.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-01-18.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att även bevilja asylsökande
ungdomar att få söka ett nationellt program eller språkintroduktionen på
gymnasieskolan till det år de fyller 19 år, under förutsättning att samtliga
kommuner i samverkansområdet Värmland beslutar likadant.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef
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§ 15

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-02-06

BUN 2018/12.01

Dnr BUN 2017/134.60

Revidering av läsårstider 2018/2019
Skolchefen lämnar reviderat förslag på terminstider, lovdagar,
kompetensutvecklings- dagar samt verksamhetsår och arbetsår för lärare
2018/2019.
Höstterminen
Höstlov
Lovdag

18 08 21 – 18 12 20
18 10 08 – 18 10 12
18 11 02

82 skoldagar
5 dagar
1 dag

Vårterminen
Sportlov
Påsklov
Lovdag
Lovdag

19 01 09 – 19 06 13
19 02 25 – 19 03 01
19 04 23 – 19 04 26
19 05 31
19 06 07

96 skoldagar
5 ”
4 ”
1 dag
1 dag

Lärarpersonalens arbetsår
Arbetsperiod
Ferieperiod
Verksamhetsår

18 08 10 – 19 06 20
18 06 21 – 18 08 12
18 08 10 – 19 08 XX

Kompetensutvecklingstid och planeringstid
”
”
”

18 08 10 – 18 08 20
18 11 02
18 12 21
19 01 07 – 19 01 08
19 06 14 – 19 06 20

Antal skoldagar
Antal lärararbetsdagar

178 dagar
194 dagar

7
1
1
2
5

dagar
dag
”
dagar
dagar

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-23 § 11.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2018-01-18.
Reviderat förslag till läsårstider 2018/19.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden fastställer läsårstider 2018/2019
enligt reviderat förslag.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign
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