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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 16.00–17.00

Beslutande

Tony Nilsson, Ordförande (MP)
Daniel Markstedt (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Thord Andersson (C)
Anneli Elovsson (KD)
Bo Eriksson (KD)
Therese Gustafsson (L)
Camilla Lind (SD)
Matts Wignell (C), ersättare för Allan Spets (C)
Lars-Göran Larsson (KD), ersättare för Agneta Nilsson (KD)

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
May Bjerklund, Verksamhetschef barn och utbildning
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Torgny Sjögren (S), ej tjänstgörande ersättare
Annelie Heed (S), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativ avdelning 2019-06-14 kl 14:00

Paragrafer

33 - 40

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Tony Nilsson
Justerare

Anneli Elovsson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-11

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-14

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2019-07-08
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

§ 33

Information från verksamheten
Verksamhetschefen och barnomsorgschefen informerar om:
- Budgetläget
- Intagningen till gymnasiet
- Nya chefer inom förskolan
- Byggprocesserna av förskolorna i Årjäng och Töcksfors
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§ 34

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

Dnr BUN 2019/27.60

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2019-06-11 redovisas
följande ärenden för kännedom:
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts senaste protokoll.
- Samverkansprotokoll.
- Antal födda barn 190514.
- ByggDialog Projektinformation Nordmarkens skola v 21.
- Protokoll Styrgruppen för gymnasiesamverkan i Värmland.
- KF 2019-04-29 § 59 Kost och livsmedelspolicy för Årjängs kommun.
- KSAU 2019-05-22 § 100 Tertialrapport för Årjängs kommun. BUN ska
lämna åtgärdsrapport till KSAU 21/8.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
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§ 35

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

Dnr BUN 2019/30.60

Redovisning delegationsbeslut
Barn och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt en av barn och
utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Redovisningen innebär inte
att Barn och utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot står det barn och utbildningsnämnden fritt att
återkalla lämnad delegering.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut i BUN 2019-06-11 för perioden 190501190604.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
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§ 36

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

Dnr BUN 2018/113.60

Tertialrapport 2019
Årsprognos för barn och utbildningsnämnden (BUN) är ett underskott på 7
450 tkr. Grundskolan har ett underskott på särskilt stöd med 3 500 tkr.
Barnomsorgen beräknas ha ett underskott på 700 tkr en försämring jämfört
föregående prognos med 1 000 tkr. Skolskjutsar väntas ge ett överskott på
300 tkr. Interkommunal ersättning (IKE) gymnasiet har ett underskott 1 500
tkr men ungdomsgymnasiet ger ett överskott med 500 tkr, Vuxenutbildning
får 500 tkr mindre i statsbidrag än väntat. Kost har ett underskott på
1 000 tkr som beror på för lågt budgeterat livsmedelskostnad på skola och
förskola.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-28 § 29.
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2019-05-15.
Tertialrapport 2019, 2019-05-15.
Systematiskt kvalitetsarbete kvartal 1 för 2019, 2019-05-16.
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Ekonomirapport Tertial godkänns.
2. Verksamheten ska återkomma till barn och utbildningsnämndens
arbetsutskott 20/8 med förslag på åtgärder för att nå en budget i balans.
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§ 37

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

Dnr BUN 2019/53.61

Smolmarks skola
Verksamhetschefen för barn och utbildning har fått i uppdrag att utreda
konsekvenserna av att stänga Smolmarks skola och flytta eleverna till
Nordmarkens skola. Förslaget baserats på i huvudsak två grunder;
elevutvecklingen och kravet på behöriga lärare vilket är en förutsättning för
hög kvalitet i undervisningen för våra elever.
Svensk skola ska ge alla elever samma chans att lyckas – oavsett bakgrund
och förutsättning. Det står i skollagen. Det är viktigt eftersom det påverkar
unga människors möjligheter senare i livet. Skillnader i tillgång till bra
utbildning i skolan leder till skillnader i livsvillkor och möjligheter senare i
livet.
Då verksamheten ser att elevunderlaget framöver inte motsvarar de krav som
ställs på en likvärdig skola med god kvalitet, där alla barn har rätt till flera
klasskamrater och behöriga lärare, måste beslut om stängning av skolan vara
prioriterat.
Smolmarks skola föreslås därför stängas efter vårterminens slut 2020.
Antalet elever beräknas då att vara ca 25. Eleverna bereds plats i ordinarie
klasser på Nordmarkens skola. De barn som har behov av skolbarnsomsorg
erbjuds plats på den aktuella skolans fritidshem. Det gäller även
för-skoleklass.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-28 § 30.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2019-05-20.
Konsekvensbeskrivning 2019-05-20.
Yrkanden
Therése Gustafsson (L) yrkar avslag till förslaget, med bifall av Anneli
Elovsson (KD), Bo Eriksson (KD) och Lars-Göran Larsson (KD).
Beslutsgång
Ordföranden ställer Therése Gustafssons yrkande mot arbetsutskottets
förslag och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
stänga Smolmarks skola efter vårterminens slut 2020. Eleverna bereds plats
på Nordmarkens skola.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

2. Eleverna har sin hänvisade skola till Smolmarks skola läsåret 2019/2020
men skolskjutsarna ska anpassas så att vårdnadshavaren kan ansöka om
skolskjuts i mån av plats till Nordmarkens skola 2019/2020.
Reservationer
Therése Gustafsson (L), Anneli Elovsson (KD), Bo Eriksson (KD) och LarsGöran Larsson (KD) lämnar skriftlig reservation till förmån för eget
yrkande.
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§ 38

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

Dnr BUN 2019/54.61

Behålla och attrahera rektorer och lärare till Årjängs
kommun
Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden önskar göra en utredning som
identifierar styrkor och svagheter för att behålla och attrahera fler behöriga
lärare och skolledare till Årjängs kommun.
Lösningen på lärarbristen handlar lika mycket om att värna och behålla
lärare som att locka nya till yrket.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-28 § 31.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2019-05-16.
Yrkanden
Therése Gustafsson (L) yrkar, med bifall av Anneli Elovsson (KD), Bo
Eriksson (KD) och Lars-Göran Larsson (KD) avslag till arbetsutskottets
förslag. I stället äskas 250 tkr hos kommunstyrelsen i enlighet med
oppositionens budgetförslag om kompetensmiljon.
Daniel Markstedt (S) gör ett tilläggsyrkande om att summan som ska äskas
preciseras till 200 tkr.
Beslutsgång
Ordförande ställer Therése Gustafsson (L) yrkande mot arbetsutskottets
förslag och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden äskar medel hos Kommunstyrelsen för att
göra en utredning som identifierar styrkor och svagheter för att behålla och
attrahera fler behöriga lärare och skolledare till Årjängs kommun.
2. Summan som äskas är 200 tkr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, kommunstyrelse
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§ 39

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

Dnr BUN 2019/63.62

Ny förskola Töcksfors
Samhällsbyggnadsavdelningen fick 2019-03-27 i uppdrag av
kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram och presentera ett underlag till
förskola med fyra avdelningar med plats för 20 barn i varje i Töcksfors.
Fastighetsingenjören har tagit fram tre förslag på placeringar av ny förskola i
Töcksfors. Förslagen har diskuterats med barnomsorgschef.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett barn och
utbildningsnämnden i uppdrag att yttra sig över förslagen.
De förslag som tagits fram har sina fördelar och nackdelar. De tre tomterna
kommer att anpassas så att barns lek yta tas tillvara både inne och ute. Ur ett
barn- och tillgänglighetsperspektiv är en förskola i markplan att föredra.
Verksamheten föredrar tomten söder om Junibacken samt att förskolan
byggs i markplan.
Beslutsunderlag
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
Barnchecklista, 2019-06-05.
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-05-28 § 32.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2019-05-22.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämndens yttrande till kommunstyrelsen:
1. Den nya förskolan i Töcksfors placeras på tomt söder om Junibacken
alternativt Kallnäset.
2. Barn och utbildningsnämnden förordar en byggnad i markplan.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, kommunstyrelse
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§ 40

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-06-11

BUN 2019/15.60

Dnr BUN 2019/55.62

Medborgarförslag - Namnförslag till nya förskolan i
Årjäng
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag på namn på nya förskolan i
Årjäng. Förslaget är Källan då det tidigare var en källa på tomten som försåg
tätorten med friskt vatten. Adressen är Tornvägen och
fastighetsbeteckningen är Tornet 6.
Från personalen finns önskemål om att förskolan skall heta Regnbågen.
Beslutsunderlag
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2019-06-05.
Barnchecklista, 2019-06-05.
Medborgarförslag, 2019-05-14.
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Nya förskolan i Årjängs tätort får heta Förskolan Regnbågen.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Barn och utbildningsnämnden, Verksamhetschef,
Barnomsorgschef
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