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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

BUN 2019/16.60

Plats och tid

Årjängs gymnasieskola, 15.00–17.00

Beslutande

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

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
Ane Skoland, Rektor gymnasieskola, § 41
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
May Bjerklund, Verksamhetschef barn och utbildning
Göte Persson, Kommunrevisor
Annelie Heed (S), ej tjänstgörande ersättare
Camilla Kristoffersson (M), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativ avd 2019-09-09 kl 15:00

Paragrafer

41 - 46

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Tony Nilsson
Justerare

Agneta Nilsson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-09

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2019-10-01
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

BUN 2019/16.60

§ 41

Information från verksamheten
Rektor berättar om gymnasieskolan och kursutbudet samt visar runt
i lokalerna.
Verksamhetschef informerar om att Årjängs skolor deltar i europeiska
socialfondens (EFS) projekt Värmlands Nya samt Värmlands Unga.
Socialfonden är en av EU:s så kallade strukturfonder, vars syfte är att stärka
medlemsländernas ekonomi och sociala sammanhållning. Socialfonden ska
också bidra till att minska skillnaderna i välstånd och levnadsstandard mellan
länderna.
Invigning av Töcksfors skola sker 19 september.
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§ 42

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

BUN 2019/16.60

Dnr BUN 2019/27.60

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2019-09-03 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts senaste protokoll.
- Samverkansprotokoll, 2019-09-02.
- KF 2019-06-17 § 109 Barnbokslut för Årjängs kommun 2018.
- ByggDialog Projektinformation Nordmarkens skola v 26.
- Region Värmlands Sammanställning av remissvar avseende regional
samverkan av yrkesvux Värmland.
- Barn och elevombudets (BEO) Beslut att Årjängs kommun har vidtagit
sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas.
- JO:s beslut att inte kritisera Årjängs kommun för handläggningen av en
ansökan om en placering i förskola.
- ByggDialog Projektinformation Nordmarkens skola v 28.
- KSAU 2019-08-21 § 114 Tertialrapport för Årjängs kommun återrapportering BUN och SOO.
- ByggDialog Projektinformation Nordmarkens skola v 34.
- Rektorsorganisation grundskolan 2019/2020.
- Revisorernas uppföljning av tidigare genomförda granskningar.
- Skolinspektionen beslut att inte pröva anmälningar med anledning av
anställning av lärare.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
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§ 43

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

BUN 2019/16.60

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 2019-09-03 för perioden 190605190827.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Justerandes sign

5 (8)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 44

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

BUN 2019/16.60

Dnr BUN 2018/113.60

Ekonomisk uppföljning tertialrapport 2019 - sparförslag
Årsprognos för barn- och utbildningsnämndens (BUN) grundverksamhet
visar ett underskott på ca 7 450 tkr. Grundskolan har ett underskott på det
särskilda stödet/lärarresurser/rektorsstöd med ca 3 500 tkr. Barnomsorgen
beräknas ha ett underskott på 700 tkr, en försämring jämfört med föregående
prognos med ca 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. Svenska för invandrare (SFI) har ett
underskott på ca 650 vilket inte var medräknat i februarirapporten.
Kost har ett underskott på 1 000 tkr som beror på för lågt budgeterad
livsmedelskostnad på skola och förskola.
Verksamheten har därför tagit fram förslag på, samt genomfört, åtgärder
för en budget i balans.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-20 § 35.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2019-08-08.
Barn och utbildningsnämnden, 2019-06-11 § 36
Tertialrapport jan-april, 2019-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-05-22 § 100
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunstyrelsen täcker de extra
kostnaderna verksamheten har i samband med byggnation Nordmarkens
skola, 1 400 tkr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, kommunstyrelse
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§ 45

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

BUN 2019/16.60

Dnr BUN 2019/82.65

Ersättningsnivåer Svenska för invandrare (SFI)
En av de viktigaste faktorerna för att nyanlända ska komma in i samhället
och in på arbetsmarknaden är att de lär sig det svenska språket. Utbildningen
måste kunna anpassas efter elevernas kunskapsnivå. Årjängs gymnasieskola
(ÅGY) var därför tvungna att utöka lärarstaben på SFI med en extra pedagog
under hösten 2018 då skolan började få en lång kö till SFI.
Kommunen får en ersättning med ett schablonbelopp från Migrationsverket
som ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer där
SFI ska vara en del av insatsen. Schablonbeloppet är idag 142 600 kr per
person. Vuxenutbildningen mottar idag ersättningen från stöd och
omsorgsnämndens Integrationsenhet IFA (tidigare individ och
familjeomsorgen IFO), för de elever som tillhör etableringen. Verksamheten
anser att ersättningen från IFA behöver höjas eftersom kraven på SFIutbildningen har stärkts de senaste åren, nuvarande belopp har inte höjts
sedan 2015 och täcker inte utgifterna för utbildningen. Dialog har förts med
integrationssamordnaren om en justering av beloppet.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-20 § 36.
Rektor Årjängs gymnasieskolas tjänsteskrivelse, 2019-08-08
Information Migrationsverket 2019-07-16
Stöd och omsorgsnämndens beslut 2015-12-10 § 155
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden äskar hos stöd och omsorgsnämnden att
ersättningen per elev som deltar i etableringen höjs från och med 1 augusti
2019, till följande belopp:
Termin 1: 20 000: Termin 2: 20 000: Termin 3: 15 000: Termin 4: 10 000: Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, stöd och omsorgsnämnden
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§ 46

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2019-09-03

BUN 2019/16.60

Dnr BUN 2019/67.60

Sammanträdesdagar och tider 2020
Administrativa avdelningen har tillsammans med ekonomiavdelningen tagit
fram ett förslag på sammanträdesdagar och tider 2020 för barn och
utbildningsnämnden samt arbetsutskottet.
Barn och utbildningsnämndens samt arbetsutskottets sammanträden kommer
att vara på tisdagar. Följande datum och tid föreslås:
BUNAU: 21/1, 18/2, 17/3, 21/4, 19/5, 18/8, 29/9, 27/10, 24/11.
Klockan 08:30.
BUN: 4/2, 3/3, 7/4, 5/5, 9/6, 1/9, 13/10, 10/11, 8/12.
Klockan 14:00.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2019-08-20 § 37
Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2019-08-02
Sammanställning Årjängs kommuns sammanträdesdagar 2020
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Sammanträdesdagar och tider för barn och utbildningsnämndens
arbetsutskottet 2020, antas
2. Sammanträdesdagar för barn och utbildningsnämnden 2020 antas
3. Sammanträdestider för barn och utbildningsnämnden för 2020 blir
klockan 15:00
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare
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