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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-05

BUN 2015/52.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 15.00–19.40 Ajournering 18.00–18.05, 18.30–
19.00

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (FP)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Bo Eriksson (FP)
Jörgen Berglund (M)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Chriztian Hansson (S)
Rolf Emanuelsson (C) från kl. 16.25
Marita Arvidsson (C)
Thord Andersson (C)
Simon Sjögren (KD), ersättare

Övriga närvarande

May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Sandra Norsell, Sekreterare
Gunilla Sillén Eriksson, Utvecklingsledare § 32
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
Torgny Sjögren (S), ej tjänstgörande ersättare, från kl. 16.25
Annika Holmstrand (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

2015-05-07

Paragrafer

32 - 43

Sekreterare

Sandra Norsell
Ordförande

Therése Gustafsson (FP)
Justerare

Rolf Emanuelsson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Administrativa avdelningen

Underskrift

Sandra Norsell

Datum då anslaget tas ned

2015-05-29
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§ 32

Besök på nya förskolan Gläntan
Ledamöterna i barn- och utbildningsnämnden gör ett studiebesök på den
nybyggda förskolan Gläntan.
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§ 33

Information om barnomsorgen
Barnomsorgschef Mona-Lisa Sandgren informerar om
barnomsorgsverksamheten i kommunen. En presentation av verksamheten
ges i siffror som antal födda barn, antal barn inskrivna i barnomsorgen, antal
barn per avdelning, antal förskolor, antal personal på varje avdelning osv.
Man beskriver även hur barnomsorgen förändrats över tid.
Utvecklingsledare Gunilla Sillén Eriksson informerar hur man arbetar med
systematiskt kvalitetsarbete inom barnomsogen.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.

Justerandes sign

4 (14)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-05
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§ 34

Ärenden för kännedom
På Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 5 maj redovisas följande
ärenden för kännedom:
- Samverkansprotokoll 2015-04-30 (pärm på sammanträdet)
- Antal barn 2015-04-07
- Verksamhetsberättelse och konceptrapport för 2014 från Ung
Företagsamhet Värmland
- Pressmeddelande från Värmlandstrafik 2015-04-27
- Information från Migrationsverket 2015-04-21
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Nämnden tar del av och godkänner redovisningen av ärenden för kännedom.
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§ 35

Redovisning av delegationsbeslut
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde anmäls:
- protokoll med beslut från arbetsutskottets sammanträde 2015-04-21 och
2015-04-30
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av informationen.
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BUN 2015/52.01

Dnr BUN 2015/42.66

Anmälan kränkande behandling/ diskriminering
Ärenden om anmälan av kränkande behandling inkommet under perioden 8
april till och med 28 april 2015 har varit utsänt till barn- och
utbildningsnämnden.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden tar del av redovisningen av anmälan om
kränkande behandling.
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Diarienummer

2015-05-05

BUN 2015/52.01

Dnr BUN 2015/55.02

Arbetsår för uppehållslöneanställda läsåret 2015/2016
Verksamhetschefen lämnar förslag på arbetsår för uppehållslöneanställda
elevassistenter, vaktmästare, skolvärd samt förskolelärare och
fridtidspedagoger 2015/2016.
Beslutsunderlag
Förslag arbetsår för uppehållslöneanställda 2015/2016
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-08
BUN AU § 16, 2015-04-21
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Arbetsår för uppehållsanställda 2015/2016 antas.
Beslutet skickas till
Rektorer
Förskolechefer
Löneadministratör
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-05

BUN 2015/52.01

Dnr BUN 2014/126.10

Remiss för yttrande. Motion Vilken kostnadsbesparing
har gjorts efter nedläggning av Blomskogs skola?
Folkpartiet Liberalerna i Årjängs kommun väcker en motion om vilka
kostnadsbesparingar som gjorts för barn- och utbildningsnämnden samt för
kommunen som helhet under det år som gått efter nedläggningen av
Blomskogs skola.
Kostnadsbesparingar har gjorts på cirka 1 900 000 kr. Detta är cirka 150 000
kr lägre än skolutredningen föreslog. Skillnaden består i att lokalkostnaderna
inte kunnat minskas i föreslagen omfattning.
Beslutsunderlag
Motion inkommen 2014-09-29
Kommunfullmäktige § 209, 2014-11-24
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-01-20
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 6, 2015-02-17
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott § 19, 2015-04-21
Bedömd faktisk kostnadsminskning för nedläggning av Blomskogs skolapersonal
Skolskjutssamordnarens skrivelse dat. 2015-04-13
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-14
Barn-och utbildningsnämndens beslut
1. Redovisning av kostnadsbesparing efter nedläggning av Blomskogs skola
för barn- och utbildningsnämndens verksamhet godkänns.
2. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar motionen vidare till
kommunstyrelsen för vidare beredning av kostnadsbesparing för kommunen
som helhet.
3. Barn- och utbildningsnämnden förordar att en socioekonomisk utredning
görs av t.ex. universitetet, om vilka konsekvenserna blir i samband med
nedläggning av en skola.
Beslutet skickas till
KS beredning
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-05

BUN 2015/52.01

Dnr BUN 2015/57.04

Höjning av inkomsttaket i maxtaxan from 1 juli 2015
Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa
inom förskola och fritidshemmet, har ändrats. Dagens inkomsttak höjs till 42
890 kr från och med 2015-07-01. Inkomsttaket har varit oförändrat i många
år, men kommer att indexeras, enligt förordningen. Årjängs kommun bör
höja inkomsttaket i enlighet med förordningen, och ändra inkomsttaket
framöver när indexregleringar sker enligt förordningen.
Kommunens beräkning av avgiftsreducering på förskole avgiften för allmän
förskola bör ändras. Årjängs kommun har idag en reducering beräknad
individuellt för varje barn utifrån schemalagd tid i förskolan. Alla andra
kommuner i Värmland har en fast reducering för allmän förskola. Årjängs
kommun föreslås införa en fast reducering på 30 %, för att ligga mer i linje
med andra kommuners förskole avgift.
Beslutsunderlag
Barnomsorgschefen och förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse dat. 201504-13
BUN AU § 20, 2015-04-21
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta
följande förändringar i beräkningen av barnomsorgsavgifterna från 2015-0701:
1. Inkomsttaket i maxtaxan höjs till 42 890 kr, och justerar inkomsttaket
framöver i enlighet med indexregleringen i förordningen.
2. En fast reducering på 30 % införs på förskole avgiften för allmän förskola,
när barnet har tid mer än 15 timmar per vecka.
Beslutet skickas till
KS beredning
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-05

BUN 2015/52.01

Dnr BUN 2015/56.60

Sammanställning av anmälningar, kränkande
behandling, till huvudman 1 januari - 31 mars 2015
Enligt skollagen 6 kap.10§ är lärare, förskollärare eller annan personal som
får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för
kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla detta
till förskolechefen eller rektorn. Förskolechefen och rektorn är i sin tur
skyldiga att anmäla till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att
skyndsamt utreda och i förekommande fall vidta åtgärder.
All hantering ska ske skyndsamt. Det krävs inga bevis för att en kränkning
ska ha ägt rum för att en utredning ska inledas. Det ska heller inte göras
någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls.
Anmälningar skickas löpande till Barn och utbildningsnämndens ordförande
som tar del av dem och godkänner eller ändrar beslutsgången på varje enskilt
fall. Varje månad tar nämnden del av dessa avidentifierade anmälningar och
var tredje månad får nämnden en tjänsteskrivelse med en fördjupad analys av
antalet anmälningar, utredningar och åtgärder.
Antal anmälningar totalt under perioden:1 januari – 31 mars 2015
Gymnasieskolan

1

Grundskolan

59

Förskolan

0

BEO/Skolinspektionen

1(ingår i grundskolans 59 anmälningar)

avser elev – elev

60

avser personal – elev

0

Beslutsunderlag
Utvecklingsledarens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-07
BUN AU § 21, 2015-04-21
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Sammanställning av anmälningar, kränkande behandling till huvudman 1
januari- 31 mars 2015 godkänns.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-05

BUN 2015/52.01

Dnr BUN 2015/20.04

Ekonomirapport per 2015-03-31
Föregående ekonomirapport visade på ett underskott på 500 tkr.
Verksamhetschefen har lämnat förslag på följande åtgärder:
- Nedläggning av Kooperativet Björnen (+200 tkr)
- Ändrad beräkning av barnomsorgsavgifter (+150 tkr)
- Ökade intäkter för nyanlända (+150 tkr)
Därmed lämnas en årsprognos med budget i balans.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport per 2015-03-31, dat. 2015-04-14
BUN AU § 17, 2015-04-21
BUN AU § 22, 2015-04-30
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Ekonomirapport per 2015-03-31 godkänns.
Beslutet skickas till
Verksamhetchef
Förvaltningsekonom
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2015-05-05

BUN 2015/52.01

Dnr BUN 2015/48.04

Budget 2016-2018
Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en ram för 2016 på ca 218 601
tkr. Det har då kalkylerats med en prisökning på ca.1,4 % samt en
löneökning på 2,7 %. En minskning med minst 2 070 tkr behöver göras för
att komma inom ram, vilket motsvarar ca 4-5 heltidstjänster på helår eller ca
8-9 heltidstjänster på halvår. Genom minskade bidrag till fristående
verksamhet samt en ökning av maxtaxan inom barnomsorgen kommer man
kunna arbeta in 1 000 tkr. Då återstår ca 1 100 tkr. Det finns även behov av
förstärkningar inom vissa områden med ca 5 000 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71, 2015-04-01
2016-2018 års budgetarbete
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-10
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse dat. 2015-04-21
BUN AU § 18, 2015-04-21
BUN AU § 23, 2015-04-30
Konsekvensbeskrivning nedläggning av familjedaghemmet Nyckelpigan i
Blomskog dat. 2015-05-04
Konsekvensbeskrivning nedläggning av Smolmarks skola dat. 2015-05-05
Yrkanden
Rolf Emanuelsson (C) yrkar på att en generell besparing ska ske i
verksamheten på 1,1 miljon.
Daniel Markstedt (S) yrkar på att förslaget till beslut blir följande: Barn- och
utbildningsnämnden redogör för verksamhetseffekterna till följd av den
preliminära ramtilldelningen.
Beslutsgång
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt Daniel Markstedts (S) förslag.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden redogör för verksamhetseffekterna till följd
av den preliminära ramtilldelningen till budgetberedningen.
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BUN 2015/52.01

Dnr BUN 2015/59.04

Ökning av personal Nordmarkens skola
Vid planering och organisation inför uppstart av Nordmarkens skola har det
visat sig att fler pedagoger och resurspersoner kommer behövas utöver de
som finns i budget.
Beslutsunderlag
Rektor och biträdande rektors tjänsteskrivelse dat. 2015-04-15
BUN AU § 24, 2015-04-30
Rektor och biträdande rektors tjänsteskrivelse dat. 2015-05-04
Yrkanden
Therése Gustafsson (FP) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden begär
ramförstärkning med en miljon för förändrad organisation på högstadiet för
hösten 2015.
Marita Arvidsson (C) yrkar på att ärendet återremitteras till nästa
sammanträde med hänvisning att det saknas budget för 2016.
Beslutsgång
Ordförande tillfrågar först nämnden om ärendet ska avgöras idag, och finner
att så är fallet.
Ordförande ställer sedan de två förslagen mot varandra och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt Therése Gustafssons (FP) förslag.
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden begär ramförstärkning med en miljon för
förändrad organisation på högstadiet för hösten 2015.
Reservationer
Samtliga ledamöter från Centerpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån
för eget förslag.
Beslutet skickas till
KS beredning
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