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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 15.00–17.30

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Bo Eriksson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Chriztian Hansson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Allan Spets (C)
Sara Thell Andreasson (L), ersättare för Benny Moberg (KD) Ej § 63 jäv
Ann-Louise Berglund (M), ersättare för Jörgen Berglund (M)

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
May Bjerklund, Verksamhetschef
Mona-Lisa Sandgren, Barnomsorgschef
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
Revisorer, § 57
Torgny Sjögren (S), ej tjänstgörande ersättare
Matts Wignell (C), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativ avd 2017-11-02 kl 16:00

Paragrafer

53 - 66

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Thord Andersson

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

Administrativa avdelningen

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2017-11-27
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

§ 53

Information från verksamheten
Kvalitetsredovisning från SIRIS:
- betygsstatistik
- måluppfyllelse och behov av stöd
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§ 54

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/33.01

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-31 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2017-10-17, i pärm.
- Samverkansprotokoll, i pärm.
- KS 2017-09-13 § 124 Årjängs kommuns mål för organisatorisk och social
arbetsmiljö.
- KS 2017-10-16 § 156 Ombudgetering KS-BUN, innevarande år, Barn och
utbildningsnämndens fortsatta finansiering av mottagningsenheten- KF
2017-06-19 § 99, Barn och utbildningsnämndens förslag till omdisponering
godkänns.
- Systematiskt kvalitetsarbete kvartal 3, 2017.
- Beslut om fördelning av anvisningar till kommuner 2018. (nyanlända
invandrare bosättning)
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 55

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/32.01

Redovisning delegationsbeslut
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2017-10-31 anmäls:
- delegationsbeslut redovisade på lista
- protokoll från arbetsutskottets senaste sammanträde
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 56

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/130.66

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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§ 57

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/100.60

Revisorernas grundläggande granskning 2017
Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den
årliga ansvarsprövningen. Kommunallagen och god revisionssed förutsätter
att all verksamhet granskas årligen. Med all verksamhet avses enligt god
revisionssed en grundläggande granskning av den styrning som nämnder och
förvaltningar utövar för att fullgöra de uppgifter och nå de mål som
kommunfullmäktige beslutat om.
Grundläggande granskning innebär enligt god revisionssed att revisorerna
följer verksamheten under revisionsåret genom att ta del av grundläggande
dokument och det löpande flödet av ärenden och beslut. Revisorerna har
dialog med styrelse och nämnder om mål, uppdrag och ansvar, styrning och
resultat samt gör verksamhetsbesök.
Revisorerna besöker på dagens sammanträde barn och
utbildningsnämnden för den årliga grundläggande granskningen 2017.
Huvudinriktningen för årets granskning är att diskutera ett antal
frågeställningar som i förväg sänts ut till kommunstyrelsens ledamöter.
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§ 58

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/129.60

Remiss angående förslag till föreskrifter om
statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning
Skolverket har kommit med förslag till föreskrifter för förordningen
(2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Årjängs
kommun ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.
Genom de föreslagna föreskrifterna regleras ansökan och utbetalning av
statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning. Syftet är att säkerställa att såväl
ansökan som utbetalning ska ske på ett rättssäkert sätt.
I dagsläget informerar Skolverket om datum för ansökan av statsbidraget,
men denna information är inte bindande och huvudmännen är därmed inte
skyldiga att följa informationen. Informationen får därför snarast karaktären
av önskemål från myndighetens sida. Vidare genomför Skolverket i
dagsläget stickprov för att kontrollera att kraven i skollagen och
förordningen (2011:947) för elever som deltar i en gymnasial
lärlingsutbildning (nedan kallad förordningen) efterlevs. Resultatet av
stickproven visar att även om informationen och kontrollerna har gett effekt,
och huvudmännen i större utsträckning än tidigare betalar ut ersättningen till
arbetsgivarna, så finns fortfarande brister i hanteringen.
Av 4 § förordningen följer att Skolverket beslutar om och betalar ut
statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning.
Statsbidrag får enligt 3 § förordningen lämnas för
1. huvudmannens kostnader för ersättning till den juridiska eller fysiska
person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala
lärlingsutbildningen, och
2. kostnader för utveckling av den gymnasiala lärlingsutbildningen.
Av 9 § förordningen följer att Skolverket får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställighet av förordningen.
Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 2017-10-17.
Skolverkets remiss: Förslag till föreskrifter om statsbidrag för gymnasial
lärlingsutbildning (Dnr 8.1.1-2017:1269) 2017-10-10.

Forts.

Justerandes sign

8 (17)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

§ 58 forts.

Barn-och utbildningsnämndens beslut
Årjängs kommun delar Skolverket förslag till föreskrifter för förordningen
(2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning.
Vi saknar dock uppgifter om hur vi ska hantera ersättningarna till
arbetsplatsen om en elev eventuellt måste byta praktikplats under
praktikperioden. Vilken av arbetsplatserna får då ersättningen?
Remissen anses därmed besvarad.
Beslutet skickas till
Verksamhetschefen, Skolverket
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§ 59

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2016/160.60

Lokal ANDT-strategi 2017-2021
Verksamhetscheferna för Barn- och utbildning, Stöd- och omsorg samt
Kultur- och fritid har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta ett
förslag till en lokal ANDT strategi för Årjängs kommun. (ANDT=alkohol,
narkotika, dopning, tobak)
Länsstyrelsen i Värmland har tagit fram en regional strategi som är tänkt att
vara ett stöd för länets kommuner och stärka det lokala ANDT arbetet.
Strategin ska ses som en del av Värmlandsstrategin och det prioriterade
området ”livskvalitét för alla”. Varje kommun har ansvar för att utforma sin
egen verksamhet, prioritering och planering för genomförande utifrån lokala
förutsättningar och problembild.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 § 51
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2017-10-04
Barnchecklista 2017-10-17
Kommunstyrelsen 2017-02-01 § 20
Förslag till Lokal ANDT strategi
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar den lokala ANDT strategin
Beslutet skickas till
Verksamhetschef
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§ 60

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/115.67

Interkommunal ersättning och bidrag för elever
grundskola och förskoleklass 2018
När en fristående skolenhet tar emot elever så har de rätt till ett bidrag per
elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola som
tar emot elever från andra kommuner rätt till ersättning från hemkommunen.
Beräkningen av den interkommunala ersättningen till kommunerna och
bidraget till de fristående skolenheterna, ska göras utifrån principen om
offentliga bidrag på lika villkor. Detta innebär att ersättningen/bidraget ska
motsvara kommunens egen budgeterade nettokostnad för respektive
verksamhet. För att få en så likvärdig beräkning som möjligt har
kommunerna i Värmland enats om att använda en gemensam kalkylmodell.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
elev. För elever med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder, utan koppling till ordinarie verksamhet, för individuella elever.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
Förvaltningens förslag till grundbelopp:
2017

2018

2018

(Årspris per elev i kronor)

Kommun

Kommun

Friskola

FÖRSKOLEKLASS

59 644

67 787

71 854

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 1-3

79 083

81 501

86 391

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 4-6

83 245

85 791

90 938

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 7-9

88 823

91 539

97 031

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 § 52
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-10-16
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
grundbelopp för interkommunal ersättning och bidrag för elever i grundskola
och förskoleklass för 2018.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Ekonomiavdelningen, Signebyns Friskola, Bengtsfors
kommun, Arvika kommun, Karlstad kommun, Eda kommun, Säffle kommun
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§ 61

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/116.67

Interkommunal ersättning för plats på förskola och
fritidshem 2018
När en kommunal förskola eller fritidshem tar emot barn från andra
kommuner så har den mottagande förskolan eller fritidshemmet rätt till
ersättning från barnets hemkommun. På samma sätt betalar vi ersättning när
våra barn går i andra kommuners förskolor eller fritidshem.
Beräkningen av den interkommunala ersättningen ska göras utifrån principen
om offentliga bidrag på lika villkor. Detta innebär att ersättningen ska
motsvara kommunens egen budgeterade nettokostnad för respektive
verksamhet. För att få en så likvärdig beräkning som möjligt så har
kommunerna i Värmland enats om att använda en gemensam kalkylmodell.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
barn. För barn med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder, utan koppling till ordinarie verksamhet, för individuella barn.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
Förvaltningens förslag till grundbelopp (årspriser):
2017

2018

FÖRSKOLA

109 907

113 686

FRITIDSHEM

42149

43 983

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 § 53
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-10-16
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till grundbelopp
för interkommunal ersättning för barn i förskola och fritidshem 2018.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschefen, Förvaltningsekonomen, Bengtsfors kommun
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§ 62

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/117.67

Interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan 2018
När en fristående skolenhet tar emot elever så har de rätt till bidragsbelopp
per elev från elevens hemkommun. På samma sätt har en kommunal skola
som tar emot elever från andra kommuner rätt till interkommunal ersättning
från hemkommunen.
Beräkningen av den interkommunala ersättningen till kommunerna och
bidraget till de fristående skolenheterna, ska göras utifrån principen om
offentliga bidrag på lika villkor. Detta innebär att ersättningen/bidraget ska
motsvara kommunens egen budgeterade nettokostnad för respektive
verksamhet. För att få en så likvärdig beräkning som möjligt så har
kommunerna i Värmland enats om att använda en gemensam kalkylmodell.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
elev. För elever med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder utan koppling till ordinarie verksamhet för individuella elever.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med elevens
hemkommun.
GRUNDBELOPP kr

kommun

kommun

friskola

2017

2018

2018

Fordon och Transport (personbil)

114 496

122 199

129 531

Industritekniskt program (lärling)

252 475

230 584

244 419

Vård och omsorgsprogram

98 800

99 109

105 056

El och energiprogram

100 143

95 324

101 044

Samhällsvetenskapligt program

92 980

91 827

97 336

Introduktionsprogram

128 502

139 516

147 887

---

112 325

119 064

Handel och administration

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 § 54
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-10-16
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till
grundbelopp för interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan för 2018.
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§ 63

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/118.67

Bidragsbelopp till Signebyns Friskola för förskola och
fritidshemsplatser 2018
Signebyns friskola är en enskild verksamhet som bedriver grundskola,
förskoleklass, förskola och fritidshem i Årjängs kommun. Alla enskilda
verksamheter som är godkända av Skolverket för sin verksamhet har rätt till
driftbidrag från kommunen för verksamheten. Med detta menas att de får
bedriva verksamheten under skolinspektionens tillsyn och att friskolan ska få
bidrag för varje barn och elev från hemkommunen.
Beräkningen av bidragsbeloppet görs utifrån principen om offentliga bidrag
på lika villkor, vilket innebär att ersättningarna ska motsvara kommunens
egna nettokostnader för samma typ av verksamhet. Utöver detta så ges en
momskompensation på 6 %.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
barn. För barn med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder, utan koppling till ordinarie verksamhet, för individuella barn.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
BIDRAGSBELOPP (inkl. 6 % momskompensation)
2017

2018

FÖRSKOLA

120 989

129 242

SKOLBARNOMSORG (fritidshem)

44 659

46 555

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 § 55
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-10-16
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till grundbelopp
för bidrag till Signebyns friskola för barn i förskola och fritidshem för 2018.
Jäv
Sara Thell Andreasson (L) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschefen, Förvaltningsekonomen, Signebyns friskola
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§ 64

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/119.67

Bidragsbelopp till föräldrakooperativet Holken för
platser i förskola och fritidshem 2018
I Årjängs kommun finns det idag ett föräldrakooperativ som är godkänt för
att bedriva förskola och fritidshem. Det är Föräldrakooperativet Holken.
Föräldrakooperativt bedriver verksamheten under kommunens tillsyn och
ska få bidrag från hemkommunen för de barn de har i sina verksamheter.
Beräkningen av bidragsbeloppet görs utifrån principen om offentliga bidrag
på lika villkor, vilket innebär att ersättningarna ska motsvara kommunens
egna nettokostnader för samma typ av verksamhet. Utöver detta så ges en
momskompensation på 6 %.
Beloppen som redovisas nedan är årspriser och avser ett grundbelopp per
barn. För barn med ett mer omfattande behov av särskilt stöd kan ett
tilläggsbelopp behövas. Tilläggsbeloppet är avsett för extraordinära
stödåtgärder, utan koppling till ordinarie verksamhet, för individuella barn.
Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
Överenskommelse har gjorts med föräldrakooperativt om att de i sitt
driftbidrag inte får ersättning för kommunens genomsnittliga lokalkostnad.
De får istället ersättning för sina faktiska lokalkostnader, vilket kommer
utöver nedanstående bidragsbelopp.
BIDRAGSBELOPP (inkl. 6 % momskompensation)
2017

2018

FÖRSKOLA

103 282

107 312

SKOLBARNOMSORG (fritidshem)

33 420

34 503

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 § 56
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse 2017-10-16
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till grundbelopp
för bidrag till Föräldrakooperativet Holken för barn i förskola och fritidshem
2018.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschefen, Förvaltningsekonomen, Föräldrakooperativet Holken

Justerandes sign
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§ 65

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/124.62

Förskoletid utanför ordinarie öppethållande Holmedal
En familj har vänt sig till kommunen för att få barnomsorg utanför ordinarie
öppettider. Nuvarande tider möter inte förälders behov av barnomsorg. Det
finns behov av tillsyn på tidig morgon. Skollagen tvingar inte kommuner att
ordna barnomsorg annat än 6.30 -18.30 måndag till fredag.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 § 58
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2017-10-09
Barnchecklista
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Begäran om utökad tid utanför förskolan ordinarie öppettid beviljas ej.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, Sökande

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 66

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2017-10-31

BUN 2017/18.01

Dnr BUN 2017/125.62

Förskoletid utanför ordinarie öppethållande Årjäng
En familj har vänt sig till kommunen för att få barnomsorg utanför ordinarie
öppettider. Nuvarande tider möter inte föräldrarnas behov av barnomsorg.
Det finns behov av tillsyn på tidig morgon och sena kvällar. Skollagen
tvingar inte kommuner att ordna barnomsorg annat än 6.30 -18.30 måndag
till fredag.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-10-17 § 59
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse 2017-10-09
Barnchecklista
Barn-och utbildningsnämndens beslut
Begäran om utökad tid utanför förskolans ordinarie öppettid beviljas ej.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, sökande

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

