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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 16.00–17.30

Beslutande

Therése Gustafsson, Ordförande (L)
Daniel Markstedt, V Ordförande (S)
Benny Moberg (KD)
Bo Eriksson (L)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Chriztian Hansson (S)
Rolf Emanuelsson (C)
Thord Andersson (C)
Torgny Sjögren (S), ersättare
Matts Wignell (C), ersättare

Övriga närvarande

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

Justeringens plats och tid

Administrativ enhet 2018-11-15 kl 16:00

Paragrafer

69 - 81

Sekreterare

Birgitta Schmidt
Ordförande

Therése Gustafsson
Justerare

Rolf Emanuelsson

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

2018-11-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Birgitta Schmidt

Datum då anslaget tas ned

2018-12-10
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

§ 69

Information från verksamheten
Verksamhetschef May Bjerklund lämnar aktuell information från
verksamheten:
Årets bästa skolkommun - information finns som kan tas del av på nätet.
Kockar saknas i Årjängs skolområden och är ett bristyrke i hela landet.
Enkäter till yrkesgrupperna i skolan
Läraravtalet
Rekrytering
Byggprocessen
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§ 70

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/22.60

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2018-11-13 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts senaste protokoll
- Samverkansprotokoll
- Systematiskt kvalitetsarbete kvartal 3, 2018
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/23.60

Redovisning delegationsbeslut
Punkten utgår.
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§ 72

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/119.66

Anmälan kränkande behandling och diskriminering
Redovisning BUN 2018-11-13
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.
Beslutsunderlag
Sammanställd avidentifierad lista
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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§ 73

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/92.60

Sammanträdesdagar och tider 2019
Sammanträdesdagar 2019 ska kompletteras med sammanträden för barn och
utbildningsnämnden
22/1 och 15/10
Beslutsunderlag
Sammanställning sammanträdesdagar 2019
Protokoll 2018-10-16 § 67
Barn och utbildningsnämndens beslut
Komplettering av sammanträdesdagar för barn och utbildningsnämnden
godkänns.
Beslutet skickas till
Nämndsekreterare
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/103.60

Diskussion inför Revisorernas grundläggande
granskning 2018
Barn och utbildningsnämnden diskuterar revisorernas utskickade frågor inför
mötet med revisorerna den 28 november kl 10.00:
1 Mål och målstyrning
2 Ekonomistyrning och rapportering
3 Intern kontroll
4 Risker/hot mot verksamheten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/114.60

Remiss: Förslag till beslut kring hanteringen av
gymnasiesamverkan 2019
Vid bildandet av nya Region Värmland 2019-01-01 överförs samtliga
verksamheter inom nuvarande regionförbundet, med undantag för
Gymnasiesamverkan, till den sammanslagna organisationen. Nuvarande
Region Värmlands uppdrag upphör vid årsskiftet i samband med förbundets
likvidation och ansvaret för Gymnasiesamverkan övertas av länets
kommuner. Kommunchefsgruppen har framfört önskemål om en
övergångslösning där nya regionen bistår med samordning och
administration av samverkan under en begränsad tid 2019 och att befintliga
avtal hanteras för att samverkan och antagning ska fungera efter årsskiftet.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-30 § 44
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Avtal Region Värmland 2018-10-11
Extra beredningsmöte 2018-10-11
Barn och utbildningsnämndens beslut
Årjängs kommun i sin helhet, ställer sig bakom Beredningsgruppen för
gymnasiesamverkans förslag om prolongering under förutsättning att stöd
från regionkommunen angående utbildningssamverkan i ett bredare
perspektiv medföljer under prolongeringstiden samt förslaget att överlåta
leverantörsavtalen på annan part.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Kommunstyrelsen, Region Värmland
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/100.62

Remiss: Upplysningar och yttrande till JO
Justitieombudsmannen, JO har fått en anmälan med klagomål mot Årjängs
kommun.
JO begär därför om yttrande från barn och utbildningsnämnden över
anmälan, samt upplysningar om handläggningen av mottagandet i
kommunens förskola av ett barn som är folkbokfört i en annan kommun.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-30 § 45
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2018-10-29
Barnchecklista, 2018-10-29
Remiss från JO, 2018-10-11
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom tjänsteskrivelsen och
godkänner att den skickas som yttrande till JO.
Beslutet skickas till
Barnomsorgschef, JO
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§ 77

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/94.67

Interkommunal ersättning för plats på förskola och
fritidshem 2019
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 för 2019 (årspriser):
FÖRSKOLA

2018

2019

113 686 kr

117 381 kr

43 983 kr

37 527 kr

FRITIDSHEM

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-30 § 46
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för interkommunal ersättning för barn i förskola och fritidshem
2019.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Förvaltningsekonom
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§ 78

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/95.67

Interkommunal ersättning och bidrag för elever
grundskola och förskoleklass 2019
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 kommunensegen 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 barnets
hemkommun.
Förvaltningens förslag till grundbelopp:
2018

2019

2019

Kommun

Kommun

Friskola

FÖRSKOLEKLASS

67 787

69 267

73 423

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 1-3

81 501

80 478

85 306

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 4-6

85 791

84 713

89 796

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 7-9

91 539

90 389

95 812

(Årspris per elev i kronor)

Skillnaden på beloppen till kommuner och fristående skolenheter är att de
fristående skolenheterna har rätt till en momskompensation på 6 %. Det
pågår en utredning om att sänka denna momskompensation. Priset kan
behöva justeras om det blir ett nytt lagförslag.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-30 § 47
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Forts.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

§ 78 forts.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp 2019 för interkommunal ersättning och bidrag för elever i
grundskola och förskoleklass.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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§ 79

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/96.67

Interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan 2019
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
FT – Fordon o Transport (personbil)

kommun

kommun

friskola

2018

2019

2019

122 199

123 801

131 229

VO - Vård och omsorgsprogram

99 109

101 612

107 709

EE – El och energiprogram

95 324

97 205

103 038

SA – Samhällsvetenskapligt program

91 827

98 346

104 246

HA- Handel och administration

112 325

101 885

107 998

IMIND Individuellt alternativ

-

115 295

122 213

IMPRE Preparandutbildning

-

100 283

106 300

IMSPR Språkintroduktion

-

117 547

124 600

IMYRKFT Yrkesintroduktion

-

125 317

132 836

IMYRKVO Yrkesintroduktion

-

110 304

116 922

IMYEE Yrkesintroduktion

-

110 304

116 922

IMYHA Yrkesintroduktion

-

110 304

116 922

Forts
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

§79 Forts.
Skillnaden på beloppen till friskolor och kommuner består enbart i att
friskolorna får 6 % extra i en särskild momskompensation, då de saknar
samma avdragsrätt för moms som kommunen har. Det pågår en utredning
om att sänka denna momskompensation. Priset kan behöva justeras om det
blir ett nytt lagförslag.
Utöver detta har alla värmlandskommuner och Åmåls kommun ingått ett
avtal om gymnasiesamverkan. Detta innebär att Årjängs kommun i
samverkan med de andra kommunerna själv anses erbjuda alla de
utbildningsprogram som finns ute i samverkanskommunerna. En gemensam
prislista och ersättningsmodell till kommuner och fristående skolenheter har
tagits fram och distribueras via Karlstads kommun och Region Värmland.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-30 § 48
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp 2019 för interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/97.67

Bidragsbelopp till Signebyns Friskola för förskola och
fritidshemsplatser 2019
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 %. Det pågår en utredning om att sänka denna
momskompensation. Priset kan behöva justeras om det blir ett nytt
lagförslag. Underlaget för beräkningarna är kommunens budgeterade
kostnad för verksamheten. Detta innebär att driftbidraget varje år måste
räknas om och beslutas i nämnden efter det att nämnden fattat beslut om
verksamheternas budget.
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)
FÖRSKOLA
SKOLBARNOMSORG (fritidshem)

2018

2019

129 242

137 433

46 555

46 380

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämnden arbetsutskott, 2018-10-30 § 49
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Forts.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

§ 80 forts.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för bidrag till Signebyns friskola för barn i förskola och
fritidshem 2019.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, Signebyns friskola

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

Dnr BUN 2018/98.67

Bidragsbelopp till föräldrakooperativet Holken för
platser i förskola och fritidshem 2019
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 %. Det pågår en utredning om att sänka denna
momskompensation. Priset kan behöva justeras om det blir ett nytt
lagförslag. Underlaget för beräkningarna är kommunens budgeterade
kostnad för verksamheten. Detta innebär samtidigt att driftbidraget varje år
måste räknas om och beslutas i nämnden efter det att nämnden fattat beslut
om verksamheternas budget.
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)
FÖRSKOLA
SKOLBARNOMSORG (fritidshem)

2018

2019

107 312

112 155

34 503

36 119

Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2018-10-30 § 50
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2018-10-22
Forts.
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18 (19)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2018-11-13

BUN 2018/19.01

§ 81 forts.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för bidrag till Föräldrakooperativet Holken för barn i förskola
och fritidshem 2019.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, Föräldrakooperativet Holken
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