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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-09

BUN 2020/14.60

Plats och tid

Kommunkontoret, Silen, 15.00–16.00

Beslutande

Tony Nilsson, Ordförande (MP)
Allan Spets, V. ordförande (C)
Daniel Markstedt (S)
Ulla-Britt Svensson (S)
Lena Svensson (S)
Thord Andersson (C)
Anneli Elovsson (KD)
Bo Eriksson (KD)
Roar Moheim (SD)
Lars-Göran Larsson (KD), ersättare för Agneta Nilsson (KD)
Camilla Kristoffersson (M), ersättare för Therese Gustafsson (L)

Övriga närvarande

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare
Ann-Sofie Olsson, Förskolechef
Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom
May Bjerklund, Verksamhetschef barn och utbildning
Annelie Heed (S), ej tjänstgörande ersättare
Matts Wignell (C), ej tjänstgörande ersättare
Johnny Brustuen (SD), ej tjänstgörande ersättare

Justeringens plats och tid

Administrativ avd 2020-06-11 kl 16:30

Paragrafer

31 - 36

Sekreterare

Agneta Hansemark
Ordförande

Tony Nilsson
Justerare

Bo Eriksson

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

Barn och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-09

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-12

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ enhet

Underskrift

Agneta Hansemark

Datum då anslaget tas ned

2020-07-04
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-09

BUN 2020/14.60

§ 31

Information
Ordförande, verksamhetschef samt barnomsorgschef informerar om:
- Slutbesiktning av den nya låg och mellanstadieskolan i Årjäng är gjord och
inflyttning sker innan höstterminen börjar. Skolgården ska vara klar i
oktober.
- Regnbågens förskola har sin slutbesiktning i september och inflyttning i
oktober.
- Lägesbild inom förskola och skola gällande Covid-19.
- Skolverkets tillsyn av huvudmannen barn och utbildningsnämnden.
- Musikskolan har sökt och fått pengar till skapande skola samt
danspedagog.
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§ 32

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-09

BUN 2020/14.60

Dnr BUN 2020/25.60

Ärenden för kännedom 2020
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2020-06-09 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Barn och utbildningsnämndens arbetsutskotts senaste protokoll.
- Samverkansprotokoll, 2020-06-04
- Återkoppling av skolinspektionens granskning av gymnasieskolors arbete
med distansundervisning, betygssättning och garanterad undervisningstid.
- KF 2020-04-27 § 30 Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga
nämnder.
- KF 2020-04-27 § 42 Medborgarförslag, takskylt på Regnbågens förskola.
- KF 2020-04-27 § 43 Medborgarförslag, Namn på avdelningar på nya
förskolan Källan.
- KF 2020-05-25 § 63 Medborgarförslag, Nytt namn på förskolor.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
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§ 33

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-09

BUN 2020/14.60

Dnr BUN 2020/30.60

Redovisning delegationsbeslut 2020
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 2020-06-09 för perioden
200428-200601.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.

Justerandes sign

5 (8)

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn och utbildningsnämnden

§ 34

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-09

BUN 2020/14.60

Dnr BUN 2019/91.60

Tertialrapport 2020
Årsprognos för barn och utbildningsnämnden (BUN) visar ett underskott på
3 800 tkr.
Barnomsorgen har totalt ett överskott på 550 tkr.
Grundskolan beräknas få ett underskott på 2 300 tkr vilket beror på fler
tjänster inom särskilt stöd och pedagoger.
Grundsärskolan har ökat antal elever inskrivna och beräknas få ett underskott
med 500 tkr.
Ungdomsgymnasiet beräknas ge ett totalt underskott på 1 400 tkr.
Interkommunal ersättning (IKE) för gymnasiet har ett underskott men det
vägs till viss del upp av ett överskott inom ungdomsgymnasiet.
Vuxenutbildning bedriver mindre verksamhet vårterminen och beräknas ha
ett överskott med 600 tkr.
Svenska för invandrare (SFI) har ett ökat antal elever men färre som ger
intäkt från migrationsverket därmed beräknas verksamheten ha ett underskott
på 1 000 tkr.
Kost har ett överskott på 300 tkr och lokalvården ett beräknat underskott på
100 tkr.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-05-19 § 27.
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2020-05-12.
Tertialrapport 2020, 2020-05-15.
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Tertialrapport godkänns.
2. Medel äskas hos kommunstyrelsen för att täcka underskottet på 3 800 tkr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom, kommunstyrelsen
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§ 35

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-09

BUN 2020/14.60

Dnr BUN 2020/39.60

Remiss: Medborgarförslag - Ändring av skolskjutsar i
Karlanda och Smolmark
Det har inkommit ett medborgarförslag från en av kommunens elever som
tycker att skolskjutsarna runt Karlanda och Smolmark är väldigt begränsade.
Skolskjutsarnas organisation planeras av Värmlandstrafik AB utefter barn
och utbildningsnämndens skolskjutsreglemente.
Planeringen utgår ifrån elevens folkbokföringsadress och till en hållplats i
närheten av hemmet, där avståndet följer reglementet. En del elever blir
placerade på skolbuss och några elever på linjetrafikens bussar.
Vårdnadshavare ansvarar för att eleven förbereds och tränas på att klara sin
skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att eleven måste
följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att hen ska
klara att gå till och från skolan/hållplatsen på egen hand. Om man anser att
eleven inte klarar det så finns fritids som alternativ, för yngre elever.
De äldre eleverna bör, med hänvisning till ålder och mognad, ha en
trafikförståelse som gör att de ska kunna ta sig på ett så säkert sätt som
möjligt mellan hemmet och hållplatsen.
Inför läsåret 2020/2021 kommer fordon, turer och hållplatser att ses över.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-05-19 § 28.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2020-05-11.
Barnchecklista, 2020-04-22.
Medborgarförslag, 2019-11-20.
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden följer det antagna skolskjutsreglementet.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, verksamhetschef
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§ 36

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-06-09

BUN 2020/14.60

Dnr BUN 2020/41.60

Remiss: Medborgarförslag - Namn på nya skolan
Det har inkommit ett medborgarförslag från en av kommunens medborgare
att man ska döpa den nya låg- och mellanstadieskolan i Årjäng till
Silbodalskolan som den hette tidigare och för att särskilja den från
Nordmarkens skola, vilken har hela kommunen som upptagningsområde.
I samband med att kommunen byggde den nya högstadieskolan 2015
beslutades att göra ett namnbyte för hela Silbodalskolan, då skolan är en
skola för elever från förskoleklass till åk 9. Tillsammans med eleverna
gjordes en omröstning och det nya namnet blev Nordmarkens skola.
Delen för låg- och mellanstadierna, har förutom Årjängs tätort, stora delar av
kommunen som upptagningsområde.
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2020-05-19 § 29.
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse, 2020-05-07.
Barnchecklista, 2020-05-07.
Medborgarförslag, 2019-12-02.
Förslagsblankett om namn på nya skolan, 2014.
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden hänvisar till verksamhetens beslut som togs
2015, att hela skolan F-9 ska heta Nordmarkens skola.
2. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, verksamhetschef
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