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§ 46

Information från verksamheten
Verksamhetschefen informerar om Pedagogiskt bokslut läsåret 2019/2020.
Utvecklingsledaren informerar om sammanställningen som gjorts efter
Kvalitetsdagen 24 oktober.
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§ 47

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/100.60

Information om behov av en tredje avdelning på
förskolan Regnbågen
Den kommunala förskolan i Årjäng har plats till 472 barn, 468 barn är
placerade per 2020-10-21
Holken har 11st barn inskrivna och Signebyn 4st.
Det är 19 barn i kö som önskar placering vt-21, enligt samtal med
vårdnadshavare.
Av dessa önskar 9 plats i januari, 1 i februari, 4 i mars, 4 i april och 1 i maj.
Det är 523 barn födda mellan 2015 och 2019 som är 1-5 år.
Detta innebär att en tredje avdelning måste öppnas på förskolan Regnbågen
för att kunna erbjuda plats för barnen. Det blir en kostnad för minst 3
pedagoger, samt ökade kostnader för kost och lokalvård.
Beslutsunderlag
Barnomsorgschefens tjänsteskrivelse, 2020-11-02.
Bifogar dokument ”Underlag kö” 2020-10-21.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av informationen gällande behovet av
en tredje avdelning på förskolan Regnbågen, samt att kostnaderna för denna
kan innebära framtida behov av kostnadstäckning.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, barnomsorgschef
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/25.60

Ärenden för kännedom
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-10 redovisas
följande ärenden för kännedom:
- Samverkansprotokoll, 2020-11-05.
- Lärarförbundets huvudskyddsombud gör framställan enligt
Arbetsmiljölagen 6:6a, begäran om arbetsmiljöåtgärd.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/30.60

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 2020-11-10 för perioden 201006201103.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av redovisningen.
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/94.60

Viljeinriktning för ökat samarbete mellan Årjängs
kommun och Region Värmland
Områdeschef för kultur och folkbildning, Region Värmland och
kommunchefen i Årjängs kommun, har av Region Värmland och Årjängs
kommun fått i uppdrag att ge förslag till ökat samarbete med särskilt fokus
på begreppet Lärcentrum.
Bland unga vuxna som varken arbetar eller studerar finns det en
överrepresentation av de som saknar en gymnasieutbildning, unga med
funktionsnedsättning och unga utrikes födda. För de unga vuxna som inte
tagit en examen inom gymnasieskolan är det viktigt att det finns andra
alternativ för att kunna slutföra en utbildning- vid kommunal
vuxenutbildning eller folkhögskola. (SOU 2018:11)
Samverkan mellan olika huvudmän ger bättre förutsättningar att
individanpassa insatser för den enskilde.
Ett av kommunens övergripande mål är att erbjuda ett livslång lärande för
alla medborgare samt skapa förutsättningar för ett brett kultur och
fritidsutbud.
Arbetsförmedlingen ska, som ett led i arbetet med övergångar till arbete och
studier, förstärka samverkansstrukturer med kommunerna.
Som ett led i framtagandet av den lokala DUA överenskommelsen har det i
samverkan mellan Årjängs kommun och Kyrkeruds folkhögskola skapats
förutsättningar för lokala jobbspår.
Förutsättningar för god och jämlik hälsa skapas genom jämlik tillgång till
olika livsområden exempelvis det andra folkhälsopolitiska målet
Kompetenser, kunskaper och utbildning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Viljeinriktning Årjängs kommun och Kyrkeruds
folkhögskola i samarbete, 2020-10-12
Viljeinriktning - Årjängs kommun och Kyrkeruds folkhögskola i samarbete,
2020-10-12
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Att godkänna viljeinriktningen mellan Årjängs kommun och Kyrkeruds
folkhögskola.
2. Att ge verksamheten Barn och utbildning i uppdrag att tillsammans med
Kyrkeruds folkhögskola arbeta för ökad samverkan i enlighet med
viljeinriktningen.
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Forts § 50
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, kommunstyrelse
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/92.66

Förordnande av verksamhetschef för den medicinska
delen av elevhälsan
Elevhälsans medicinska verksamhet är en lagstadgad kommunal hälso- och
sjukvårdsverksamhet för barn och ungdomar. Den regleras av såväl hälsooch sjukvårdslagstiftningen som skollagstiftningen. Den medicinska
verksamheten är ett eget verksamhetsområde inom skolan. För elevhälsans
medicinska insats ska det finnas skolläkare och skolsköterska.
Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef som ansvarar
för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret.
Nuvarande verksamhetschef för elevhälsan Maria Harrysson, har begärt att
få avsluta sitt uppdrag under hösten, därför behöver en ny verksamhetschef
utses från och med 11 november 2020.
Beslutsunderlag
Skolchefens tjänsteskrivelse, 2020-10-14
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2008-10-30 § 83
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att från och med den 11 november
2020 utse Anna Fredriksson som ny verksamhetschef för den medicinska
delen av elevhälsan inom barn och utbildningsnämndens ansvarsområde
enligt 4 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen.
2. Maria Harrysson entledigas från uppdraget på egen begäran och kommer
att gå tillbaka som skolsköterska på heltid från och med samma datum.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/91.60

Omdisponering investeringsmedel 2020
Verksamheten har behov av omdisponering av investeringsmedel om
325 000 kr.
Från följande projekt; Smartboards -50 000 kr, Läsplattor/dator
klassuppsättningar -50 000 kr, Läsplattor/dator ÅK7 -134 000 kr,
Solskydd för matsalen och låg/mellanstadiet Nordmarkens skola – 55 000 kr
samt Städmaskiner – 36 000 kr, görs en omdisponering till projekten Data
låg/mellanstadiet Nordmarkens skola, Inventarier +4 000 kr, Interaktiva
tavlor på låg och mellanstadiet +241 000 kr samt Fordonslinjen ÅGY
+80 000 kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2020-10-20.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner omdisponering av
investeringsmedel om 325 000 kr.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2018/113.60

Nyckeltal 2019
Nyckeltalen för förskolan och fritidshem är lite sämre än förra året jämfört
med liknande kommuner.
Grundskolans nyckeltal är höga och Årjängs kommun ligger i topp både med
jämförelse liknande kommuner och med Värmlands län. Kostnaden ligger
långt över riket. Kostnaden för lokaler är mindre jämfört med föregående år.
Det största avviket ligger under övriga kostnader och är främst stora
kostnader för särskilt stöd.
Gymnasiets nyckeltal är lika som föregående år. Trenden är att andelen som
går i den egna kommunens gymnasieskola har ökat något.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Rapport Nyckeltal 2019, 2020-10-20
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden har tagit del av rapporten och godkänner den.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/86.60

Interkommunal ersättning för plats på förskola och
fritidshem 2021
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.
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 2021 (årspriser): Förskola 125 138
kr samt fritidshem 33 793 kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för interkommunal ersättning för barn i förskola och fritidshem
2021.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/87.60

Interkommunal ersättning och bidrag för elever i
förskoleklass och grundskola 2021
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 2021 (Årspris per elev i kronor):
Kommun

Friskola

Förskoleklass

74 643

79 121

Grundskola årskurs 1-3

87 958

93 236

Grundskola årskurs 4-6

92 588

98 143

Grundskola årskurs 7-9

98 791

104 718

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp 2021 för interkommunal ersättning och bidrag för elever i
förskoleklass och grundskola.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/88.60

Interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskola 2021
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.
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.
Förvaltningens förslag till grundbelopp (årspriser) 2021:
Kommun

friskola

FT - Fordon o Transport (personbil)

148 060

156 944

VO - Vård och omsorgsprogram

125 172

132 682

EE - El och energiprogram

124 322

131 781

SA - Samhällsvetenskapligt program

108 012

114 493

HA - Handel och administration

110 451

117 078

IMA - Individuellt alternativ

130 133

137 941

IMS - Språkintroduktion

129 376

137 139

IMVFT - Programinriktat val

153 136

162 324

IMVHA - Programinriktat val

124 107

131 554

IMYFT - Yrkesintroduktion

153 136

162 324

IMYHA - Yrkesintroduktion

124 622

132 099

IMYVO - Yrkesintroduktion

129 264

137 019

Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp 2021 för interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan.
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BUN 2020/17.60

Forts § 56
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/89.60

Bidragsbelopp till Signebyns Friskola för platser i
förskola och fritidshem 2021
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.
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 bidragsbelopp 2021 (inkl. 6 %
momskompensation): förskola 146 228 kr och fritidshem 42 674 kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
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 2021.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2020-11-10

BUN 2020/17.60

Dnr BUN 2020/90.60

Bidragsbelopp till föräldrakooperativet Holken för
platser i förskola och fritidshem 2021
I Årjängs kommun finns det idag ett föräldrakooperativ som är godkänt för
att bedriva förskola. Det är Föräldrakooperativet Holken.
Föräldrakooperativt bedriver verksamheten under kommunens tillsyn och
ska få bidrag från hemkommunen för de barn de har i sina verksamheter.
Beloppet som redovisas nedan är årspris 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 bidragsbelopp 2021 förskola (inkl. 6 %
momskompensation) 118 512 kr.
Beslutsunderlag
Förvaltningsekonomens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
grundbelopp för bidrag till Föräldrakooperativet Holken för barn i förskola
2021.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, förvaltningsekonom

Justerandes sign
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