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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-03-30

Plats och tid

Silen/Zoom, 2021-03-30 klockan 15:00-17:30

Beslutande

Tony Nilsson (MP), ordförande
Allan Spets (C), vice ordförande
Agneta Nilsson (KD)
Bo Eriksson (KD)
Daniel Markstedt (S)
Therese Gustafsson (L)
Thord Andersson (C)
Ulla-Britt Svensson (S)
Annelie Heed (S)
Matts Wignell (C)
Camilla Kristoffersson (M)

Övriga närvarande

May Bjerklund, Verksamhetschef
Ann-Sofie Olsson, Barnomsorgschef
Andréa Grindenäs, Sekreterare

Justeringens plats och tid

Administrativ avdelning 2021-04-01 kl. 07.45

Paragrafer

§13 - §19

Sekreterare

Andrea Grindenäs
Ordförande

Tony Nilsson
Justerare

Bo Eriksson

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Andréa Grindenäs

Datum då anslaget tas ned

2021-04-23
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 13

2021-03-30

Dnr

Val av justerare
Till justerare väljs
Bo Eriksson (KD) Tid för justeringen är torsdagen den 1 april kl.07.45 på
administrativa avdelningen.
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Sammanträdesdatum

2021-03-30

Barn- och utbildningsnämnden

§ 14

Dnr

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
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 2021-03-30 för perioden
210302–210330.

Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 15

2021-03-30

Dnr BUN/2021:17

Gymnasieorganisation läsåret 2021/2022
Sammanfattning
Den första ansökningsomgången till gymnasieskolan är nu avslutad. Då flera
program på ÅGY skolan hade få sökande föreslår vi att stoppa intag på några
av programmen 2021/2022.
Förslag till slutlig gymnasieorganisation läsåret 2021/22:
Organisation av gymnasiet läsåret 2021/2022:
1.El- och Energiprogrammet, 6 platser inklusive 4 priv
Inriktning
a.Elteknik
2.Fordons- och transportprogrammet, inget intag i år (vilande)
Inriktning
a.Personbil
3.Handels-och administrationsprogrammet, inget intag i år (vilande)
Inriktning
a.Handel- och service
4.Samhällsvetenskapliga programmet, 6 platser inklusive 2 priv
Inriktning
a.Medier, information och kommunikation
5.Vård- och omsorgsprogrammet, 6 platser inklusive 2 priv
Utgångar (finns inga inriktningar)
a.Äldreomsorg
b.Funktionshinder
Beslutsunderlag
Det finns flera program att välja på för elever som önskar studera på
hemmaplan.
Barnrättsperspektiv
Det finns flera program att välja på för elever som önskar studera på
hemmaplan.
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Barn- och utbildningsnämnden

2021-03-30

Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till slutlig organisation för
Årjängs gymnasieskola 2021/22.
Beslutet expedieras till
May Bjerklund, Verksamhetschef
Ane Skoland, Rektor
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§ 16

2021-03-30

Dnr BUN/2020:88

Interkommunnal ersättning och bidrag för
gymnasieskolan efter tillfällig förstärkning
Sammanfattning
Förslag interkommunal ersättning för gymnasieskolan år 2021 efter tillfällig
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 2021.
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt
stöd till skolväsendet år 2021. I beslutet från Skolverket framkommer det att
Årjängs kommun kommer att erhålla 900 917 kr i stöd för år 2021. Stödet
har fördelats proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i
riket. Bidraget uppgår år 2021 till 590 kr per barn och unga i åldern 6-19 år.
Det tillkommer 3% administrationskostnad.
Grundbeloppen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021 och
ersätter tidigare beslut i Barn och utbildningsnämnden (2020-11-10 BUN
§56), med diarienummer BUN 2020/88.60 Interkommunal ersättning och
bidrag för elever i gymnasieskola 2021
Årjängs kommun betalar inte för år 4 på Idrottsgymnasium.
För överenskommelse om interkommunal ersättning/elevbidrag för ett fjärde
år ska kontakt tas med skolchefen i Årjäng.

Beslutsunderlag
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.
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Barn- och utbildningsnämnden

GRUNDBELOPP kr

2021-03-30

kommun
2020

kommun
2021

friskola
2021

FT – Fordon o Transport (personbil)

146 549

148 668

157 588

VO - Vård och omsorgsprogram

113 391

125 779

133 326

EE – El och energiprogram

111 363

124 929

132 426

SA – Samhällsvetenskapligt program

105 462

108 619

115 137

HA- Handel o adm.

110 364

111 058

117 722

IMA Individuellt alternativ

134 813

130 741

138 585

IMS Språkintroduktion

126 775

129 984

137 783

IMYFT Yrkesintroduktion

151 749

153 744

162 968

IMYHA Yrkesintroduktion

124 707

125 229

132 743

IMYVO Yrkesintroduktion

117 069

129 872

137 664

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 men förslaget godkändes inte. 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.
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förvaltningens förslag till nytt
grundbelopp 2021 för interkommunal ersättning och bidrag för elever i
gymnasieskolan.

Expedieras till
Verksamhetschef
Rektor ÅGY-skolan
Förvaltningsekonom BUN
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§ 17

2021-03-30

Dnr BUN/2020:95

Februarirapport
Sammanfattning
Årsprognos för barn och utbildningsnämnden (BUN) visar ett underskott på
1 570 tkr. Familjecentralen har mindre verksamhet pga. Covid19 och
beräknas få ett överskott på 200 tkr. Barnomsorgen har totalt ett överskott på
60 tkr. Grundskolan beräknas få ett underskott på 600 tkr vilket beror på fler
tjänster inom särskilt stöd. Grundsärskolan har ökat antal elever inskrivna
och interkommunal ersättning för en ny placerad elev som tillsammans
beräknas ge ett underskott med 880 tkr. Ungdomsgymnasiet beräknas ge ett
totalt underskott på 550 tkr. Gymnasiesärskola har ökade kostnader för
interkommunal ersättning och beräknas få ett underskott på 1 300 tkr.
Skolskjutsar har en lägre prisuppräkning och Covid19 restriktioner ger ett
överskott på 800 tkr. Särvux bedriver mindre verksamhet på våren pga.
Covid19 och ger ett överskott med 290 tkr. Svenska för invandrare har ett
ökat antal elever men färre som ger intäkt från migrationsverket därmed
beräknas verksamheten ha ett underskott på 590 tkr. Kost har ett överskott på
1 000 tkr.
Beslutsunderlag
Februarirapport 2021, 2020-03-09
Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden godkänner ekonomirapport februari.
2. Barn och utbildningsnämnden har tagit del av verksamhetens förslag
till åtgärder.
Beslutet skickas till
Verksamhetschef, Förvaltningsekonom
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§ 18

2021-03-30

Dnr BUN/2021:18

Barnbokslut
Barnbokslut 2020
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog beslut om ”Policy för barnkonventionen – Barnets
rättigheter i Årjängs kommun” den 22 juni 2016 (Reviderad 2020). Policyns
syfte är att implementera barnkonventionen i Årjängs kommuns
verksamheter så att attityder, arbetssätt och förhållningssätt gentemot det
enskilda barnet har sin grund i barnkonventionen och att säkerställa att
beslutsfattande sker i enlighet med barnets bästa. Målet med policyn är att
barnperspektivet blir beaktat vid alla beslut och att det framgår av beslut som
rör barn och unga att barnperspektivet har beaktats. Barn och unga ska få
möjligheter till inflytande och vara en del av beslutsprocesser i frågor som
berör deras vardag.
Varje nämnd ska årligen följa upp och redovisa på vilket sätt man beaktat
barnkonventionen. Kommunstyrelsen ansvarar för att uppföljningen
sammanställs i ett särskilt barnbokslut.
Beslutsunderlag
Barnbokslut 2020 BUN, 2021-03-01
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barnbokslut 2020 för Barn- och utbildningsnämnden godkänns.
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 19

Dnr BUN/2021:3

Granskning - Likvärdig skola
Granskning KPMG
Sammanfattning
KPMG har av Årjängs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
likvärdigheten i skolväsendet i kommunen. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om skolorna har
förutsättningar att erbjuda likvärdig utbildning.
KPMG sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att
grundskolorna i Årjängs kommun till viss del har förutsättningar att erbjuda
likvärdig utbildning. De har dock identifierat ett antal förbättringsområden.
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag KPMG - 2020-12-17
Förvaltningens förslag till förbättringsåtgärder -2021-03-08

Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till förbättringsåtgärder.
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