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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-04

Plats och tid

Silen/Zoom, 2021-05-04 klockan 15:00-17.15

Beslutande

Tony Nilsson (MP), ordförande
Allan Spets (C), vice ordförande
Agneta Nilsson (KD)
Anneli Elovsson (KD)
Bo Eriksson (KD)
Daniel Markstedt (S)
Lena Svensson (S)
Johnny Brustuen (SD)
Therese Gustafsson (L)
Thord Andersson (C)
Ulla-Britt Svensson (S)

Övriga närvarande

Annelie Heed (S)
Camilla Kristoffersson (M)
Robin Olsson (M)
Lars-Göran Larsson (KD)
Matts Wignell (C)
May Bjerklund, verksamhetschef
Gunn Toverud Ståhl, förvaltningsekonom
Ann-Charlotte Lundin, kvalitetsutvecklare
Andréa Grindenäs, sekreterare

Justeringens plats och tid

Administrativ avdelning 2021-05-06

Paragrafer

§20 - §27

Sekreterare

Andréa Grindenäs
Ordförande

Tony Nilsson
Justerare

Agneta Nilsson

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-05-04

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-07

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ avdelning

Underskrift

Andréa Grindenäs

Datum då anslaget tas ned

2021-05-29
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 20

2021-05-04

Dnr

Val av justerare
Till justerare valdes
Agneta Nilsson (KD) tid för justering är torsdag 2021-05-06 kl. 16.30 på
administrativa avdelningen.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 21

2021-05-04

Dnr

Verksamheten informerar
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Ann-Charlotte Lundin, kvalitetsutvecklare, informerar om sitt arbete
med psykisk ohälsa samt suicidprevention i kommunen.
May Bjerklund, verksamhetschef, informerar om situationen i
verksamheten till följd av covid-19 pandemin.
May Bjerklund, verksamhetschef, informerar om verksamhetens
samverkan med Individ och familjeomsorgen.
May Bjerklund, verksamhetschef, informerar om förskolan Paletten.
May Bjerklund, verksamhetschef, informerar om att medel beviljats
till staket vid Holmedals skola.
Tony Nilsson, ordförande, informerar om dag och tid för budgetmöte
med kommunstyrelsen.
Tony Nilsson, ordförande, informerar om att arbetsutskottet har haft
möte med rektorer, elevhälsa samt studie och yrkesvägledare
gällande budgetförslaget för 2022-2024.

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 22

2021-05-04

Dnr

Ärenden för kännedom
Ärenden för kännedom BUN-2021-05-04
På barn och utbildningsnämndens sammanträde 2021-05-04 redovisas
följande ärenden för kännedom:
•
•

•

Justerandes sign

BUN/2021:35 Samverkansavtal 2021–2022 - Regional yrkesinriktad
vuxenutbildning inriktning industri och industrinära utbildning.
BUN/2021:24 Beslut 6278 efter kvalitetsgranskning av arbetet för att
motverka studieavbrott i kommunal vuxenutbildning i Årjängs
kommun.
BUN/2021:7 Samverkansprotokoll 2021-04-22.

Utdragsbestyrkande
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2021-05-04

Barn- och utbildningsnämnden

§ 23

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 2021-05-04 för perioden
210330-210504.

Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden

§ 24

2021-05-04

Dnr BUN/2021:30

Budgetramar 2022
Sammanfattning
Nämnderna skall utarbeta budget på verksamhetsnivå utifrån den preliminära
ramtilldelningen för 2022-2024. Nämndernas arbetsutskott skall redogöra för
verksamhetseffekterna till följd av den preliminära ramtilldelningen 20222024 den 12 maj vid mötet mellan respektive nämnds arbetsutskott samt
verksamhetschef och budgetberedningen.
Verksamheten Barn- och utbildning har fått i uppdrag att se över
konsekvenser av att spara ca 2 500 tkr för 2022 vilket motsvarar ca 5,5
tjänster på helår eller ca 11 tjänster på halvår samt ytterligare 2 500 tkr för
2023 vilket motsvarar ca 5,5 tjänster på helår eller ca 11 tjänster på halvår.
Grundskolan har från 2019 till 2020 minskat det särskilda stödet med
ca 3 000 tkr, inför budgetåret 2021 har grundskolan sparat in ytterligare
någon tjänst.
Skolledningen har dessutom fått i uppdrag att komma ner i ram under 2021
eftersom vi har ett överuttag av tjänster, det arbetet har redan påbörjats.
Det kommer därför att bli stora konsekvenser för verksamheten att spara
ytterligare ca 5,5 tjänster (2 500 tkr) för 2022.

Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning / Stratsysdokumentet
Budgetanvisningar 2022-2024
Ramfördelningsmodell

Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner och tar del av
konsekvensbeskrivningen av preliminär budgetram 2022 till 2024.

Protokollsanteckning
Bo Eriksson (KD) anför att man riskerar att bryta mot lagkravet till barn med
behov av särskilt stöd om föreslagen budgetram antas. Samtliga ledamöter
från Moderaterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna ställer sig bakom
anförandet.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-05-04

Barn- och utbildningsnämnden

§ 25

Dnr BUN/2020:87

IKE Grundskola 2021 nytt pris
Sammanfattning
Förslag interkommunal ersättning för förskoleklass och grundskola år 2021
efter 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. Grundskolan har viktats beroende av skoltid och
beloppet per elev och år inklusive 3 % är:
Förskoleklass
Grundskola Åk 1-3
Grundskola Åk 4-6
Grundskola Åk 7-9

577 kr per elev och år
577 kr per elev och år
608 kr per elev och år
648 kr per elev och år

Grundbeloppen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021 och
ersätter tidigare beslut i Barn och utbildningsnämnden (2020-11-10 BUN
§55), med diarienummer BUN 2020/87.60 Interkommunal ersättning och
bidrag för elever i gymnasieskola 2021
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.

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.

Justerandes sign
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Ett eventuellt tilläggsbelopp ska bestämmas i samråd med barnets
hemkommun.
Förvaltningens förslag till grundbelopp:
2020

2021

2021

(Årspris per elev i kronor)

Kommun

Kommun

Friskola

FÖRSKOLEKLASS

72 890

75 220

79 733

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 1-3

84 785

88 535

93 848

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 4-6

89 247

93 195

98 787

GRUNDSKOLA ÅRSKURS 7-9

95 277

99 439

105 406

Skillnaden på beloppen till kommuner och fristående skolenheter är den att
de fristående skolenheterna har rätt till en momskompensation på 6 %. Det
pågår en utredning om att sänka denna momskompensation men förslaget
godkändes inte. Priset kan behöva justeras om det blir ett nytt lagförslag.

Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till
nytt grundbelopp 2021 för interkommunal ersättning och bidrag för elever i
förskoleklass och grundskola.

Justerandes sign
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§ 26

2021-05-04

Dnr BUN/2021:33

Patientsäkerhetsberättelse 2020
Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden är vårdgivare för medicinska elevhälsan som
är ett eget verksamhetsområde i skolan. Verksamhetschefen är utsedd av
barn och utbildningsnämnden och har övergripande ansvar för
verksamheten, att eleverna erbjuds trygg och säker vård. Tjänsten är på 20
%, innehas av Anna Fredriksson, som den 11 november 2020 tog över efter
Maria Harrysson. Personal inom medicinska elevhälsan har eget
yrkesansvar.
Vid ett eventuellt tillbud ska de rapportera vårdskada eller händelse som
kunnat leda till vårdskada till verksamhetschef. Personal inom medicinska
elevhälsan har ansvar att ta emot klagomål eller synpunkter på vården som vi
bedriver.
Verksamhetschef är ansvarig för att hantera klagomål, utreda händelser och
vårdskador. Det är även verksamhetschefens ansvar att elev och
vårdnadshavare informeras om vårdskada uppstått.
Varje år kommer verksamhetschefen upprätta en patientsäkerhetsberättelse
till nämnden.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 20210324
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden tar del av och godkänner
patientsäkerhetsberättelsen.

Justerandes sign
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§ 27

2021-05-04

Dnr BUN/2021:32

Uppföljning kompetensförsörjning
Sammanfattning
Inom de närmaste åren så är det många lärare och förskollärare som kommer
att gå i pension. Rekryteringsläget är mycket svårt. Årjäng har få
kommuninvånare som läser vidare på högskola och universitet vilket innebär
att många arbetspendlar från annan kommun. Detta är inte hållbart i längden.
Även kockar är en yrkeskategori som är svår att rekrytera och där det är
mycket svårt att få tag i vikarier.
Årjängs kommun är präglad av de socioekonomiska faktorer som gör att alla
barn inte har samma förutsättningar att lyckas i skolan och senare i
arbetslivet. Förskola och skola ska enligt lagen kompensera och ge stöd till
alla barn och elever som behöver. Det innebär att kostnaden för
verksamheterna i vår kommun får en högre prislapp än i kommuner där
invånarna har högre utbildningsnivå, högre inkomster, färre som har
försörjningsstöd osv.
BUN:s verksamhet styrs av lagar och förordningar och granskas regelbundet
av Skolinspektionen och andra aktörer. Om skolchefen, rektorerna eller
andra ledningsfunktioner inte lyckas uppfylla alla krav så är det
huvudmannen som får kritik och i värsta fall vite. Vissa ledningsfunktioner
är mycket sårbara då de är personbundna. Det saknas ledningsfunktioner och
administrativt stöd för att säkerställa viktiga processer och funktioner, både
på förvaltningsnivå och på rektornivå.
Digitaliseringen inom alla verksamheter och förvaltningar går snabbt och
nya system kommer och går i en strid ström. Utan bra implementering och
tillgänglig IT support för både hårdvara och mjukvara så finns det en risk att
systemen istället för att vara ett stöd blir en belastning. Om systemet
krånglar och den systemansvarige inte är på plats så kan jobbet inte utföras
på rätt sätt. Här finns en stor risk för dubbelarbete eller för felaktigt utfört
arbete.

Beslutsunderlag
Åtgärder som syftar till att stärka förutsättningarna för BUN:s kärnuppdrag.
Kompetensförsörjningsstrategi Årjängs kommun 2021-2023.
Uppföljning av rekrytering april 2021.
Kompetensförsörjningsbehov – nationell, regionalt och lokalt.
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Barn- och utbildningsnämnden

2021-05-04

Barn och utbildningsnämndens beslut
1. Barn och utbildningsnämnden tar del av och godkänner
uppföljningen av Kompetensförsörjning.
2. Uppföljning av Kompetensförsörjning sker på BUN AU oktober
2021 samt BUN november 2021.
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