Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-01

Sida

1 (19)

Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-18.25
Svante Hanses (KOSA) ordförande §§ 2-3, 6-15, del av § 16, § 18
Pelle Källs (KOSA)
Anne-Christine Carlsson (S) ej § 2, ordf. §§ 4-5, del av § 16, § 17
Kerstin Stenquist (C)
Anders Bengtsson (KD) §§ 2-3, 6-15, del av § 16, § 18
Lina Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP)
Stefan J. Eriksson (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M)
Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) §§ 4-5,
del av § 16, § 17
Eva-Lotta Törnblom (S) tjänstgörande för Anne-Christine Carlsson (S) § 2
Anna Vacietis (KOSA)
Kristina Bolinder (C) §§ 2-3, 6-15, del av § 16, § 18
Eva-Lotta Törnblom (S) §§ 3-18
Håkan Elfving, skolchef
Torben Stenberg, folkhälsoplanerare, del av § 16
Åsa Nordlund, utvecklingsledare, § 18
Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 6, 9-11, del av § 16

Justering

Justerare

Kerstin Stenquist (C)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2015-04-13

Justerade paragrafer

§§ 2-18

Underskrifter
Sekreterare

____________________________

Helene Jarefors
Ordförande

Justerare

____________________________

_____________________________

Svante Hanses (KOSA)
§§ 2-3, 6-15, del av § 16, § 18

Anne-Christine Carlsson (S)
§§ 4-5, del av § 16, § 17

____________________________

Kerstin Stenquist (C)
Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-04-01

Datum för anslags uppsättande

2015-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Underskrift

____________________________

Helene Jarefors

Datum då anslaget tas ned

2015-05-05

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-01
Dnr 2015:16/64

Bun § 2
Begäran om att inrätta lokal styrelse (självförvaltningsorgan)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att inrätta lokal styrelse för
Bäsna förskola och grundskola.

Ärendebeskrivning
Föräldrar i grundskolan och förskolan i Bäsna har inkommit med en framställan
om att få inrätta en lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola.
En kommun får inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet som
kommunen är huvudman för enligt bestämmelserna om självförvaltningsorgan,
7 kap. 18-22 §§ kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av denna lag.
I skollagen 4 kap. 16§ anges att i en lokal styrelse för en förskoleenhet
eller skolenhet med grundskola ska företrädare för barnens eller elevernas
vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter.
Företrädarna för vårdnadshavarna för inte vara fler än övriga ledamöter.
Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa en arbetsordning för den
lokala styrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-03-13, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-01
Dnr 2015:17/29

Bun § 3
Lokalbehov Mockfjärdsskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

För ärendet till barn- och utbildningsnämndens extra sammanträde
2015-04-29.

Ärendebeskrivning
Efter ett antal år med elevminskningar i kommunens grundskolor har
elevutvecklingen stabiliserats. Kommunen har tagit emot fler och fler
ensamkommande flyktingbarn och anhöriginvandrare. Detta har lett till att
man från hösten 2014 varit tvungen att utlokalisera verksamheter från
Mockfjärdskolan till externa och interna lokaler i kommunen, då det är
brist på klassrum och grupprum för SFI, omvårdnad och IM programmet
på skolan. Man saknar samtidigt arbetsrum för personal.
Omvårdnadsprogrammet har tillfällig plats i Boro fastigheten i Mockfjärd,
och SFI hyr lokal i bankhuset i Djurås. Den särskilda utbildningen för
vuxna, som under våren 2014 var lokaliserad till Stationen, har flyttat till
tillfälliga lokaler i Djurås.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2015-03-25, två sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Buu 150204 § 6, dnr Ks 2014:1035/29
Ks 141209 § 291, dnr Ks 2014:1035/29
Protokollsutdrag
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-01
Dnr 2015:14/00

Bun § 4
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Det kommer arrangeras sommarskola från 23/6 till 1/7 i Djurås.
Inbjudan har gått ut.
• Ansökan till läslyftet har beviljats av Skolverket.
• Gymnasiet: Säter kommer att ha 0-intag till hösten. Vi har idag tre
elever som går i Säter.
• Förskola och fritidshem kommer samordnas i sommar på tre orter,
Djurås, Mockfjärd och Björbo. Resten av verksamheten är stängd
under veckorna 28-31.
• Rekryteringar pågår av skolsköterska, specialpedagog och studie och
yrkesvägledare. Intern rekrytering av förste lärare kommer att ske
under april månad. Intern annons har gått ut.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-01

Bun § 5
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Genomgång av ärendebalanslistan.
Beslutsunderlag
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2015-03-23, två sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-01
Dnr 2015:18/04

Bun § 6
Ekonomisk rapport 2015-02-28
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga Ekonomisk rapport 2015-02-28 Barn- och utbildningssektionen
till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Det ekonomiska resultatet efter två månader visar på ett överskott mot
periodbudgeten på 92 tkr för sektionen som helhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-03-24, en sida.
Ekonomisk rapport 2015-02-28 Barn- och utbildningssektionen, en sida.
Protokollsutdrag
Ekonomi

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-01
Dnr 2015:19/61

Bun § 7
Kulturskola i Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen, i samråd med kultur- och
fritidsförvaltningen, i uppdrag att ta fram ett förslag på innehåll och
organisation för en kulturskola i Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
Kulturskolan ska rikta sig till barn i åldern 6-18 år samt omfatta
kulturformerna dans, musik, drama och bild. Verksamheten ska erbjudas
under ordinarie skoltid samt under fritid. Förslaget ska tas fram i samråd
med musik- och dansskolan och kultur- och fritidsförvaltningen.
Fördjupad redogörelse av ärendet
Musik- och dansskolan bedriver en stor utåtriktad verksamhet där man
arbetar med flera målgrupper. Under Evenemang Gagnef ordnas olika
former av föreställningar och musikevenemang riktade mot allmänheten.
Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med allmän kultur och evenemang.
Samverkan och samarbetet musik- och dansskolan och kultur- och
fritidsförvaltningen kan utvecklas ytterligare och bör ses över.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Buu 150304 § 8, dnr Ks 2015:175/61.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2015-03-04, en sida.
Protokollsutdrag
Barn och utbildning
Kultur och fritid
Musik- och dansskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-01
Dnr 2015:20/61

Bun § 8
Egentillsyn vid skolor i Gagnefs kommun – besöksplan 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna besöksplan för egentillsyn vid skolor i Gagnefs kommun år 2015.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor och
skolor. Besöksplan 2015 för egentillsyn vid skolor i Gagnefs kommun föreligger.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Buu 150304 § 9, dnr Ks 2014:982/61.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2015-02-17, en sida.
Egentillsyner vid skolor i Gagnefs kommun år 2015, 2015-02-17, två sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Ks 150210 § 14, dnr Ks 2014:982/61
Protokollsutdrag
Berörda ledamöter + handling
Barn och utbildning + handling
Rektorer + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-04-01
Dnr 2015:21/04

Bun § 9
Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2015.

Ärendebeskrivning
Den interkommunala ersättningen avser barn/elever som är gästande/placerade
i och från andra kommuner enligt skollagen kap 10 § 27 och kap 8 § 13.
Årskostnaderna är baserade på beräkningar på 2015 års budget och volymer för
respektive verksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Buu 150304 § 10, dnr Ks 2015:176/04.
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-03-04, en sida.
Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2015, bilaga 1, en sida.
Protokollsutdrag
Barn och utbildning + handling
Ekonomi + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01

10

Dnr 2015:22/04

Bun § 10
Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2015.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala
kostnaden för verksamheten förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2015. Bidragsbeloppen inkluderar en
kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317). Ett särskilt
momsbidrag om 6 % ingår i beräkningen för kompensation för ingående
moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799).
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Buu 150304 § 11, dnr Ks 2015:177/04.
Tjänsteutlåtande, ekonomi, 2015-03-04, en sida.
Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och
pedagogisk omsorg 2015, bilaga 1-6, sex sidor.
Reservation
Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD).
Protokollsutdrag
Barn och utbildning + handling
Ekonomi + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01

11

Dnr 2015:23/04

Bun § 11
Prislista för gymnasiet 2015 – Gymnasialt samarbete (Gysam)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa den gemensamma prislistan Gysam 2015.

Ärendebeskrivning
Gysams gemensamma prislista är framtagen enligt tidigare beslutad modell.
När det gäller friskolorna ska den gemensamma prislistan användas i de fall
programmet ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Buu 150304 § 12, dnr Ks 2015:133/04.
Prislista för gymnasiet 2015 - Gysam, 2015-02-11, två sidor.
Protokollsutdrag
Barn och utbildning + handling
Ekonomi + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01

12

Bun § 12
Sammanträdestider 2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2015
enligt följande:
20
10
23
21
25

2.

maj
juni
september
oktober
november

Mötestiden är klockan 13.15.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Buu 150304 § 14.
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-02-09, en sida.
Protokollsutdrag
Ledamöter och ersättare, barn- utbildningsnämnden
Barn och utbildning
Bun sekreterare
Arkivföreståndare
Assistent, E.P.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01

13

Dnr 2015:24/63

Bun § 13
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta regler för barnomsorg på obekväm arbetstid för år 2015.

Ärendebeskrivning
Kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid på förskoleavdelningen
Lilla verkstaden vid Djurås förskola. Under 2014 har verksamheten kunnat
erbjuda helg- och kvällsomsorg och från 1 januari 2015 kan man även erbjuda
nattomsorg. Ett nytt larm har installerats som gör det möjligt att bedriva
verksamhet nattetid. Reglerna har tagits fram i samråd med förskolans chefer.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Buu 150304 § 15, dnr Ks 2015:87/63.
Protokollsutdrag, Buu 150204 § 4, dnr Ks 2015:87/63.
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid, 2015-02-16, två sidor.
Reservation
Mot beslut reserverar sig Kerstin Stenquist (C), bilaga 1.
Protokollsutdrag
Barn och utbildning + handling
Rektorer + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01
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Dnr 2015:25/11

Bun § 14
Utse ledamöter och ersättare till egentillsyn vid förskolor
och skolor i Gagnefs kommun till och med 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Till ordinarie ledamöter välja Svante Hanses (KOSA),
Anne-Christine Carlsson (S), Kerstin Stenquist (C) och
Anders Bengtsson (KD) samt aktuell skolas kontaktperson
att delta vid egentillsynen.

2.

Till ersättare välja övriga ledamöter i barn- och
utbildningsnämnden att delta vid egentillsynen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2015-03-11, en sida.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildning
Kommunstyrelsen
Kommunsekreterare
Personal
Kommunikatör, C.S.
Assistent, E.P.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01

15

Dnr 2015:25/11

Bun § 15
Utse ledamot att vara kontaktperson för en skolenhet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Föra ärendet till nästa sammanträde för barn- och utbildningsnämnden.

Protokollsutdrag
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01

16

Dnr, se rapportlista

Bun § 16
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Lägga rapporterna som information till protokollet.
Rapporter:
1.

LUPP 2014 – redovisning

Ärendebeskrivning
Lupp 2014 visar positiva siffror på de båda högstadieskolorna i kommunen:
Stämningen har förbättrats sedan Lupp 2012 och skolan upplevs som en
trygg plats. De flesta känner tillit till att skolan agerar vid eventuell
kränkning. Möjligheten till extrahjälp och stöd upplevs i det stora hela som
god. Synen på skolmaten och tillgången till datorer har förbättrats avsevärt
sedan 2012. Stressen har dock ökat med ca 5 %-enheter och elevinflytandet
skulle kunna utvecklas ytterligare.
Underlag
LUPP 2014 åk 7-9, 2015-01-26, 21 sidor.
Dnr: 2015:9/60
2.

Barn och utbildning Budget 2015

Underlag
Barn och utbildning Budget 2015, 2015-03-25, två sidor.
Dnr: 2015:12/04
3.

Barn och utbildning Budget 2016

Underlag
Behovsbeskrivning 2016 för barn- och utbildningsförvaltningen samt
kostavdelningen, fem sidor.
Dnr: 2015:11/04

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01
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Bun § 16 forts.
4.

Ledningsorganisationen - information

Underlag
Organisationsskiss, 2014-03-31, en sida.
5.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Underlag
Protokollsutdrag, Kf 150305 § 4.
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, 2015-03-05, sex sidor.
Dnr: Ks 2014:991/00
6.

Matematiklyftet

Underlag
Välkommen till Matematiklyftet, Skolverket, 2015-02-25, fyra sidor.
Dnr: Ks 2015:50/60
7.

Budgetdirektiv 2016 – driftbudget

Underlag
Budgetdirektiv 2016 – driftbudget, två sidor.
Dnr: 2015:11/04
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-03-24, en sida.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
Ekonomi

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01

18

Dnr 2015:13/60

Bun § 17
Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling
– skolelever
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna återrapporten av anmälan till huvudman om kränkande
behandling som förtecknas i dagens protokoll.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen 6 kap 10§
Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att
ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen
eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn
eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband
med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de
uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som
skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.
Djurmoskolan, Nr serie: 2014-2
Kyrkskolan, Nr serie: 2014-2
Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2014-1
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2015-03-23, en sida.
Återrapport kränkande behandling av elev enligt skollagen kap 6 § 10, år 2014,
2015-03-23, en sida.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
Tidigare beslut i ärendet
Ks 141118 § 278, dnr Ks 2014:470/60
Ks 140617 § 146, dnr Ks 2014:470/60
Protokollsutdrag
Barn och utbildning
Rektorer
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-01

19

Dnr 2015:26/61

Bun § 18
Redovisning av rapport samt fastställande av handlingsplan för
åtgärder utifrån egentillsyn vid förskolan i Bäsna 2014-12-03
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyn vid Bäsna förskola.

2.

Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare, samt representanter ur kommunstyrelsen, besöker
förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. Under
besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper, elevgrupper,
föräldragrupp och förskolans/skolans ledning. Besöket sammanställs i en
rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Buu 150204 § 2, dnr Ks 2014:1091/61.
Tjänsteutlåtande, barn och utbildning, 2015-01-12, en sida.
Rapport från egentillsyn Bäsna förskola, 2014-12-03, fem sidor.
Protokollsutdrag
Barn och utbildning + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

