
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2015-05-20 1 (19) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.15-15.30 
 

Beslutande 
Ledamöter Svante Hanses (KOSA) ordförande 

 Pelle Källs (KOSA) 

 Anne-Christine Carlsson (S) 

 Maria Alfredsson (MP) 

 Kerstin Stenquist (C) 

 Birgitta Ihlis (M) 

 Anders Bengtsson (KD) 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Anna Vacietis (KOSA) 

 Eva-Lotta Törnblom (S) 

 Lina Wittink (MP) 

 Kristina Bolinder (C) 
 

Tjänstemän Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, § 24-26 

 Yvonne Jacobsson Arons, enhetschef vuxenenheten, § 31 
 

 

Justering 

Justerare Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2015-05-25, kl. 15.00 
 

Justerade paragrafer §§ 22-35 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________  
 Helene Jarefors 

 
Ordförande  ____________________________  

 Svante Hanses (KOSA) 

 
Justerare  ____________________________  

 Anders Bengtsson (KD) 
 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2015-05-20 
 

Datum för anslags uppsättande 2015-05-25 Datum då anslaget tas ned 2015-06-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Helene Jarefors 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:14/00 

Bun § 22 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Skolans IT-strategi 

• Famnen 

• Rekryteringar 

• Besök av utbildningsminister Gustav Fridolin 

• Arbetsmiljöenkät 

• PRIO (Planering, Resultat, Initiativ och Organisation) 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2015-05-19, en sida. 
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Bun § 23 

 

Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av ärendebalanslistan. 

 

Beslutsunderlag 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2015-05-07, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
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 Dnr 2015:18/04 

Bun § 24 

 

Prognos 2015-03-31 Barn- och utbildningssektionen 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2015-03-31 Barn- och utbildningssektionen till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för barn- och utbildningssektionen som helhet visar ett överskott 

på 220 tkr. Barn och utbildning räknar med en positiv avvikelse på 60 tkr 

och kostenheten med 160 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-04-15, en sida. 

Prognos 2015-03-31 Barn- och utbildningssektionen, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 150401 § 6 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
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 Dnr 2015:18/04 

Bun § 25 

 

Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden som helhet visar ett underskott 

på -370 tkr. Barn och utbildning räknar med en negativ avvikelse på -630 tkr 

och kostenheten med en positiv avvikelse på 260 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2015-05-18, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2015-04-30 Barn- och utbildningsnämnden, 

två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 150401 § 6 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
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 Dnr 2015:11/04 

Bun § 26 

 

Budget 2016 - effektiviseringar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föra ordförandes förslag på kostnadsreduceringar av barn- och 

utbildningsnämndens verksamhet till budgetberedningen. 

 

Deltar ej i beslut 

Kerstin Stenquist (C) deltar ej i beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett effektiviseringskrav på 3 910 tkr av 

budgetberedningen. Samtidigt föreslås ramen utökas utifrån volymökningar i 

gymnasieskolan och på IM programmet. 

 

Beslutsunderlag 

Ordförandes sammanfattning av kostnadsreduceringar. 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-04, en sida. 

Konsekvensbeskrivningar budgetdirektiv 2016, 2015-04-27, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 150429 § 21 

Bun 150401 § 16 

 

Protokollsutdrag 

Budgetberedningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
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 Dnr 2015:17/29 

Bun § 27 

 

Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och omvårdnad 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda och ta fram en ekonomisk 

kalkyl för en renovering av Hedens skola. 

 

Ärendebeskrivning 

Efter ett antal år med elevminskningar i kommunens grundskolor har 

elevutvecklingen stabiliserats. Kommunen har under de senast åren tagit 

emot fler och fler ensamkommande flyktingbarn och anhöriginvandrare. 

En konsekvens av det är att man från hösten 2014 varit tvungen att 

utlokalisera verksamheter från Mockfjärdskolan till externa och interna 

lokaler i kommunen. Det är idag en brist på klassrum och grupprum för 

SFI, omvårdnad och IM programmet på Mockfjärdskolan. Samtidigt som 

det saknas arbetsrum för personal. Omvårdnadsprogrammet har under 

läsåret 2014/15 haft en tillfällig lokal i Boro fastigheten i Mockfjärd. SFI 

bedriver sin verksamhet i externt förhyrda lokaler i bankhuset i Djurås. 

Den särskilda utbildningen för vuxna har sin verksamhet i en 

källarvåning i Djurås. Det är en temporär lösning då dessa lokaler inte är 

anpassade för funktionshindrade. 

 

Mockfjärds skolan antal elever läsåret 2015/16 

Antal elever hösten 2015 utifrån aktuell prognos: 

Svenska för invandrare (SFI) cirka 40-50 elever fördelade på tre grupper, 

A, BC och D. 

Grundläggande vuxenutbildning cirka 7-10 elever, läser även på SFI. 

Omvårdnadsprogrammet, cirka 40 elever. 

IM språk, består av tre grupper med cirka 40 elever. Prognosen för 2016 

visar på en ökning till cirka 60-70 elever. 

IM individ cirka 10 elever. 

Förberedelseklass cirka 15 elever. 

Grundskolan F-9, lå 15/16, 367 elever. 

Grundsärskolan cirka 17-20 elever. 

 

 

 

 

forts. 
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Bun § 27 forts. 

 

Lokalbehov 

Utifrån de aktuella elevunderlaget och prognosen för IM saknas det fyra 

klassrum och fyra grupprum på Mockfjärdskolan. SFI behöver ett klassrum 

och två grupprum, omvårdnadsprogrammet behöver ett klassrum och ett 

grupprum och IM språk behöver tre grupprum/mindre klassrum. 
 

Det saknas ett arbetsrum för lärarpersonal, samt arbetsrum för administrativ 

personal inom förskola och grundskola. 
 

Mockfjärdskolan samlar många olika pedagogiska verksamheter under ett tak. 

Närheten till kollektivtrafik, tillgången till ett kommunbibliotek, möjligheten 

till samordning av lärarkompetens och administration samt en skolmatsal är 

några motiv till att förlägga verksamheten till en gemensam lokal. 

 

Förslag lokaler hösten 2015 

För att klara IM språks behov av lokal, görs det en översyn av Mockfjärdskolan för att 

tillskapa tre eller fyra grupprum. En konsekvens kan bli att förskolans administration 

och pedagogiska handledare och specialpedagoger måste flytta ut från skolan. 
 

SFI kommer att bli kvar i externt förhyrda lokaler i Djurås. Omvårdnadsprogrammet 

kommer att kunna erbjudas plats i förskolan Skogens lokal i Djurås. Den särskilda 

utbildningen för vuxna kommer också att kunna flytta till Skogens lokaler, och på så 

sätt samnyttja dem med omvårdnadsprogrammet. 

 

Förslag på lite längre sikt 

Alternativ 1: Lokaler för IM, SFI och omvårdnad 

En utbyggnad Mockfjärdskolan med fyra klassrum och fyra grupprum 

skulle omfatta cirka 400 kvm. Kostnaden per kvm ligger på cirka 30 tkr, 

vilket motsvarar en kostnad på cirka 12 miljoner kronor. Fördelarna med 

Mockfjärdskolan är att all pedagogisk verksamhet är samlad på en skola.  
 

Alternativ 2: Lokaler för SFI och omvårdnad 

Hedens skola består av två våningar och ett källarplan. Den sammantagna 

lokalytan är på cirka 1100 kvm. Projektledarbyrån har tagit fram en 

ekonomisk kalkyl och en plan för att renovera och bygga om fastigheten. 

Verksamheten har idag ett behov av tre klassrum och tre grupprum. I 

förslaget som fastighet tagit fram finns det fyra klassrum och tre grupprum 

samt lokaler för administration. Fördelarna med Hedenskola är att det är 

stora ytor och att det finns flexibla möjligheter vilket ger möjligheter om 

behovet ökar. Nackdelen är avståndet till kollektivtrafik och bibliotek. 

forts. 
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Bun § 27 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda och ta 

fram en ekonomisk kalkyl för en renovering av Hedens skola. 

 

Anne-Christine Carlsson (S): Bifall till Svante Hanses (KOSA) förslag. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot liggande förslag och finner att barn- 

och utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Kerstin Stenquist (C). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn, och utbildningsförvaltningen, 2015-04-30, två sidor. 

Hyresberäkning renovering Hedens skola samt nybyggnation 

Mockfjärdsskolan, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 150429 § 19 

Bun 150401 § 3 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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 Dnr 2015:1/00 

Bun § 28 

 

Revidering delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämndens verksamhetsområde 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhetsområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden antog en ny delegationsordning 2015-04-01. 

För att få en likvärdighet avseende punkterna 4.4, 5.2, 6.2, 7.3, mottagande av 

barn från annan kommun bör det i alla skolformer vara förvaltningschef som 

är delegat. Punkten 16.3 anställning av personal som saknar behörighet, bör 

delegat ändras till närmast ansvarig chef. Bitr förskolechef och bitr rektor har 

personalansvar och ska kunna fatta beslut enlig skollagen kap 2:19. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-04, en sida. 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, 

tolv sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 150401 § 1 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Skolans ledning + handling 

Skolassistent, F.M. + handling 
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 Dnr 2015:74/00 

Bun § 29 

 

Lokal styrelse Bäsna - arbetsordning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föra ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-06-10. 

 

Ärendebeskrivning 

Föräldrar i grundskolan och förskolan i Bäsna har inkommit med en begäran 

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 förskole enhet eller 

skolenhet med grundskola ska företrädare för barnens eller elevernas 

vårdnadshavare och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. 

Företrädarna för vårdnadshavarna får inte vara fler än övriga ledamöter. 

Nämnden ska fastställa en arbetsordning för den lokala styrelsen, där den lokala 

styrelsens uppgifter, sammansättning, arbetsformer och mandattid bestäms. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

En arbetsgrupp bestående av representanter från föräldrar och personal har 

tillsammans med rektor, bitr. förskolechef och barn- och utbildningschef 

utarbetat ett förslag till arbetsordning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-04, en sida. 

Arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna förskola och grundskola, 

2015-04-09, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
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 Dnr 2015:75/61 

Bun § 30 

 

Kvalitetsredovisning läsåret 14/15 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 

för läsåret 2014/15. 

 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 

skall förvaltningen upprätta en årlig kvalitetsredovisning. Redovisningen 

utgår från målen i de nationella styrdokumenten samt huvudmannens 

prioriteringar. Varje verksamhet har i uppdrag att ta fram en redovisning av 

den egna verksamhetens måluppfyllelse. Denna redovisning skall föredras 

på nämndens verksamhetsuppföljning under september månad. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-05-19, en sida. 

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens verksamhetsuppföljning av 

barn och utbildning 2014-10-07, 2014-10-16, en sida. 

Barn- och utbildningssektionens kvalitetsredovisning, 2014-10-07, 16 sidor. 

Kvalitetsrapport 2014/15, 2014-05-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Skolans ledning + handling 
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 Dnr 2015:83/64 

Bun § 31 

 

Utse ledamot till styrgruppen Agda 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Utse Svante Hanses (KOSA) till ledamot i styrgruppen Agda. 

 

Ärendebeskrivning 

En arbetsgrupp som arbetar med att förebygga våld i nära relationer. 

 

Protokollsutdrag 

Svante Hanses (KOSA) 

Socialförvaltningen 

Enhetschef, Y.J-A. 
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 Dnr 2015:84/60 

Bun § 32 

 

Utse ledamot att vara kontaktperson för en skolenhet 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Föra ärendet till nästa sammanträde för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden ska komma med förslag på kontaktpersoner 

till nämndens sammanträde 2015-06-10. 

 

Beslutsunderlag 

Kontaktpersoner 2015, 2015-04-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2015-05-20 15 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Bun § 33 

 

Rapporter 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Skolverket - samrådsmöte 

Underlag 

Barngruppernas storlek och sammansättning i förskolan, Skolverket, 

2015-04-21, två sidor. 

Dnr: 2015:31/63 
 

2. Verksamhetsberättelse 2014 - Familjens hus 

Underlag 

Verksamhetsberättelse 2014 Familjens hus, 2015-02-02, fyra sidor. 

Dnr: 2015:85/04 
 

3. Läs- och skrivutveckling läsåret 2015/16 

Underlag 

Statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling läsåret 2015/16, 

Skolverket, 2015-03-18, fyra sidor. 

Dnr: 2015:51/60 
 

4. Gymnasieansökningar 

Underlag 

Sökande från Gagnef, 2015-04-08, två sidor. 
 

5. Uppföljning efter tillsyn - Gymnasieutbildning 

Underlag 

Uppföljning efter tillsyn i Gagnefs kommun - Gymnasieutbildningen, 

Skolinspektionen, 2015-01-27, två sidor. 

Dnr: Ks 2013:831/60 
 

 

forts. 
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Bun § 33 forts. 
 

6. Uppföljning efter tillsyn - Djurmoskolan 

Underlag 

Uppföljning efter tillsyn i Gagnefs kommun – Djurmoskolan, 

Skolinspektionen, 2015-02-17, två sidor. 

Dnr: Ks 2013:831/60 
 

7. Uppföljning efter tillsyn - Kyrkskolan 

Underlag 

Uppföljning efter tillsyn i Gagnefs kommun – Kyrkskolan, 

Skolinspektionen, 2015-03-25, en sida. 

Dnr: Ks 2013:831/60 
 

8. Barnomsorgsbehov 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2015 per månad, 2015-03-31 och 

2015-04-30, en sida. 

Dnr: 2015:78/60 
 

9. GYSAM - protokoll 

Underlag 

Minnesanteckningar förda vid GYSAM ledningsgrupp, Falun Borlänge-

regionen AB, 2015-03-06, 17 sidor. 
 

10. Elevhälsan 

Underlag 

Elevhälsan – Tillsyn av elevhälsans medicinska och hälsofrämjande roll i 

sju län, Inspektionen för vård och omsorg, 20 sidor. 
 

11. Maxtaxa - avgiftsnivåer 

Underlag 

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa, Skolverket, 2015-03-24, en sida. 

Dnr: 2015:86/04 

 

forts. 
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Bun § 33 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2014-05-12, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
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Bun § 34 

 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av de delegationsbeslut som förtecknas i 

dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 

ordförande och tjänstemän enligt en av barn- och utbildningsnämnden 

antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till barn- och 

utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att barn- och 

utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 

Däremot står det barn- och utbildningsnämnden fritt att återkalla 

lämnad delegering. 

 

Skolchef 
12/2015, Kontant resebidrag vid APU 

 

Förskolechef 

01-04/2015, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 

 

Förvaltningsassistent 

06/2015, Stöd till inackordering 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikation, 2015-05-13, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2015-05-13, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 
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 Dnr 2015:79/60 

Bun § 35 

 

Återrapport av anmälan till huvudman om hög frånvaro – 
skolelever 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna återrapporten av anmälan till huvudman om hög frånvaro 

som förtecknas i dagens protokoll. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 7 kap 17§ 

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot hög frånvaro. 

 

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda 

utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. 

 

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och 

åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan 

verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar. 

 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och 

specialskolan. 

 

Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan 

utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se 

till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har 

varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens 

vårdnadshavare inte informeras samma dag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, en sida. 

Återrapport hög frånvaro, Djuråsskolan 2015-1 och 2015-2, 2015-05-13, en sida. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 7 kap 17§ 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Rektorer 

 


