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Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.00
Svante Hanses (KOSA) ordförande
Pelle Källs (KOSA)
Anne-Christine Carlsson (S)
Maria Alfredsson (MP) §§ 67-69, 71-76
Kerstin Stenquist (C)
Anders Bengtsson (KD)
Lina Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) § 70
Eva-Lotta Törnblom (S) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M) § 70
Stefan J. Eriksson (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M) §§ 67-69, 71-76
Ann-Gret Olsson (S)
Eva-Lotta Törnblom (S) §§ 67-69, 71-76
Lina Wittink (MP) §§ 67-69, 71-76
Håkan Elfving, skolchef
Åsa Nordlund, utvecklingsledare, §§ 67, 70

Justering

Justerare

Anders Bengtsson (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2015-10-27, kl. 16.00

Justerade paragrafer

§§ 67-76

Underskrifter
Sekreterare

____________________________

Helene Jarefors
Ordförande

____________________________

Svante Hanses (KOSA)
Justerare

____________________________

Anders Bengtsson (KD)
Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ
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Datum för anslags uppsättande

2015-10-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Underskrift

____________________________

Helene Jarefors

Datum då anslaget tas ned

2015-11-18

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-21
Dnr 2015:14/00

Bun § 67
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Ensamkommande barn
• Lokalsituationen
• Placerade barn i förskolan
• Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan
• Lärarförbundets ranking över Sveriges bästa skolkommun
• Kemikalieinspektionens träff kring giftfria miljöer i skola och förskola
• Glada Hudikteaterns bjuder åk 4-6 på föreställning
• Hantering av anmälan avseende kränkande behandling
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2015-10-20, en sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-21
Dnr, se lista

Bun § 68
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Avsluta uppräknade uppdrag och därmed avföra dem från barn- och
utbildningsnämndens ärendebalanslista.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens
ärendebalanslista. Nedan uppräknade uppdrag är slutförda och kan avslutas:
Datum / §

Ärenderubrik

Ks 150616 § 136
Ks 2015:241/04
2015:18/04

Prognos 2015-05-31

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-10-12, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2015-10-12, tre sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-21
Dnr 2015:11/04

Bun § 69
Barn- och utbildningsnämndens budget 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt ramarna för 2016 års budget för barn- och
utbildningsnämnden. Förvaltningen kommer att utarbeta ett förslag till
detaljbudget som ska antas vid nämndens möte den 25 november. Förslaget
kommer att förhandlas med de fackliga organisationerna den 19 november.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-21
Dnr 2015:75/61

Bun § 70
Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2014/15
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning
för läsåret 2014/15.

2.

Delge kommunfullmäktige barn- och utbildningsförvaltningens
kvalitetsredovisning för läsåret 2014/15.

Ärendebeskrivning
Som en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete utarbetas årligen
en kvalitetsredovisning. Redovisningen är en sammanställning av
verksamhetens måluppfyllelse för läsåret 2014/15. Respektive
verksamhetschef har redovisat måluppfyllelsen i en kvalitetsrapport som
delgetts nämnden. Redovisningen har också getts muntligen för nämndens
ledamöter den 23 september i anslutning till nämndens sammanträde.
Utifrån förvaltningens kvalitetsredovisning och måluppfyllelsen kan
nämnden göra sina prioriteringar.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-10-14, en sida.
Barn- och utbildningsförvaltningens Kvalitetsredovisning
Gagnefs kommun 2014/15, elva sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 150520 § 30
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen, rapport + handling
Kommunfullmäktige, rapport + handling
Skolans ledning + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-21
Dnr 2015:178/62

Bun § 71
Ändring folkbokföringsområde för skolskjuts i Mockfjärd för åk 1-3
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna ändring av folkbokföringsområde för elever i åk 1-3 vid
Mockfjärdskolan.

Deltar ej i beslut
Anders Bengtsson (KD) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Skolskjutsreglementet består av två delar, dels ett huvuddokument med
generella regler som gäller för samtliga länets kommuner, dels en bilaga
där rätten till skolskjuts anges utifrån folkbokföringsområde.
I den genomgång förvaltningen gjort över trafiksäkra miljöer har det
framkommit att korsningen vid Hedvägen och KM-Mattssons väg i
Mockfjärd inte är en säker väg till och från skolan för elever i årskurs 1-3.
Berört område är vägarna Hedvägen, Backvägen, Tegvägen, Åkervägen,
Spelmansvägen och Anders Frisells väg, i dagsläget är det 5 elever i
området som går årskurs 1-3.
Lagrum
Rätten till skolskjuts och kommunens skyldigheter framgår av 10 kap 32, 33
och 40 §§ (grundskolan), 11 kap 31, 32 och 39 §§ (grundsärskolan) samt 19
kap 20, 21 och 28 §§ (gymnasiesärskolan).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-07, en sida.
Hedvägen/K M Mattssons väg Mockfjärd, NTF, två sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 150923 § 63
Kf 110607 § 75, dnr Ks 2011:244/62
Protokollsutdrag
Rektor, M.L.
Skolassistent, F.M.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015:17/29

Bun § 72
Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och omvårdnad
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Av kommunfullmäktige begära 10 200 000 kronor för ombyggnad och
renovering av Hedens skola.

Ärendebeskrivning
Efter ett antal år med elevminskningar i kommunens grundskolor har
elevutvecklingen stabiliserats och man kan se en viss ökning. 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
Mockfjärdsskolan till externa och interna lokaler i kommunen. Det är idag
en brist på klassrum och grupprum för SFI, omvårdnad och IM programmet
på Mockfjärdsskolan. 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. Den verksamheten kommer
hösten 2015 flytta till före detta förskolan Skogens lokaler.
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.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-21

Bun § 72 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.
Förslag Hedens skola lokal för SFI, omvårdnadsprogram och
förskolans administration
Hedens skola består av två våningar och ett källarplan. Den sammantagna
lokalytan är på cirka 1100 kvm. Fastighetsförvaltningen har tagit fram en
kostnad 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 på
övervåningen för förskolans 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.
Finansiering och ekonomichefens bedömning
Investeringen i Hedens skola kommer att få ske genom upptagning av lån.
Den kalkyl som ligger till grund för förslaget är grov, och kostnaden kan
komma att variera mycket från den uppgivna ramen.
Upplåningen kommer att resultera i att kommunkoncernens låneskuld per
invånare stiger med 1 000 kronor. Kommunen har som målsättning att
låneskulden per invånare år 2024 inte får överstiga 45 tkr och att den under
perioden fram till dess inte får överstiga 60 tkr. I delårsbokslutet 2015-08-31 hade
kommunen en låneskuld per invånare på 46,6 mnkr. Det betyder att utrymmet upp
till taket i det finansiella målet är 13,7 tkr per invånare, dvs. 137 mnkr. I detta ska
rymmas alla andra strategiska investeringar kommunen ska göra under de
kommande åren, däribland kostnaden för ett demensboende som har en ram på 92
mnkr, en gruppbostad med investeringsram 14 mnkr, ett ridhus till 6 mnkr, ett
kommunförråd till 3,2 mnkr, ombyggnationen på Solgården med investeringsram
24,5 mnkr samt ett boende för ensamkommande flyktingbarn 3,5 mnkr. Dessa
redan planerade investeringar uppgår alltså till 143,2 mnkr. Till detta kommer
lånebehov inom dotterbolagen, särskilt då Gagnefs Teknik AB. Bedömningen är
därför att ombyggnationen av Hedens skola kommer innebära att kommunen slår i
det lånetak som satts utifrån det finansiella målet. Det kommer även bli mycket
svårt att nå målet om en skuld på 45 tkr/invånare år 2024.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-10-21

Bun § 72 forts.
En investering i nivå 10,2 mnkr bedöms resultera i en årlig hyreskostnad för
verksamheten på 1,3 mnkr kronor, vilket är en mycket hög hyra som
verksamheten i dag inte har någon ram att betala. Frågan är om man inte
kunnat hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att möta verksamhetens behov än
ombyggnationer i en äldre lokal.
Utifrån detta vill ekonomichefen ifrågasätta om kommunen har råd med
detta investeringsbeslut.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Stenquist (C): Återremiss med motiveringen att snabbutreda
lokalfrågan om boende för ensamkommande flyktingungdomar och
utbildningslokaler.
Pelle Källs (KOSA): Bifall till liggande förslag.
Maria Alfredsson (MP): Bifall till liggande förslag.
Anders Bengtsson (KD): Bifall till Kerstin Stenquist (C) förslag.
Stefan J. Eriksson (M): Bifall till Kerstin Stenquist (C) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Kerstin Stenquist (C) förslag om återremiss mot avslag
och finner att barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ärendet ska
avgöras idag.
Reservation
Mot beslut reserverar sig Kerstin Stenquist (C), Stefan J. Eriksson (M) och
Anders Bengtsson (KD).
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-10-19, två sidor.
Rapport, Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och omvårdnad,
tekniska förvaltningen, 2015-10-07, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Tn 150924 § 43, dnr Tn 2015:81/29
Bun 150520 § 27
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015:221/11

Bun § 73
Val av lokal styrelse Bäsna skola och förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Utse för en tid av två år Karen Kämpe och Lina Hesselrud till ordinarie
föräldrarepresentanter.

2.

Utse för en tid av ett år Claudia Klenfelt till ordinarie föräldrarepresentant.

3.

Utse för en tid av ett år Anna Myrtin och Åsa L. Tigerstrand till
ersättare för föräldrarepresentanterna.

4.

Utse för en tid av ett år Birgitta Isaksson och Linda Homman till
ordinarie personalrepresentanter.

5.

Utse för en tid av ett år Eva Persson och Lena Trogen till ersättare för
personalrepresentanterna.

Ärendebeskrivning
I arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna skola och förskola anges
arbetsgången för val av styrelse.
En föräldrarepresentant utses på ett år, och två representanter utses på två år.
Personalrepresentanterna utses på ett år. Vårdnadshavare med barn vid Bäsna
förskola och grundskola är valbara till den lokala styrelsen. Vid läsårstart ska
förslag på föräldraledamöter och ersättare nomineras och väljas. Förslagen
lämnas till barn- och utbildningsnämnden som utser ledamöter till styrelsen.
Rektor och bitr. förskolechef är självskrivna ledamöter i styrelsen.
Nomineringsmöte och val av representanter till styrelsen har genomförts och
förslag har lämnats till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-10-13, en sida.
Underlag
Arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna förskola och grundskola,
antagen av Bun 150610 § 51, fyra sidor.

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bun § 73 forts.
Tidigare beslut i ärendet
Kf 150611 § 126, dnr Ks 2015:267/64
Bun 150610 § 51
Protokollsutdrag
Valda representanter
Skolans ledning

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Dnr, se rapportlista

Bun § 74
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:
1.

PRIO – SKL projekt

2.

Information om vuxenutbildningen, SFI och IM-språk
Information lämnas vid ett senare sammanträde.

3.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Djuråsskolan

Underlag
Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Djuråsskolan, 26 sidor.
Dnr: 2015:198/60
4.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Djurmoskolan

Underlag
Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Djurmoskolan, 18 sidor.
Dnr: 2015:198/60
5.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Kyrkskolan

Underlag
Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Kyrkskolan, 17 sidor.
Dnr: 2015:198/60
6.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Mockfjärdsskolan

Underlag
Plan mot diskriminering och kränkande behandling – Mockfjärdsskolan, åtta sidor.
Dnr: 2015:198/60
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bun § 74 forts.
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-14, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
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Bun § 75
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.
Förskolechef
08-09/2015, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka
Förvaltningsassistent
66, 70/2015, Beslut om rätt till skolskjuts
67-69, 71-74, Stöd till inackordering
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-12, en sida.
Lista över delegationsbeslut, 2015-10-12, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015:13/60

Bun § 76
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 mo 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.
Djurås skolan, Nr serie: 2015:1–11
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-13, en sida.
Återrapport kränkande behandling 2015-10-13 Gagnefs skolor, en sida.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
Tidigare beslut i ärendet
Bun 150401 § 17
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.

Justerare

Utdragsbestyrkande

