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Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-25
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Barn- och utbildningsnämnden

Plats och tid
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30
Svante Hanses (KOSA) ordförande
Pelle Källs (KOSA)
Anne-Christine Carlsson (S)
Maria Alfredsson (MP) del av § 85
Kerstin Stenquist (C) §§ 79-80, del av § 85
Anders Bengtsson (KD)
Stefan J. Eriksson (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M)
Eva-Lotta Törnblom (S) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP)
del av § 85, §§ 77-84, 86-87
Kristina Bolinder (C) §§ 79-80, del av § 85
Eva-Lotta Törnblom (S) del av § 85
Håkan Elfving, skolchef
Monica Landin, rektor, del av § 85
Else-Britt Johansson, förskolechef, del av § 85
Jan Sjönneby, musikskolechef, del av § 85
Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 79-80

Justering

Justerare

Anders Bengtsson (KD)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås 2015-11-30, kl. 15.30

Justerade paragrafer

§§ 77-87

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

2015-11-25

Datum för anslags uppsättande

2015-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Underskrift

____________________________

Helene Jarefors

Datum då anslaget tas ned

2015-12-22

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-11-25
Dnr 2015:14/00

Bun § 77
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• IM-verksamheten
• Evakueringsboende
• Förskolans kö
• Lokalsituationen
• Skolans IT-arbete
• Besiktning av lekplatser
• Falun Borlänge-regionen har möte i Gagnef 3 december
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2015-11-23, en sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-11-25
Dnr, se lista

Bun § 78
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

Kf 140310 § 10
Ks 2014:179/53
2015:112/53
Kf 140616 § 103
Ks 2014:471/02
2015:113/02
Bun 150520 § 27
2015:17/29
Bun 150923 § 60
2015:18/04
Kf 140616 § 107
Ks 2014:495/53
2015:189/53
Kf 140922 § 137
Ks 2014:771/00
2015:190/00

Motion om kollektivtrafiken i Gagnefs kommun
Motion om mer resurser i låg- och mellanstadiet
Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och
omvårdnad
Barn- och utbildningsnämndens budget 2015 –
åtgärder
Motion om busstrafiken i Gagnefs kommun
Motion om att öka andelen ekologisk mat i skola
och omsorg

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2015-11-12, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2015-11-12, tre sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-11-25
Dnr 2015:18/04

Bun § 79
Budgetuppföljningsprognos 2015-10-31 Barn- och
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga Budgetuppföljningsprognos 2015-10-31 Barn- och
utbildningsnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Prognosen för oktober visar på ett utfall som är 646 tkr sämre än årets budget
vilket är en förbättring med 35 tkr jämfört med föregående prognos.
Verksamheterna inom barn och utbildning beräknas avvika med -1 367 tkr från
budget. Kostenheten beräknas har en positiv avvikelse med 721 tkr från budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2015-09-23, en sida.
Budgetuppföljningsprognos 2015-10-31 Barn- och utbildningsnämnden, två sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 150923 § 59
Bun 150610 § 40
Bun 150520 § 25
Bun 150520 § 24
Bun 150401 § 6
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Förvaltningschef + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-11-25
Dnr 2015:11/04

Bun § 80
Detaljbudget Barn- och utbildningsnämnden 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta Detaljbudget Barn- och utbildningsnämnden 2016.

Deltar ej i beslut
Kerstin Stenquist (C) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fastställt budgetramar för nämnder och styrelser.
Utifrån tilldelad ram har barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram ett förslag.
De fackliga organisationerna har fått information om förslaget och förslaget har
sedan förhandlats vid den lokala samverkansgruppens möte den 19 november.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-11-17, en sida.
Detaljbudget Barn- och utbildningsnämnden 2016, tre sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 151021 § 69
Kf 151014 § 176, dnr Ks 2015:57/04
Bun 150610 § 41
Bun 150520 § 26
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Förvaltningschef + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-11-25
Dnr 2015:227/61

Bun § 81
Redovisning av rapport samt godkännande av utvecklingsområden
för åtgärder utifrån egentillsyn vid Syrholn skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyner vid Syrholns skola.

2.

Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden,
besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten.
Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper,
elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en
rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-10-27, en sida.
Rapport från egentillsyn Syrholns skola 3-6, 2015-10-05, fyra sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-11-25
Dnr 2015:226/61

Bun § 82
Redovisning av rapport samt godkännande av utvecklingsområden
för åtgärder utifrån egentillsyn vid Björbo skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyner vid Björbo skola.

2.

Lägga rapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Utvecklingsledare, samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden,
besöker förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten.
Under besöket samtalas med och ställs frågor till personalgrupper,
elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en
rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-10-27, en sida.
Rapport från egentillsyn Björbo skola F-3, 2015-09-07, fem sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-11-25
Dnr 2015:232/61

Bun § 83
Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun –
besöksplan 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna besöksplan för egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs
kommun för år 2016.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor och
skolor. Datum för egentillsynsbesöken framgår av tidsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-11-03, en sida.
Egentillsyner vid skolor i Gagnefs kommun år 2016, 2015-11-03, två sidor.
Protokollsutdrag
Ledamöter, barn- och utbildningsnämnden + handling
Skolans ledning + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2015-11-25

Bun § 84
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2016
enligt följande:
10 februari
9 mars
20 april
25 maj
14 september
19 oktober
23 november

2.

Mötestiden är klockan 14.00.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-10-19, en sida.
Protokollsutdrag
Ledamöter, barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunsekreterare
Reception
Bun, sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-25
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Dnr, se rapportlista

Bun § 85
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:
1.

Barnomsorgsbehov

Underlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2015 per månad, 2015-10-31, en sida.
Dnr: 2015:78/60
2.

PRIO – SKL projekt
Information lämnas vid ett senare sammanträde.

3.

Förskolans placeringsläge 2016

Ärendebeskrivning
Förskolechef Else-Britt Johansson informerar i ärendet.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-11-17, en sida.
Dagsaktuellt läge för placeringar i förskolan Gagnefs kommun, 2015-11-24,
en sida.
Dnr: 2015:251/63
4.

Musik- och dansskolans organisation

Ärendebeskrivning
Musikskolechef Jan Sjönneby informerar i ärendet.
Underlag
Gagnefs kommun 2015 och arbetet kring våra gemensamma barn, tio sidor.
Orkesterinstrument, kör, dans, gitarr och piano, en sida.
Den ”nya Kulturskolan” viktig för Gagnefs framtid, en sida.
Dnr: 2015:252/60
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-25
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Bun § 85 forts.
5.

Information om vuxenutbildningen, SFI och IM-språk

Ärendebeskrivning
Rektor Monica Landin informerar i ärendet.
6.

Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut efter tillsyn av
vuxenutbildningen i Gagnefs kommun

Underlag
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Gagnefs kommun,
Skolinspektionen, 2015-11-02, tre sidor.
Dnr: 2015:102/60
7.

Skolverket – Statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan
och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
(Lågstadiesatsningen) läsåret 2015/16

Underlag
Statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande
skolformer samt viss annan utbildning (Lågstadiesatsningen) läsåret
2015/16, Skolverket, 2015-11-03, fem sidor.
Dnr: 2015:187/60
8.

Lokal styrelse vid Bäsna förskola och grundskola - protokoll

Underlag
Protokoll, Bäsna lokal styrelse för förskola och grundskola, 2015-11-10, två sidor.
9.

Kommunalt vårdnadsbidrag

Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar i ärendet.
Dnr: 2015:194/63

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-25
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Bun § 85 forts.
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-11-16, två sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-25

13

Bun § 86
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
14/2015, Interkommunal placering
Förskolechef
10/2015, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka
Förvaltningsassistent
75-79, 81, 84-85/2015, Beslut om rätt till skolskjuts
80, 82-83, Stöd till inackordering
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2015-11-16, en sida.
Lista över delegationsbeslut, 2015-11-16, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-25
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Dnr 2015:13/60

Bun § 87
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: 2015:12–26
Kyrkskolan, Nr serie: 2015:1
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-11-17, en sida.
Återrapport kränkande behandling 2015-11-17 Gagnefs skolor, två sidor.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
Tidigare beslut i ärendet
Bun 151021 § 76
Bun 150401 § 17
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

