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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-02-10
Dnr 2015:267/60

Bun § 1
Medborgarförslag om alkoholfria orkesterresor
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Bifalla medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från Marie Vinsander med flera, till
kommunfullmäktige föreslås att:
- skolans alkoholpolicy följs inom den kommunala musikskolans verksamhet.
- policyn även gäller äldre tidigare elever och andra vuxna som deltar i den
kommunala musikskolans verksamhet.
Chefen för musik- och dansskolan har lämnat ett yttrande till barn- och
utbildningsförvaltningen över hur orkesterföreningen Windband, som är en del av
musik- och dansskolans verksamhet, följer kommunens drog- och alkoholpolicy.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Alfredsson (MP): Bifall till medborgarförslaget.
Anders Bengtsson (KD): Bifall till Maria Alfredsson (MP) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot Maria Alfredsson (MP) förslag och
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Maria Alfredsson (MP) förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-20, en sida.
Yttrande, rektor Musik- och dansskolan, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 151210 § 234, dnr Ks 2015:438/60.
Medborgarförslag, 2015-11-19, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
__________

Förvaltningen och sekreterare + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

2016-02-10

3

Dnr 2015:265/60

Bun § 2
Motion om kostnadsfri skola i Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) att
skolan i Gagnef ser över sina verksamheter och reglerar hur man ska förhålla
sig till kostnader i skolan i syfte att följa de lagar och förordningar som finns.
I kap 4. 4 § skollagen anges att utbildningen i grundskolan ska var avgiftsfri för
eleverna. De ska utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmaterial, verktyg och
andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning. I verksamheten får dock
förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna.
Frågan om avgiftsfrihet har prövats av Skolverket och Skolinspektionen vid
ett antal tillfällen då skolor har tagit ut avgifter för exempelvis studieresor
och lägerskolor. Frågan om eleven tar med en smörgås eller en frukt till
skolan inte har inte prövats samt om det ska betraktas som en ringa kostnad.
Det som gäller i kommunen är att i samband med friluftsdagar erbjuds
eleverna lunch från skolan. Vid utflykter kan det förekomma att man får ta
med sig matsäck men grundregeln är att skolan ska tillse att man får någon
form av lunch under dagen. Det förekommer också på vissa skolor att man
har fruktstund ibland elever i de lägre åldrarna. Det är inte obligatoriskt att
ta med frukt, dock kan givetvis frivilligheten uppfattas som ett måste.
Rektorerna kommer att ta upp frågan om obetydliga avgifter med
personalen samt diskutera vilka rutiner som ska gälla för den egna
skolenheten utifrån rådande lagstiftning.
Förslag till beslut på sammanträdet
Maria Alfredsson (MP): Bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot Maria Alfredsson (MP) förslag och
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller Maria Alfredsson (MP) förslag.

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-02-10

Bun § 2 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-28, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 151210 § 235, dnr Ks 2015:433/60.
Motion, 2015-11-24, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

Förvaltningen och sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-02-10
Dnr 2015:264/20

Bun § 3
Motion om att utnyttja lokalerna bättre
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att
kommunfullmäktige ger verksamheterna i uppdrag att bedriva undervisning
större del av dygnet för att använda lokalerna bättre och ge fler möjlighet att
delta i undervisningen.
Utifrån befintliga resursramar planeras verksamheten på ett sådant sätt att
största möjliga samordning kan nås. Utifrån motionärens förslag bör rektor
få i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att ta fram ett förslag på hur
en sådan organisation skulle kunna utformas samt finansieras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-28, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 151210 § 236, dnr Ks 2015:436/20.
Motion, 2015-11-17, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

Förvaltningen och sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-02-10
Dnr 2015:208/53

Bun § 4
Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Bifalla motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår kristdemokraterna genom
Anders Bengtsson (KD) att kollektivtrafiken har en zon-avgift för resor
inom kommunens gränser.
Dalatrafik har startat ett arbete med att ta fram en prisstrategi och
zonindelning för hela länet som kommer att presenteras i slutet av 2016
och införas under 2017. Kommunen kommer att kunna lämna synpunkter
på förslaget under arbetet med att ta fram förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-01, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 121022 § 191, dnr Ks 2012:643/53.
Motion, 2012-09-24, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

Förvaltningen och sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-02-10
Dnr 2015:209/53

Bun § 5
Motion om kommunbuss
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Avslå motionen.

Ärendebeskrivning
I en motion till kommunfullmäktige föreslår kristdemokraterna genom
Anders Bengtsson (KD) att möjligheten till egen kommunal busstrafik utreds.
I och med de förändringar som genomfördes 2014 av kollektivtrafiken i länet,
och de revideringar som genomförts 2015 har trafiken succesivt anpassats till
de behov som finns i kommunen. En årlig uppföljning av trafiken görs i samråd
med Dalatrafik och förbättringar och förändringar kan läggas in i den årliga
trafikbeställningen. Gagnefs kommun har idag en linjebunden och anropsstyrd
trafik som kommunen helt styr över där kommunen har möjlighet att utöka
med fler linjer. Dock har kommunen varit mycket restriktiva med utökningar
utifrån den kostnadsutveckling som kommunen sett de senaste tre åren för den
samlade kollektivtrafiken. Barn- och utbildningsförvaltningen ser inte något
ytterligare behov av att utreda frågan.

2013
2014
2015

Budget
14.3 milj kr
14.9 milj kr
16.4 milj kr

Utfall
13.5 milj kr
15.5 milj kr
17.2 milj kr

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-01, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 121022 § 190, dnr 2012:642/53.
Motion, 2012-09-24, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
__________

Förvaltningen och sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sida

2016-02-10

8

Dnr 2015:194/63

Bun § 6
Kommunalt vårdnadsbidrag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen.

Motivering till återremiss
Redovisa konsekvenserna utifrån antal barn och kostnader både för
vårdnadsbidrag och förskola.
Ärendebeskrivning
Riksdagen har beslutat om att avskaffa lagen om kommunalt vårdnadsbidrag.
Kommunen har inte inom det kommunala självstyret möjlighet att själv
inrätta ett kommunalt vårdnadsbidrag.
Ärenden med vårdnadsbidrag som beslutats före den 1 januari 2016 och
som till någon del avser tid före den 1 januari 2016 ska kunna betalas ut.
Möjligheten att förlänga ett sådant beslut med en ny ansökan upphör att
gälla från 1 januari 2016.
Kommunen är skyldig att erbjuda plats i förskola eller inom pedagogisk
omsorg inom skälig tid. Kommunen klarar idag att erbjuda plats i förskola
och inom pedagogisk omsorg.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Stenquist (C): Att Gagnefs kommun låter de barn som beviljats
vårdnadsbidrag behålla detta tills de fyller tre år.
Bilaga 1: Förslag från Kerstin Stenquist (C) och Kristina Bolinder (C).
Anders Bengtsson (KD): Bifall till Kerstin Stenquist (C) förslag.
Maria Alfredsson (MP): Återremiss med motiveringen att redovisa
konsekvenserna utifrån antal barn och kostnader både för
vårdnadsbidrag och förskola.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Maria Alfredsson (MP) förslag om återremiss mot att
ärendet ska avgöras idag och finner att barn- och utbildningsnämnden
beslutar att återremittera ärendet.

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-02-10

Bun § 6 forts.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-01, två sidor.
Protokollsutdrag, Kf 151112 § 220, dnr Ks 2015:367/63.
Underlag
Förslag till lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag
Prop. 2014/15:147
Tidigare beslut i ärendet
Kf 100607 § 83, dnr Ks 2007:97/63
Kf 081208 § 116, dnr Ks 2008:284/04
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2016:31/00

Bun § 7
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Personalsituationen
• Vattenskada Djurmo förskola
• Bokslut och budget
• IT-satsning inom skolan
• Lokalsituationen
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2016-02-08, en sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
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Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum
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Bun § 8
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens
ärendebalanslista.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2016-02-02, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2016-02-02, två sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2016:29/86

Bun § 9
Begäran om kostnadsgaranti för musikal 2016 - yttrande
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Kostnaden för ett eventuellt underskott ska inte belasta barn- och
utbildningsnämndens budget.

2.

Ansvaret för Evenemang Gagnef och den verksamhet som ligger
utanför ordinarie musik- och dansskoleverksamhet bör tillhöra
kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Musik- och dansskolan planerar under namnet Evenemang Gagnef att sätta upp en
musikal hösten 2016. Sedan 2012 har man satt upp sju större musikaluppsättningar.
Kommunstyrelsen har genom åren borgat för att satsningen inte ska gå med
underskott. Genom åren har det varit både minus och plusresultat. 2014 års
musikalsatsning gick med underskott på cirka 60 000 kronor.
Musik- och dansskolan begär att kommunstyrelsen ger verksamheten ett
garantibelopp på 200 000 kronor för att täcka eventuella underskott.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-01, en sida.
Skrivelse, rektor Musik- och dansskolan, 2015-12-06, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Barn- och utbildningsförvaltningen
Musikskolechef, J.S.
__________

Förvaltningen och sekreterare + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2015:228/60

Bun § 10
Skolgång för barn till EU-medborgare
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen, i samråd med socialförvaltningen,
i uppdrag att utreda barnets sociala situation och om barnet i det enskilda
fallet bör beredas skolgång.

2.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att skicka en skrivelse till ansvarigt
statsråd och påtala nödvändigheten i att skapa ett regelverk i frågan om
EU-migranters barns skolgång i Sverige, samt översända en kopia av
skrivelsen till Region Dalarna.

Ärendebeskrivning
En ansökan om skolgång för barn till EU-migrant har inkommit till
kommunen. Familjen är bosatt i Bulgarien och är unionsmedborgare.
Familjen vistas temporärt i kommunen och försörjer sig genom tiggeri. I
ansökan beskrivs familjens situation i hemlandet Bulgarien där de lever
under svåra omständigheter. Det råder inget tvivel att familjen lever i
utsatthet och att familjen försörjer sig genom att tigga. Familjen bor i
kommunen och har vistats här under en längre period.
Frågan som kommunen ska ta ställning till är vilken skyldighet kommunen
har att erbjuda skolgång för barn till EU-migranter, samt om så inte är fallet
om det finns andra omständigheter som gör att kommunen ska erbjuda
skolgång. Det är en principiell fråga att avgöra hur kommunen ska ställa sig
till den grupp EU-medborgare som vistas tillfälligt i kommunen och som
önskar skolgång för sina barn.
Kommunens ansvar för barns skolgång regleras i Skollagen 7 kap. 2§ rörande
skolplikten, samt 29 kap. 2§ andra stycket rätten till utbildning i grundskolan.
Enligt 29 kap. 2§ skollagen framgår att med bosatt i landet avses i skollagen
den som ska vara folkbokförd i Sverige enligt folkbokföringslagen. Enligt
andra stycket ska som bosatt i landet vid tillämpningen av skollagen även
anses den som inte är folkbokförd i Sverige men som:
1.

Omfattas av 1 § första eller tredje stycket lagen om mottagande av
asylsökande m fl.

2.

Vistas här med stöd av tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap.15
§ utlänningslagen.
forts.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
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Bun § 10 forts.
3.

Har rätt till utbildning eller annan verksamhet enligt denna lag till följd
av EU-rätten, avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Schweiz, å andra sidan, om fri rörlighet för personer.

4.

Är familjemedlem till en person som tillhör främmande makts
beskickning eller lönande konsulat eller dess betjäning eller som avses i
4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall som inte omfattas av
§ 3 eller

5.

Vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning.

Ett antal kommuner har prövat frågan och man har hanterat det på lite olika
sätt, då det har saknats nationella riktlinjer. Göteborg har tagit fram riktlinjer
för EU-migranter, och erbjuder skolgång. I Umeå beslöt barn- och
utbildningsnämnden att avslå begäran om skolgång för barn till EUmigranter med motivering att det inte var kommunens skyldighet att erbjuda
skolgång. Dock har Umeå kommun gett bidrag till frivillig organisationer,
som i sin tur har erbjudit någon form av pedagogisk verksamhet.
I ett beslut från Skolväsendets överklagande nämnd 2015-02-16 avslås ett
överklagande om begäran om skolgång för ett barn från Bulgarien vars föräldrar
försörjde sig på tiggeri. De hade inte tillräckliga tillgångar eller en heltäckande
sjukförsäkring eller anställning, och ansågs därmed inte ha rätt att uppehålla sig i
Sverige. I beslutet hänvisas till gällande lagstiftning och EU rätten.
Utifrån den utredning som Göteborgs stad Social och resursförvaltning
gjorde 2015-05-15, kring EU-medborgare som vistas tillfälligt i kommunen,
konstateras att i förarbetena till skollagen finns inte den grupp EUmedborgare som vistas temporärt i landet omnämnda. Enligt SKL är det en
grupp som inte lagstiftaren haft i sikte vid beskrivningen av gruppen som
har rätt till skolgång. SKL gör samma bedömning i sina rättsliga analyser
som Skolväsendet överklagande nämnd.
Skolförordningen kap 4, § 2 ger kommunen en möjlighet att erbjuda
skolgång till utlandsfödda barn. I förarbetena till skollagen finns det inget
som tyder på att lagstiftaren hade i åtanke att detta skulle omfatta barn till
EU-migranter som har rätt att vistas i landet upp till tre månader.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande
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Bun § 10 forts.
I ansökan hänvisas till FNs barnkonvention. Sverige har förbundit sig att följa
konventionen. Den är inte inarbetad i svensk lagstiftning och därmed inte
juridiskt bindande. Martin Valfridsson, regeringens särskilda samordnare,
lyfter den frågan i sin utredning Framtid sökes.(SOU 2016:16) Han är
tveksam till den tolkning som Unicef gör, att utsatta EU-medborgare efter tre
månader bör ses som tillståndslösa och omfattas av skolgång för
tillståndslösa. Slutsatsen han gör är att det är en alldeles för vidsträckt
tolkning av barnkonventionen. Kommunen följer, i sitt arbete med barn och
ungdomar, barnkonventionens intentioner och riktlinjer. I kommunen har man
utvecklat arbete med att möta alla barn och ungdomar utifrån de behov man
har. Skolväsendets överklagande nämnds avslag på en motsvarande ansökan
måste ses som vägledande och följaktligen inte strida mot Barnkonventionen.
Det saknas riktlinjer från regering och riksdag för hur kommuner och
huvudmän ska hantera frågor om EU migranters skolgång. Dock ger
regeringens nationella samordnare för utsatta ESS medborgare Martin
Valfridsson vägledning i den rapport han har lämnat till regeringen 201602-01. Rapporten heter ”Framtid sökes; slutredovisning från den nationella
samordnaren för utsatta EU-medborgare, SOU 2016:16.”
Under rubriken Barn- och skolgång, ss 54-56 förs ett resonemang kring
gällande lagstiftningen och de konventioner som Sverige förbundit sig att
följa. I rapporten fastslås att det inte har någon skyldighet att erbjuda
skolgång i Sverige, och att det i hemländerna Bulgarien och Rumänien råder
skolplikt. Således är det vårdnadshavarens skyldighet att tillse att barnet får
den skolgång som den har rätt till i sitt hemland. I de fall man levt flera år i
en kommun bör kommunens socialtjänst kopplas in och ett resonemang
föras om att barnet i första hand bör inleda sin skolgång i hemländerna. Om
man inte lyckas med det kan men i enstaka fall efter individuell bedömning
använda sig av skolförordningens möjlighet att erbjuda skolgång, även för
barn som inte har rätt till skolgång.
Sammanfattning
Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda skolgång för ett barn som vistas
tillfälligt i landet och som är folkbokförd i ett annat EU-land. Dock finns det
en möjlighet i skolförordningen, att efter det att socialtjänstens utredning
och kontakter, som en lösning medge skolgång utifrån individuell prövning.
Det kan inte ses om en långsiktigt hållbar lösning då man inte har rätt att
vistas mer än tre månader i landet.
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10

16

Bun § 10 forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Bengtsson (KD): Ge barn- och utbildningsförvaltningen, i samråd
med socialförvaltningen, i uppdrag att utreda barnets sociala situation och
om barnet i det enskilda fallet bör beredas skolgång.
Kerstin Stenquist (C): Ge förvaltningschefen i uppdrag att skicka en
skrivelse till ansvarigt statsråd och påtala nödvändigheten i att skapa ett
regelverk i frågan om EU-migranters barns skolgång i Sverige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag mot avslag och finner
att barn- och utbildningsnämnden bifaller Anders Bengtsson (KD) förslag.
Ordföranden ställer Kerstin Stenquist (C) förslag mot avslag och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller Kerstin Stenquist (C) förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-01, tre sidor.
Frågan om rätt till utbildning enligt skollagen till följd av EU-rätten, beslut
2015-02-16 dnr 2014:556, Skolväsendets överklagandenämnd, sex sidor.
Skrivelse, Svenska kyrkan, 2016-01-21, en sida.
Fullmakt, 2015-12-18, en sida.
Ansökan om skolgång inklusive bilaga, 2015-12-18, fem sidor.
Framtid sökes – Slutredovisning från den nationella samordnaren för utsatta
EU-medborgare, SOU 2016:16, 208 sidor.
Protokollsutdrag
Sökandes ombud
Socialförvaltningen, för kännedom
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2016:42/63

Bun § 11
Lokalbehov förskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Prognosen för antalet barn i förskolan de närmaste fem åren ser relativt stabil
ut för kommunen som helhet. Dock förekommer det lokala variationer som
gör att det är ont om plats i vissa kommundelar. Exempel på det är i Kyrkbyn,
Bäsna och Dala-Floda. I Mockfjärd finns det ett renoveringsbehov av
Junibackens förskola, samt ett behov av att bygga om Högsvedens förskola
till mer ändamålsenliga lokaler för exempelvis kosthanteringen. Samtidigt är
det trångt på Mockfjärdsskolan. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer
under 2016, i samråd med tekniska förvaltningen, ta fram ett förslag på en
mer långsiktig lokalbehovsplan för förskolan.
Protokollsutdrag
Teknisk chef, för kännedom
Barn- och utbildningsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2015:248/61

Bun § 12
Redovisning av rapport samt godkännande av
utvecklingsområden för åtgärder utifrån egentillsyn vid
Mockfjärds skola år F-6
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyner vid Mockfjärds skola år F-6.

2.

Lägga rapporten till handlingarna.

3.

Återkoppling till rektorerna ska ske under kvalitetsdagen.

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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Svante Hanses (KOSA): Återkoppling till rektorerna ska ske under kvalitetsdagen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden bifaller ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-11-24, en sida.
Rapport från egentillsyn Mockfjärdsskolan F-6, 2015-11-11, fem sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2015:142/61

Bun § 13
Utvecklingsplan för elevinflytande och demokratiarbete i varje
skola i Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Avsluta uppdraget samt årligen följa upp skolans arbete med elevinflytande
och demokratiarbete genom det systematiska kvalitetsarbetet.

Ärendebeskrivning
I skollag och läroplaner finns det ett demokratiuppdrag. I läroplanen under
rubriken Elevernas ansvar och inflytande, samt under rubriken Rektors ansvar,
anges de mål och riktlinjer som verksamheten ska utgå från. I kommunens mål
och budgetplan samt kommunfullmäktiges Vision för skolan anges inflytande
som ett av de prioriterade målområdena.
I samband med den årliga verksamhetsuppföljningen ska alla verksamheter
följa upp resultatet av arbetet med demokrati och inflytande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-28, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Ks 111108 § 367, dnr Ks 2010:790/61
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2016:34/00

Bun § 14
Utvärdering av IT-strategin för Gagnefs kommuns förskoleoch skolverksamhet 2012-2015
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga utvärderingen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
För snart 5 år sedan togs ett beslut i kommunstyrelsen om att förskolan och
skolverksamheterna skulle göra en satsning på att utveckla IT användandet hos
personalen och bland pedagogerna i deras planeringar och i sin undervisning.
IT utvecklingen skulle vara en del av skolans utveckling och behandlas i
verksamhets- och kompetensutvecklingsplanerna för att eleverna skulle nå så
goda resultat som möjligt utifrån den enskilda skolans förutsättningar.
I kommunens IT-strategi nämns att ”Gagnefs kommun ska ha den tekniska
utrustningen och den pedagogiska och digitala kompetensen som krävs för
att med hjälp av IT uppnå målen”.
Gagnefs kommun hade således starka ambitioner att utveckla lärandemiljön
i skolan. Som ett led i utvecklingen har Gagnefs kommun satsat vidare
genom att utveckla lärmiljön med hjälp av modern teknik. Utrustningsnivån
rent tekniskt är på en hög nivå. Exempelvis har nätverket byggts ut och det
finns trådlöst nätverk på alla skolor och förskolor, de flesta klassrum är så
kallade digitala klassrum och lärarpersonal utrustas med datorer och Ipads.
I sin IT-strategi för förskole- och skolverksamhet har Gagnefs kommun
skrivit fram ett antal mål som utvärderats av kommunens pedagoger.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-05, en sida.
Utvärdering av Gagnefs kommuns IT-strategi för förskole- och
skolverksamhet, 2015-11-06, elva sidor.
Utvärdering av IT-strategin, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Ks 120904 § 238, dnr Ks 2012:201/00
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2015:24/63

Bun § 15
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta regler för barnomsorg på obekväm arbetstid.

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.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Stenquist (C): Att tidigare beslut angående barn i behov av barnomsorg
på obekväm arbetstid ses över, så att det finns möjlighet att kunna ha sin
huvudsakliga placering av barnomsorg vid annan förskola än Djurås.
Bilaga 2: Förslag från Kerstin Stenquist (C) och Kristina Bolinder (C).
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot Kerstin Stenquist (C) förslag och
finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller liggande förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-01-26, en sida.
Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid, 2015-02-16, två sidor.
Protokollsutdrag, Bun 150401 § 13.
Protokollsutdrag
Skolans ledning + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2016:24/60

Bun § 16
Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem,
förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2016.

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 2016 års
budget och volymer för respektive verksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, ekonomiavdelningen, 2016-02-03, en sida.
Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2016, bilaga 1, en sida.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2016:25/60

Bun § 17
Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2016
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2016.

Ärendebeskrivning
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala
kostnaden för verksamheten förskola, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och pedagogisk omsorg 2016. 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
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-03, en sida.
Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och
pedagogisk omsorg 2016, bilaga 1-6, sex sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2016:12/04

Bun § 18
Prislista för gymnasiet 2016 – Gymnasialt samarbete (Gysam)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa den gemensamma prislistan Gysam 2016.

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
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-01-28, en sida.
Prislista för gymnasiet 2016 – Gysam, 2016-01-11, fyra sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr, se rapportlista

Bun § 19
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:
1.

Barnomsorgsbehov 2015

Underlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2015 per månad, 2015-12-31, en sida.
Dnr: 2015:78/60
2.

Placerade barn i förskola och fritidshem 2016

Underlag
Dagsaktuellt läge för placeringar i förskolan och pedagogisk omsorg i
Gagnefs kommun, 2016-01-18, en sida.
Dnr: 2016:21/60
3.

Prognoser för barn och elever i förskola och grundskola

Ärendebeskrivning
I samband med framtagande av underlag till nästkommande års budget tas
årligen fram aktuella prognoser för barn- och elevutvecklingen i förskola
och grundskola. Prognoserna är femåriga och ger en bild av utvecklingen
utifrån nu kända fakta.
Underlag
Tjänsteutlåtande, 2016-02-03, en sida.
Prognos för förskola 2016-2020, 2016-01-21, åtta sidor.
Prognos för grundskolan 2015-2024, 2016-01-13, åtta sidor.
Dnr: 2016:22/60
4.

PRIO – SKL projekt

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Bun § 19 forts.
5.

Synpunkter från föräldrar angående sommarstängning
– fritids och förskola Björbo och Dala-Floda

6.

Föreläggande - brister Djuråsskolans kök

7.

”Årshjul” 2016 ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning
Biträdande ekonomichef informerar om bokslut 2015, rapporter 2016 samt
budgetprocessen 2017.
Dnr: 2016:20/04
8.

Ekonomisk rapportering 2016

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning av
de enskilda nämndernas ekonomi. Detta ska från och med 2016 ske genom:
• Tre centrala ekonomiska uppföljningar, budgetuppföljningsprognoser,
där alla nämnder ska lämna en redovisning och årsprognos till
kommunstyrelsen
• Nämndernas ekonomiska rapporter under året skickas till
kommunstyrelsen som information
Underlag
Protokollsutdrag, Ks 151215 § 244, dnr Ks 2015:450/04.
Plan för ekonomisk rapportering 2016, 2015-11-30, en sida.
Dnr: 2015:270/04

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Bun § 19 forts.
9.

Plan för budgetprocessen 2017

Ärendebeskrivning
En plan för processen och mötesdatum för att ta fram en budget 2017 har
tagits fram.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks 151215 § 257, dnr Ks 2015:455/04.
Förslag Budgetprocessen 2017, 2015-12-14, två sidor.
Dnr: 2015:271/04
10. Justering av budgetramen mellan nämnderna utan eget beslut
i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
I och med den nya nämndsorganisationen beslutar kommunfullmäktige
om budgetramar för nämnderna. En enklare hantering innebär att
kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att göra smärre
justeringar av budgetramen mellan nämnderna.
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 151210 § 257, dnr Ks 2015:424/04.
Dnr: 2015:266/04
11. Förlängning av lokalt kollektivavtal rörande förändrad
arbetstidsförläggning för lärare vid Kyrkskolan
Ärendebeskrivning
Gagnefs kommun har för perioden 2014-01-01 - 2015-12-31 träffat lokalt
kollektivavtal rörande förändrad arbetstidsförläggning för lärare vid Kyrkskolan.
I den utvärdering som genomförts är erfarenheterna från aktuell period
övervägande positiva varför det lokala kollektivavtalet gällande förändrad
arbetstids- förläggning förlängs för perioden 2016-01-01-2017-12-31.
Underlag
Protokollsutdrag, Pu 160202 § 1, dnr Ks 2016:22/02
Dnr: 2016:32/02
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Bun § 19 forts.
12. Rekrytering rektor Djuråsskolan
Dnr: 2016:14/02
13. Arbetskläder förskole- och fritidspersonal
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen inarbetar ärendet i barn- och utbildningsnämndens
budgetäskande.
Underlag
Skrivelser från förskole- och fritidspersonal, 2015-12-04, 38 sidor.
Dnr: 2015:253/02
14. Lokal styrelse vid Bäsna förskola och grundskola - protokoll
Underlag
Protokoll, Bäsna lokal styrelse för förskola och grundskola, 2015-11-30,
fyra sidor.
15. Skolinspektionen – Information efter flygande granskning av
Junibackens förskola
Underlag
Information efter flygande granskning av Junibackens förskola,
Skolinspektionen, 2015-12-16, en sida.
Dnr: 2015:179/60
16. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut efter tillsyn av kommun,
förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet samt Djuråsskolan
i Gagnefs kommun
Underlag
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av kommun, förskoleverksamhet,
fritidshemsverksamhet samt Djuråsskolan i Gagnefs kommun,
Skolinspektionen, 2015-12-17, nio sidor.
Dnr: 2015:102/60
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Bun § 19 forts.
17. Skolinspektionen - Uppföljningsbeslut efter tillsyn av
vuxenutbildningen i Gagnefs kommun
Underlag
Uppföljningsbeslut efter tillsyn av vuxenutbildningen i Gagnefs kommun,
Skolinspektionen, 2016-01-21, tre sidor.
Dnr: 2015:102/60
18. Skolverket – Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2016
Underlag
Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2016, Skolverket, 2015-12-29, en sida.
Dnr: 2015:268/04
19. Investeringsmedel, Hedens skola
Underlag
Protokollsutdrag, Kf 160121 § 2, dnr Ks 2015:397/29.
Dnr: 2015:17/29
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-02-02, fyra sidor.
Protokollsutdrag
Personalen, Gula Nyckelpigan
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef
Ekonomiavdelningen
Ekonom, K.M.
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Bun § 20
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
15/2015, Kontant resebidrag
Rektor Mockfjärd
01-02/2015, Mottagande i grundsärskola
Förvaltningsassistent
86-88/2015, Kontant resebidrag
89-94/2015, Beslut om rätt till skolskjuts
01-02/2016, Beslut om rätt till skolskjuts
03-05/2016, Stöd till inackordering
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-02-02, en sida.
Lista över delegationsbeslut, 2016-02-02, två sidor.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Dnr 2015:13/60

Bun § 21
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.
Djuråsskolan, Nr serie: 2016:1
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-01-20, en sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
Tidigare beslut i ärendet
Bun 151125 § 87
Bun 151021 § 76
Bun 150401 § 17
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-10
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Bun § 22
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, kommunstyrelsens förvaltning, en sida.
Återrapport hög frånvaro Djuråsskolan, Nr serie 2015-3 och 2015-4, en sida.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 7 kap 17§
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

