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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:59/04 

Bun § 23 

 

Ombudgetering av investeringsmedel 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2015 barn- och utbildningsnämnden. 

2. Översända investeringsredovisningen till kommunstyrelsen för yttrande. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av 

investeringsmedel från 2015 till 2016 om 517 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

I investeringsredovisning 2015 redovisas de projekt där det finns önskemål 

från barn- och utbildningsnämnden om att ombudgetera anslagen för 

investeringarna från 2015 till 2016 års budget. Medlen avser beslutade 

investeringsprojekt som är pågående eller inte påbörjade vid 2015 års 

utgång och där det finns en plan i förvaltningarna för projekten.  

 

517 tkr mindre än budgeteras har använts för årets investeringar. De medel 

som önskas ombudgeteras är för inköp av självbetjäningsdiskar till kosten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-29, en sida. 

Investeringsredovisning 2015 barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonomi + handling 

Ekonom, K.M. + handling 

Ekonom, E.M. + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare + handling 
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 Dnr 2016:31/00 

Bun § 24 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• UF mässa i Falun 

• Förstahandsvalen till gymnasiet 

• Rekryteringar i kommunen 

• Öppet hus – förskolan Mockfjärd 

• Lokalsituationen 

• Skolgång 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2016-03-09, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Bun § 25 

 

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 111108 § 367 

Ks 2010:790/61 

2015:142/61 

Egentillsyn vid Bäsna, Björbo och Syrholns 

skolor 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2016-02-26, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2016-02-26, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:59/04 

Bun § 26 

 

Bokslut 2015 barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa barn- och utbildningsnämndens bokslut för 2015. 

2. Översända bokslutet till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens resultat för helåret 2015 underskrider 

budget med 44 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-02-16, en sida. 

Bokslut 2015-12-31 Barn- och utbildningsnämnden, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 

Förvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 
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 Dnr 2016:20/04 

Bun § 27 

 

Ekonomisk uppföljning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Ekonomisk uppföljning 2016-02-29 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Det ekonomiska resultatet efter två månader visar på ett underskott mot 

periodbudgeten på 1 418 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-03-10, en sida. 

Ekonomisk uppföljning 2016-02-29 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160210 § 19 

 

Protokollsutdrag 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr 2016:60/04 

Bun § 28 

 

Budget 2017 - behovsbeskrivning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2. Föra ärendet till budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Nämnder och styrelser ska inför 2017 års budgetprocess redovisa 

äskanden och behov till kommunstyrelsens budgetberedning. Barn- 

och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett underlag som redovisar 

förändringar i volymer och verksamheternas utvecklingsbehov. 

Budgetberedningen sammanträder den 11/3, 15/3 och 21/3. Den 21/3 

kommer budgetberedningens ordförande lämna underlag till 

budgetdirektiv till förvaltningen. Nämnden får då ta ställning till vilka 

prioriteringar som ska göras utifrån angiven ram. Förslag till åtgärder 

ska lämnas till budgetberedningen senast den 25 april, som 

sammanträder den 2 maj. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-03-02, en sida. 

Behovsbeskrivning 2017 för barn- och utbildningsnämnden, 2016-03-07, 

fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 

Budgetberedningen + handling 
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 Dnr 2015:272/61 

Bun § 29 

 

Redovisning av rapport samt godkännande av 
utvecklingsområden för åtgärder utifrån egentillsyn vid 
Mockfjärdsskolan år 7-9 samt särskolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyner vid Mockfjärdsskolan år 7-9 samt särskolan. 

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, 2016-02-15, en sida. 

Rapport från egentillsyn Mockfjärds skola 7-9 och särskolan, 2015-12-14, 

fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr 2016:41/61 

Bun § 30 

 

Redovisning av rapport samt godkännande av 
utvecklingsområden för åtgärder utifrån egentillsyn vid 
Mockfjärdsskolans IM-program, vuxenutbildning, SFI och 
särskild vuxenutbildning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna handlingsplanen för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyner vid Mockfjärdsskolans IM-program, vuxenutbildning, SFI 

och särskild vuxenutbildning. 

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, 2016-02-15, en sida. 

Rapport från egentillsyn IM IND, IM Språk, SFI, Vux (omvårdnadsprogrammet), 

2016-01-20, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr 2015:178/62 

Bun § 31 

 

Folkbokföringsområden skolskjuts och rutin för löpande 
översyn 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna samt avsluta uppdraget att ta 

fram rutiner för löpande översyn. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska vartannat år följa upp trafiksäkerheten kring skolskjuts i 

samråd med Dalatrafik och väghållare. Planering av det kommande läsårets 

skolskjutsverksamhet sker under våren i samråd med skolledning och 

Dalatrafik. Kommunens trafikhandläggare har regelbundna möten med 

Dalatrafik och följer upp de frågor som är aktuella. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Trafikhandläggare har sommaren och hösten 2015 genomfört en översikt för att 

trafiksäkra skolskjutsen i hela kommunen. Översikten gjordes då ett ärende vid 

Hedvägen och KM Mattsson väg kom upp. Skolorna, Dalatrafik, Siljans buss 

och chaufförer fick frågan om de hade något de ansåg var inte säker skolskjuts. 
 

Ärenden: 

1. Djuråsskolans av och påstigningsplats. 

2. Vägen in till Mockfjärdsskolan är dålig. 

3. Hållplatsen Mockfjärd E16, vägen dit och att det saknas cykelställ. 

4. Önskemål om ny hållplats vid Bodarna, närmre bron. 

5. Bäsna skola, att bilarna kör för fort då det är verksamheter på båda 

sidor av vägen. 

6. Ej säkert övergång från Hedenvägen över KM Mattssons väg mot 

Mockfjärdsskolan. 

 

Åtgärder: 

1. Ombyggnad av Djuråsskolans av och påstigningsplats sommaren 2016, 

är budgeterat. 

2. Är lagt till gatuingenjören. 

3. Är lagt till gatuingenjören. 

4. Ny hållplats vid bron är åtgärdat. 

5. Plan för Bäsnaskolan är på gång med samarbete med trafikverket. 
 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-10 11 
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Bun § 31 forts. 

 

6. Hedvägen/KM Mattssons väg är ärendet lagt till trafikverket då KM 

Mattssons väg ägs av dem. Tills det är åtgärdat är elever i årskurs F-3 

berättigade skolskjuts, beslut togs i barn- och utbildningsnämnden 

2015-10-21 § 71. 

 

NTF anlitades och såg över Hedenvägen/KM-Mattssons väg, 

Mockfjärdsskolan och Djuråsskolan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-29, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 151021 § 71 

Bun 150923 § 63 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:61/61 

Bun § 32 

 

Plan för utbildning på introduktionsprogrammet 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Avsluta uppdraget samt föra frågan om uppföljning av utbildningen på 

IM programmet till den årliga kvalitetsredovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 2015-02-19 § 40 att anta plan för utbildning på 

introduktionsprogrammet. Planen utvärderas och revideras årligen. Varje 

elev som är inskriven vid IM programmet har en individuell studieplan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2015:127/10 

Bun § 33 

 

Utredning – lokalt tillagad mat 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Inarbeta frågan i barn- och utbildningsnämndens budgetäskande 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag, 2014-04-28 § 75, 

att utreda möjligheten att tillaga mat lokalt på äldreboende, förskolor och 

grundskolor. Kostenheten har tillsammans med fastighetsavdelningen 

utrett möjligheten att omvandla mottagningsköket vid Djurmoskolan till 

tillagningskök. Vad gäller köket vid Syrholn har kostenheten gjort en 

översiktlig bedömning av investeringskostnaden. Då det råder en viss 

osäkerhet kring kommunens framtida planering kring äldreboenden har 

denna del inte ingått i översynen. 

 

För att Djurmoskolan och Syrholnskolan ska kunna användas som 

tillagningskök krävs det investeringar i ny utrustning för Djurmos del, 

cirka 1 000 tkr och för Syrholns del, cirka 500 tkr. Därtill kommer en 

ökning av personalkostnaden på cirka 250 tkr i Djurmo. Syrholn klarar 

omställningen med befintlig personal. Transportkostnaden kommer att 

minska med 100 tkr om bägge köken blir tillagningskök. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-29, en sida. 

 

Underlag 

Utredning Djurmo skola, tillagningskök. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 140428 § 75, dnr Ks 2013:932/10 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 

Kommunstyrelsen, rapport 

Ekonom (K.M.), för kännedom 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2015:123/00 

Bun § 34 

 

Projektplan för IT-stöd till skolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Efter redovisning av IT plan avsluta uppdraget. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens allmänna utskott gav kommunchefen i uppdrag, Au 

140204 § 24, att ta fram en projektplan för IT stöd i skolan. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har implementerat den av kommunstyrelsen 

fastställda IT strategin 2012-15. Strategin har utvärderats och redovisats i 

barn- och utbildningsnämnden den 10 februari 2016. I det fortsatta arbetet 

har förvaltningen i samråd med IT-enheten tagit fram en 

implementeringsplan för den framtida IT miljön i skolan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-29, en sida. 

 

Underlag 

Utvärdering av Gagnefs kommuns IT-strategi för förskole- och 

skolverksamheterna, 2015-11-10, tolv sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160210 § 14 

Au 140204 § 24, dnr Ks 2014:117/00 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2015:122/65 

Bun § 35 

 

Policy och handlingsplan mot alkohol och andra droger i skolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Avsluta uppdraget samt följa upp resultatet av skolans arbete med 

alkohol och droger i LUPP undersökningen. 

2. Göra en kort sammanfattande rapport hur utvecklingen av alkohol- och 

droganvändningen sett ut de senaste åren samt hur det förebyggande 

arbetet vävs in i det vardagliga skolarbetet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag, Ks 131217 § 310, att 

delge kommunstyrelsen en rapport om det förebyggande arbetet i enlighet 

med handlingsplanen. 2012, 2014 och 2015 har kommunen genomfört 

LUPP undersökningen i skolåren 7-9. Svarsfrekvensen är mycket hög. 

Utifrån undersökningen kan skolans verksamheter analysera och följa upp 

det drogförebyggande arbetet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Göra en kort sammanfattande rapport hur 

utvecklingen av alkohol- och droganvändningen sett ut de senaste åren samt 

hur det förebyggande arbetet vävs in i det vardagliga skolarbetet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) tilläggsförslag mot 

avslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

Anders Bengtsson (KD) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-29, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 131217 § 310, dnr Ks 2013:563/65 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2015:121/63 

Bun § 36 

 

Flerspråkig förskola 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna samt avsluta uppdraget att utreda 

möjligheten att starta en flerspråkig förskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Uppdraget att utreda frågan om flerspråkig förskola har inte resulterat i ett 

förslag då det har visat sig svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och 

språkkunskap. Någon ytterligare utredning av frågan kommer inte göras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-02-29, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 130610 § 95, dnr Ks 2012:634/63 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport 

Kommunstyrelsen, rapport 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr, se rapportlista 

Bun § 37 

 

Rapporter 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. PRIO – SKL projekt 

Ärendebeskrivning 

Utvecklingsledaren informerar i ärendet. 

 

2. Lokalbehov 

 

3. Gymnasieval - Djuråsskolan 

Underlag 

Sökning till gymnasiet, 2016-02-12, två sidor. 

 

4. Lokal styrelse vid Bäsna förskola och grundskola - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Bäsna lokal styrelse för förskola och grundskola, 2016-01-25, 

tre sidor. 

 

5. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (KL 6:1). 
 

Nämnderna redogör för sin verksamhet för kommunstyrelsen vid minst ett 

tillfälle per kalenderår. 

 

Frågor för nämnderna att svara på: 

- Viktiga händelser under året 

- Ekonomiskt läge/prognos 

- Måluppfyllelse 

- De närmaste årens utmaningar 
 

forts. 
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Bun § 37 forts. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 160216 § 12, dnr Ks 2016:14/10. 

Dnr: 2016:57/10 

 

6. Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter 

Ärendebeskrivning 

Personalavdelningen har utarbetat ett förslag till fördelning av 

arbetsmiljöuppgifter och befogenheter för arbetsmiljön inom Gagnefs kommun. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-03-02, en sida. 

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter och befogenheter som medför 

arbetsgivaransvar för arbetsmiljön inom Gagnefs kommun, 2015-07-01, tre sidor. 

Så klarar du arbetsmiljöansvaret, Sveriges Kommuner och Landsting, 39 sidor.  

Dnr: 2016:62/02 

 

7. Gymnasieval - Mockfjärdsskolan 

Underlag 

Sökning till gymnasiet, 2016-02-12, en sida. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-01, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-10 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 38 

 

Ordföranderapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om 

• Hedens skola 

• GYSAM 

• Rekrytering av kommunchef 

• Budgetprocessen 

• Egentillsyn 
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Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-10 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 39 

 

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 

01-03/2016, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 

 

Förvaltningsassistent 

06/2016, Stöd till inackordering 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-03-01, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-03-01, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-10 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:13/60 

Bun § 40 

 

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: 2016:2-6 

Kyrkskolan, Nr serie: 2016:7 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-03-01, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160210 § 21 

Bun 151125 § 87 

Bun 151021 § 76 

Bun 150401 § 17 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Skolassistent, F.M. 
__________ 


