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Underskrift  ____________________________  
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 Dnr 2016:76/29 

Bun § 41 

 

Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Dala-Floda 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Motivering till återremiss 

Invänta barn- och utbildningsförvaltningens utredning om lokalbehovet för 

förskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Madelene Eriksson och Michael Lövstrand, till 

kommunfullmäktige föreslås att kommunen bygger en ny förskola i Dala-Floda. 
 

Antalet barn i förskolan i Dala-Floda har ökat det senaste året. Vilket har 

gjort att det blivit trångt på Sörgårdens förskola. Lokalerna har fått utökas 

med en lägenhet som ligger på övervåningen. Sörgårdens förskola är inrymd i 

ett antal lägenheter och upplevs av personal som en trång lokal med flera små 

rum. Den pedagogiska arbetsmiljön för barn och personal är inte den bästa. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2016, i samråd med tekniska 

förvaltningen, ta fram ett förslag på en mer långsiktig lokalbehovsplan för 

förskolan. De lokaler som Sörgårdens förskola är inrymd i skulle kunna nyttjas 

till lägenhetsboende. Förvaltningens förslag är att bifalla medborgarförslaget. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Återremiss med motiveringen att invänta barn- och 

utbildningsförvaltningens utredning om lokalbehovet för förskolan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag om återremiss mot att 

ärendet ska avgöras idag och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-03-31, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 15, dnr Ks 2016:2/29. 

Medborgarförslag, 2016-01-01, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:77/29 

Bun § 42 

 

Medborgarförslag om att bygga en förskola i Dala-Floda 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen. 

 

Motivering till återremiss 

Invänta barn- och utbildningsförvaltningens utredning om lokalbehovet för 

förskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från David Levrén, till kommunfullmäktige föreslås 

att kommunen bygger en förskola i Dala-Floda. 
 

Antalet barn i förskolan i Dala-Floda har ökat det senaste året. Vilket har 

gjort att det blivit trångt på Sörgårdens förskola. Lokalerna har fått utökas 

med en lägenhet som ligger på övervåningen. Sörgårdens förskola är inrymd i 

ett antal lägenheter och upplevs av personal som en trång lokal med flera små 

rum. Den pedagogiska arbetsmiljön för barn och personal är inte den bästa. 
 

Barn- och utbildningsförvaltningen kommer under 2016, i samråd med tekniska 

förvaltningen, ta fram ett förslag på en mer långsiktig lokalbehovsplan för 

förskolan. De lokaler som Sörgårdens förskola är inrymd i skulle kunna nyttjas 

till lägenhetsboende. Förvaltningens förslag är att bifalla medborgarförslaget. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Återremiss med motiveringen att invänta barn- och 

utbildningsförvaltningens utredning om lokalbehovet för förskolan. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag om återremiss mot att 

ärendet ska avgöras idag och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att återremittera ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-03-31, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 14, dnr Ks 2016:3/29. 

Medborgarförslag, 2015-12-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:93/53 

Bun § 43 

 

Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från Alma Eriksson, till kommunfullmäktige föreslås 

att alla ungdomar i kommunen som bor inom ett visst avstånd från den 

närmaste skolan ska få busskort oavsett om skolan är en kommunal skola 

eller friskola. 

 

Rätten till skolskjuts för elever i grundskolan regleras i skollagen kap 10 

32 § och 40 §. Paragraf 32 reglerar rätten till skolskjuts för elever som 

går i grundskola med offentlig huvudman. Paragraf 40 reglerar rätten till 

skolskjuts för elever som går i en fristående grundskola. 

 

Kommunen beslutar med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 

elevens funktionsnedsättning vad som gäller för att erhålla skolskjuts. 

Kommunfullmäktige har 2011 antaget ett skolskjutsreglemente för 

grundskola och särskola i Gagnefs kommun. Där framgår det från vilka 

folkbokföringsområden som man är berättigad till kostnadsfri skolskjuts. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Utifrån kommunens regler och lagstiftningen är alla elever, oavsett om man 

går i grundskola med offentlig huvudman eller fristående huvudman, 

berättigad till skolskjuts om skolan är belägen i Gagnefs kommun. Där finns 

det ingen skillnad mellan att gå i en kommunal skola eller en fristående skola. 

 

Att det skiljer sig åt när det gäller skolor med offentlig huvudman eller för 

fristående huvudman vars skola ligger i annan kommun beror på att 

skollagen gör ett undantag i paragraf 32. Detta undantag gäller inte för 

elever i fristående skolor i annan kommun. 

 

Undantaget gör att elever som går i kommunal skola i annan kommun än 

hemkommunen kan medges skolskjuts, om detta inte medför några 

ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för hemkommunen. Allt 

under förutsättning att man har rätt till skolskjuts i hemkommunen. 

 

forts. 
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Bun § 43 forts. 

 

Detta har prövats rättsligt av förvaltningsrätt och kammarrätt. 

I denna fråga följer Gagnefs kommun gällande lagstiftning och de utslag 

som kommit från förvaltningsrätterna. 

 

Frågan om gratis busskort för alla ungdomar i länet är en kostnadsfråga. 

Kraftigt ökade kostnader för kollektivtrafiken i länet har gjort att politiska 

löften om gratis busskort för ungdomar har fått skjutas på framtiden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgitta Ihlis (M): Bifall till medborgarförslaget samt att uppdatera 

skolskjutsreglementet så att undantaget i paragraf 32 även gäller elever i 

fristående skolor i annan kommun, bilaga 1. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Birgitta Ihlis (M) förslag och 

finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller liggande förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 

Den som röstar nej bifaller Birgitta Ihlis (M) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, tre nej-röster. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare 
Omröstningar 

Ja Nej Avstår 

Anne-Christine Carlsson S X  X   

Pelle Källs KOSA –  Anna Vacietis (KOSA) X   

Maria Alfredsson MP – Eva-Lotta Törnblom (S) X   

Kerstin Stenquist C X   X  

Birgitta Ihlis M X   X  

Anders Bengtsson KD X   X  

Svante Hanses KOSA X  X   

Summa: 4 3  

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Birgitta Ihlis (M) till förmån för eget förslag, 

bilaga 2. 

forts. 
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Bun § 43 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2015-09-02, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 150611 § 105, dnr Ks 2015:296/53. 

Medborgarförslag, 2015-05-29, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2015:194/63 

Bun § 44 

 

Kommunalt vårdnadsbidrag 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Ärenden som anhängiggjorts före 1 januari 2016 och som till någon del 

avser tid före 1 januari 2016 kommer att betalas ut längst till och med 

den dag barnet fyller tre år. 

 

Ärendebeskrivning 

Riskdagen har beslutat att avskaffa lagen om kommunalt vårdnadsbidrag 

(2008:307). Den upphävda lagen föreslås gälla i fråga om ärenden om 

kommunalt vårdnadsbidrag som har anhängiggjorts hos kommunen före 

den 1 januari 2016 och som till någon del avser vårdnadsbidrag för tid 

före upphävandet. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

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 men en ny ansökan upphör att 

gälla från 1 januari 2016. 
 

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet till förvaltningen 

2016-02-10 med uppdraget att redovisa konsekvenserna utifrån antalet barn 

och kostnader för både vårdnadsbidrag och förskola. Samtidigt vill man se 

över möjligheten att förlänga tiden för vårdnadsbidraget för de barn som 

idag har vårdnadsbidrag fram till dess de fyller tre år. 
 

Per sista mars är det 14 barn som uppbär vårdnadsbidrag. Årskostnaden för 

ett barn med vårdnadsbidrag är 36 000 kronor. Genomsnittskostnaden för en 

plats i den kommunala förskolan är för åldersgruppen 1-3 år är 110 000 kr/år. 
 

För att få en hel bild av kostnaderna bör även de intäkter kommunen får i 

det kommunala utjämningsystemet samt skatteintäkter räknas in i den totala 

kostnadskalkylen. En sådan beräkning ger en mer balanserad bild av den 

samlade kostnaden för en förskoleplats i förhållande till vårdnadsbidraget. 
 

Om vårdnadsbidraget förlängs till dess barnet fyller tre år, är det nio barn 

som omfattas. Som längst kommer då bidraget betalas ut till och med den 

sista september 2017. Kostnaden för en förlängning kommer att bli 150 tkr i 

2017 års budget.  

 

forts. 
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Bun § 44 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-04-18, två sidor. 

Protokollsutdrag, Bun 160210 § 6. 

 

Underlag 

Förslag till lag om upphävande av lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag 

Prop. 2014/15:147 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 151112 § 220, dnr Ks 2015:367/63 

Kf 100607 § 83, dnr Ks 2007:97/63 

Kf 081208 § 116, dnr Ks 2008:284/04 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
__________ 

Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr 2016:31/00 

Bun § 45 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• GYSAM - samverkansavtal 

• Rekrytering rektor Djuråsskolan 

• SKL nätverksgrupp - inbjudan till slutkonferens  

• SKL - Öppna jämförelser för grundskolan 

• Glada Hudik teatern – åk 4-6 inbjudna till föreställning 

• Musik- och dansskolan – dansföreställning Lejonkungen 

• Besök från Slovakien till Djuråsskolan 

• Anmälan till skolinspektionen 

• Bedömningsstöd och kunskapskrav i åk 1 

• Riktlinjer och rutiner - ledighet för deltagande i musikundervisning 

• Lärarlönelyftet 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2016-04-18, två sidor. 
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 Dnr, se lista 

Bun § 46 

 

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 130610 § 95 

Ks 130521 § 129 

Ks 2012:634/63 

2015:121/63 

Utreda möjligheten att starta en flerspråkig 

förskola i Gagnefs kommun 

Ks 131217 § 310 

Ks 2013:563/65 

2015:122/65 

Gagnefs kommuns policy och handlingsplan mot 

alkohol och andra droger i skolan 

Au 140204 § 24 

Ks 2014:117/00 

2015:123/00 

IT-stöd till skolan 

Ks 150219 § 40 

Ks 2014:1034/61 

 

Plan för utbildning på Introduktionsprogram i 

Gagnefs kommun 

Bun 150923 § 63 

2015:178/62 

Ändring folkbokföringsområde för skolskjuts i 

Mockfjärd för åk 1-3 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2016-04-08, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2016-04-08, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr 2016:20/04 

Bun § 47 

 

Prognos 2016-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2016-03-31 Barn- och utbildningsnämnden till 

handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för mars visar ett underskott på totalt 5,5 mnkr. De största 

avvikelserna står verksamheterna förskolan och gymnasiet för. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Stenquist (C): Ge förvaltningschefen i uppdrag att vid nästa 

sammanträde för barn- och utbildningsnämnden redovisa åtgärder för att 

nå budget i balans. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Kerstin Stenquist (C) förslag 

och finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller liggande förslag. 

 

Omröstning begärs. 

 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller liggande förslag. 

Den som röstar nej bifaller Kerstin Stenquist (C) förslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, tre nej-röster. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare 
Omröstningar 

Ja Nej Avstår 

Anne-Christine Carlsson S X  X   

Pelle Källs KOSA –  Anna Vacietis (KOSA) X   

Maria Alfredsson MP – Eva-Lotta Törnblom (S) X   

Kerstin Stenquist C X   X  

Birgitta Ihlis M X   X  

Anders Bengtsson KD X   X  

Svante Hanses KOSA X  X   

Summa: 4 3  

 

 

 

forts. 
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Bun § 47 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-04-18, en sida. 

Prognos 2016-03-31 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160310 § 27 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare + handling 
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 Dnr 2016:60/04 

Bun § 48 

 

Budget 2017 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har presenterat en behovsbeskrivning för 2017 års budget för 

budgetberedningen samt barn- och utbildningsnämnden. Budgetberedningen 

har vid sina möten den 17 mars och 4 april gjort vissa prioriteringar utifrån de 

behov som redovisats. Nämnden har fått i uppdrag från budgetberedningen att 

återkomma med konsekvensbeskrivningar utifrån de direktiv beredningen 

fastställt. Dessa beskrivningar ska redovisas vid budgetberedningens möte 

den 31 maj. Barn- och utbildningsförvaltningen går vidare med framlagda 

förslag och prissätter dem för att barn- och utbildningsnämnden vid 

nästkommande sammanträde kan besluta hur man går vidare. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2016-04-12, en sida. 

Budgetdirektiv 2017 inklusive bilaga, 2016-04-18, fem sidor. 

 

Underlag 

Behovsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden 2017. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160310 § 28 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr 2015:191/04 

Bun § 49 

 

Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2015/2016 för Barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Definition av intern kontroll 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 

kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering 

• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 

 

Lagkrav 

Nämndernas ansvar för verksamheten beskrivs i kommunallagen kapitel 6, 7 §: 

 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 

samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att 

den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 

övrigt tillfredsställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 

kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621). 

 

Internkontrollplanen 

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 

verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 

processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen 

resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder 

genomförs för att avlägsna bristerna. 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 15 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 49 forts. 

 

Redovisning 

Den aktuella internkontrollplanen 2015/2016 för Barn- och 

utbildningsnämnden består av 5 punkter. En enkel uppföljning av planens 

kontrollområden har genomförts i samband med bokslutet 2015. En djupare 

genomgång samt åtgärdsplan ifall brister upptäckts redovisas i blanketten 

som kontrollansvariga rapporterat. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-04-12, två sidor. 

Redovisning internkontrollplan 2015/2016 Barn- och utbildningsnämnden, 

2016-04-15, en sida. 

 

Underlag 

Blankett kontrollansvarigas rapportering, fem sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 150923 § 62 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport + handling (sekreterare) 

Skolans ledning + handling 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 16 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:97/29 

Bun § 50 

 

Lokalbehov Bäsna förskola och grundskola 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samråd med tekniska 

förvaltningen, tillse att lokalbehovet i Bäsna löses till hösten 2016. 

2. Återrapportering ska ske vid nästa sammanträde för barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Antalet barn i förskola och grundskola ökar i Bäsna. De närmsta åren 

kommer grundskolans elevantal öka. Läsåret 2015/16 är det 29 elever 

inskrivna i F-3 verksamheten. Läsåret 2016/17 kommer det vara 38 elever, 

för att sedan succesivt öka till cirka 50 elever. 

 

Förskolan och familjedaghemmen har cirka 50 inskrivna barn. Som 

prognosen ser ut kommer det att ligga på den nivån de närmsta åren. 

 

Idag bedrivs verksamheten i Bäsna i fyra olika hus. Grundskolan och fritids 

i ett och förskolan i tre skilda avdelningar, Blåklockan, Vitsippan och 

Smörblomman. Smörblomman är den avdelning som är äldst och som har 

ett tillagningskök. Den är inrymd i lokaler ägda av en bostadsrättsförening. 

Kostnaden för Smörblomman ligger på Vitsippan är en tillfällig 

modullösning som kommunen betalar cirka 220 tkr i hyra för årligen. Den 

modulen ska avvecklas då den står olämpligt och tar yta av skolgården. 

 

Det ökade antal elever i grundskolan gör att det redan till nästa läsår behövs 

ytterligare lokalyta motsvarande cirka 150 kvm. 

 

Tekniska förvaltningen har ett förslag om att införskaffa ett hus på cirka 300 kvm. 

Etableringskostnad cirka 1 milj kronor och en hyra på cirka 40 tkr/månad i tre år. 

Efter tre år kan kommunen köpa loss huset för restvärdet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Tilläggsförslag, att återrapportering ska ske vid 

nästa sammanträde för barn- och utbildningsnämnden. 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 17 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 50 forts. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att barn- 

och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-04-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Förvaltningschef 

Tekniska förvaltningen, för kännedom 

Bun sekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 18 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:98/02 

Bun § 51 

 

Arbetskläder förskola och fritidshem 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att presentera förslag 

till finansiering av arbetskläder vid nästa sammanträde för barn- och 

utbildningsnämnden. 

2. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med 

underlag för inköp av arbetskläder till personalen i förskola och 

fritidshem. 

 

Ärendebeskrivning 

I budgetäskande till budgetberedningen inför framtagande av 2017 års 

budget har förvaltningen begärt 150 tkr för inköp av arbetskläder till 

förskola och fritidshem. I 2016 års budget finns inte några särskilda medel 

avsatta. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgitta Ihlis (M): Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

presentera förslag till finansiering av arbetskläder vid nästa sammanträde för 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till Birgitta Ihlis (M) förslag. 

 

Svante Hanses (KOSA): Bifall till Birgitta Ihlis (M) förslag med tillägg att 

ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med 

underlag för inköp av arbetskläder till personalen i förskola och fritidshem. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Birgitta Ihlis (M) förslag och Svante Hanses (KOSA) 

förslag var för sig mot avslag och finner att barn- och utbildningsnämnden 

beslutar enligt förslagen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-03-31, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:94/63 

Bun § 52 

 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 
handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Mockfjärds 
förskolor 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Mockfjärds förskolor. 

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, 2016-03-18, en sida. 

Rapport från egentillsyn Mockfjärds förskolor, 2016-03-07, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2016:95/63 

Bun § 53 

 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 
handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Dala-Floda 
och Björbos förskolor 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Dala-Floda och Björbos förskolor. 

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, 2016-03-18, en sida. 

Rapport från egentillsyn Björbo och Dala-Flodas förskolor, 2016-02-15, 

fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Bun § 54 

 

Rapporter 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Placerade barn i förskola och fritidshem 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2016 per månad, 2016-03-31, en sida. 

Dnr: 2016:21/60 

 

2. Systematisk kvalitetsredovisning 

Underlag 

Kvalitetsarbete årshjul, två sidor. 

Kalendarium 2016, barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete, 2016-01-08, två sidor. 

Dnr: 2016:96/61 

 

3. Drogförebyggande arbetet i grundskolan 

 

4. Rekrytering rektor Djuråsskolan 

Dnr: 2016:14/02 

 

5. Sommarsammanslagning fritidshem och förskola i Mockfjärd, 

Björbo och Dala-Floda 

Underlag 

Svar på skrivelse med anledning av sommarsammanslagning fritidshem och 

förskola i Mockfjärd, Björbo och Dala-Floda, 2016-04-04, en sida. 

Skrivelse med anledning av fritid- och förskoleverksamhetens hopslagning 

sommaren 2016, 2016-03-15, två sidor. 

Dnr: 2016:80/63 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 54 forts. 

 

6. Skolgång för barn till EU-medborgare 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen har skickat en skrivelse till utbildningsministern, enligt 

uppdrag av barn- och utbildningsnämnden 2016-02-10 § 10. 

Underlag 

Skrivelse, Skolgång för barn till EU-medborgare som vistas tillfälligt eller 

illegalt i landet, 2016-04-05, en sida. 

Dnr: 2016:92/60 

 

7. GYSAM samverkansavtal 

 

8. Väg 583 i Bäsna 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har beslutat att anlägga en förhöjd passage/förhöjt 

övergångställe mellan förskolan och skolan i Bäsna under 2016, för att 

därigenom försöka minska hastigheterna på väg 583. 

Underlag 

Väg 583 i Bäsna, Trafikverket, 2016-03-03, en sida. 

Dnr: 2016:40/31 

 

9. Etik för förtroendevalda och anställda i Gagnefs kommun 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 61, dnr Ks 2016:18/02. 

Etik för förtroendevalda och anställda inom Gagnefs kommun, 2016-02-15, 

fyra sidor. 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 54 forts. 

 

10. Musikalarrangemang musik- och dansskolan 

Ärendebeskrivning 

Kommunens musik- och dansskola har sju gånger satt upp en musikal i 

Lindberghallen vartannat år. Musikalen har involverat ett stort antal 

människor och har till största delen arrangerats med frivilliga krafter. På 

grund av de ekonomiska risker musikalen innebär har kommunstyrelsen 

genom åren borgat för att satsningen inte ska gå med underskott. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 160405 § 57, dnr Ks 2016:46/86. 

Dnr: 2016:29/86 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-04-08, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 55 

 

Ordföranderapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om 

• Egentillsyn Junibacken 

• Friskvårdssatsning 

• Träff med lärarförbundet 

• Grundskolan - mobiltelefoner 

• IT - läsplattor 

• GYSAM - samverkansavtal 

• Rekrytering av personal 

• Sjuktalen 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 25 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

  

Bun § 56 

 

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 

04/2016, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 

 

Förvaltningsassistent 

07/2016, Beslut om rätt till skolskjuts 

08-09/2016, Stöd till inackordering 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-04-08, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-04-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 
__________ 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-20 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr 2015:13/60 

Bun § 57 

 

Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling 
– skolelever och förskoleelever 
 

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. 
 

Syrholns skola, Nr serie: 2016:8 

Björboskolan, Nr serie: 2016:9 – 10 

Djuråsskolan, Nr serie: 2016:11 

Djurås förskola, Nr serie: 2016:1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-04-01, en sida. 

Återrapport kränkande behandling 2016-03-01 Gagnefs skolor, en sida. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160310 § 40, Bun 160210 § 21, Bun 151125 § 87, Bun 151021 § 76, 

Bun 150401 § 17 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Skolassistent, F.M. 
__________ 






