
 Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-05-25 1 (18) 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-17.30 
 

Beslutande 
Ledamöter Svante Hanses (KOSA) ordförande 

 Pelle Källs (KOSA) 

 Anne-Christine Carlsson (S) 

 Maria Alfredsson (MP) §§ 59-60, 63-71 

 Kerstin Stenquist (C) 

 Birgitta Ihlis (M) 

 Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare Lina Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) §§ 61-62 
 

Övriga närvarande 

Ersättare Kristina Bolinder (C) 

 Stefan J. Eriksson (M) 

 Eva-Lotta Törnblom (S) 

 Lina Wittink (MP) del av § 63 
 

Tjänstemän Håkan Elfving, skolchef  

 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef §§ 61-63 
 

 

Justering 

Justerare Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-05-30, kl. 08.30 
 

Justerade paragrafer §§ 59-71 
 

Underskrifter 

Sekreterare  ____________________________  
 Helene Jarefors 

 
Ordförande  ____________________________  

 Svante Hanses (KOSA) 

 
Justerare  ____________________________  

 Anders Bengtsson (KD) 
 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-05-25 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-05-30 Datum då anslaget tas ned 2016-06-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Helene Jarefors 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr BUN/2016:31/00 

Bun § 59 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ställa sig bakom rektorns beslut om Djuråsskolans 

internationella utbyte. 

2. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Många lärartjänster lediga i grannkommunerna 

• Tjänst biträdande rektor Djuråsskolan 

• Nya skolsköterskor 

• Djuråsskolans internationella utbyte 

• Sommarskola 

• Skolavslutning 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Tilläggsförslag, ställa sig bakom rektorns 

beslut om Djuråsskolans internationella utbyte. 

 

Beslutsgång 

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

och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2016-05-25, en sida. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr, se lista 

Bun § 60 

 

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 / § / dnr Ärenderubrik 

Kf 121022 § 190 

KS/2012:642/53 

BUN/2015:209/53 

Motion om kommunbuss 

Kf 151210 § 234 

KS/2015:438/60 

BUN/2015:267/60 

Medborgarförslag om alkoholfria orkesterresor 

Kf 151210 § 235 

KS/2015:433/60 

BUN/2015:265/60 

Motion om kostnadsfri skola i Gagnefs kommun 

Bun 160210 § 10 

BUN/2015:228/60 

Skolgång för barn till EU-medborgare 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2016-05-10, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2016-05-10, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr BUN/2016:20/04 

Bun § 61 

 

Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningsprognosen för april visar ett underskott på totalt 2,2 

mnkr. De största avvikelserna står verksamheterna förskolan och 

gymnasiesärskolan för. Det tillfälliga statsbidraget för mottagning av 

flyktingar redovisas under verksamheten IM med ett överskott på 1,9 mnkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-17, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Barn- och utbildningsnämnden, 

två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160420 § 47 

Bun 160310 § 27 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare + handling 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr BUN/2015:11/04 

Bun § 62 

 

Budget 2016 Barn- och utbildningsnämnden - åtgärder 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna förslag till åtgärder för att få en budget i balans 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljningsprognosen för april visar ett underskott på totalt 2,2 mnkr. 

 

Följande förslag till åtgärder lämnas för att få en budget i balans: 

• Minskat inköp av lärplattor till hösten 350 tkr 

• Sänka livsmedelskostnaderna 150 tkr 

• Förbrukningspengar 150 tkr 

• Fortbildning 350 tkr 

• Minska personalkostnaderna 1 200 tkr   

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-18, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 151125 § 80 

Kf 151014 § 176, dnr KS/2015:57/04 

Bun 150520 § 26 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Ekonom, K.M. 
__________ 

Förvaltningen och sekreterare 
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 Dnr BUN/2016:60/04 

Bun § 63 

 

Budget 2017 Barn- och utbildningsnämnden – förslag effektivisering 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta förslag till budgetberedning på 1 % och 2 % effektiviseringar samt 

konsekvensbeskrivningar avseende budget 2017. 

2. Anta förslag på effektiviseringar på fem år. 

3. Översända svaret till budgetberedningen. 

4. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta rutiner så 

att barnens tid i förskolan efterlevs. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ge 

effektiviseringsförslag motsvarande 1 % och 2 % för 2017. I direktivet ingår 

också att redovisa förslag att sänka nämndens kostnader med 10 miljoner 

kronor på fem år. 

 

Utifrån budgetdirektivet lämnar barn- och utbildningsnämnden förslag på 

besparingar avseende budget 2017 och framtida effektiviseringsmöjligheter. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Tilläggsförslag, uppdra till barn- och 

utbildningsförvaltningen att utarbeta rutiner så att barnens tid i 

förskolan efterlevs. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 

barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens effektiviserings-/besparingsförslag 

budget 2017, två sidor. 

Utredning effektiviseringsförslag, version 5.0, 22 sidor. 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-05-18, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160310 § 28 

 

forts. 
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Bun § 63 forts. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 

Budgetberedningen + handling 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 Dnr BUN/2016:96/61 

Bun § 64 

 

Kvalitetsredovisningar 2015/2016 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta ”Förskolornas och skolornas mallar för kvalitetsredovisningar 

i Gagnefs kommun läsåret 2015/2016”. 

 

Ärendebeskrivning 

”Förskolornas och skolornas mallar för kvalitetsredovisningar i Gagnefs kommun 

läsåret 2015/2016” ligger till grund för barn- och utbildningsförvaltningens 

prioriterade utvecklingsområden i kommunens verksamheter. 

 

Gagnefs kommuns förskolechefer och rektorer redovisar senast den sista augusti 

verksamheternas resultat som sedan sammanställs i en kommungemensam 

kvalitetsredovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-05-19, en sida. 

Förskolornas och skolornas mallar för kvalitetsredovisningar i 

Gagnefs kommun läsåret 2015/2016, 2016-04-19, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:98/02 

Bun § 65 

 

Arbetskläder förskola och fritidshem 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att inköpa arbetskläder 

till personal inom förskola och fritidshem under 2016. 

 

Ärendebeskrivning 

I budgetäskande till budgetberedningen inför framtagande av 2017 års budget 

har barn- och utbildningsförvaltningen begärt 150 tkr för inköp av arbetskläder 

till förskola och fritidshem. Några medel finns inte avsatta i 2016 års budget. 

  

Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att ta fram förslag på finansiering under 2016. Den sammanvägda 

bedömningen i den ekonomiska prognosen per sista april för barn- och 

utbildningsnämnden visar på ett underskott på 2 311 tkr exklusive 

kostenheten. Det finns således inget utrymme i årets budget för att kunna 

finansiera inköp av arbetskläder. Barn- och utbildningsförvaltningen har sett 

över alla möjligheter att reducera det prognostiserade underskottet. Barn- 

och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder, 2016-05-25 § 62, för att 

få budget 2016 i balans inklusive kostnad för arbetskläder. Ytterligare 

kostnadsökningar kommer att belasta årets resultat negativt. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgitta Ihlis (M): Avslag till att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag 

att inköpa arbetskläder till personal inom förskola och fritidshem under 2016.  

 

Pelle Källs (KOSA): Bifall till liggande förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot avslag och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Birgitta Ihlis (M) och Anders Bengtsson (KD) till 

förmån för eget förslag, bilaga 1. Mot beslut reserverar sig Kerstin Stenquist (C). 

 

 

 

 

forts. 
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Bun § 65 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-05-16, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160420 § 51 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:171/10 

Bun § 66 

 

Samverkansavtal Gysam 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Samverkansavtalet mellan elva kommuner inom Gysam har sagts upp av 

Borlänge och Falu kommuner för omförhandling. Beredningsgruppen har 

fått i uppdrag att inhämta synpunkter och sedan sammanställa dem i ett 

nytt förslag till avtal. 

 

Tidsplan: 

• 2 juni beredningsgruppen går igenom inkomna synpunkter. 

• 17 juni ledningsgruppen presentation av synpunkterna. 

• 23 augusti beredningsgrupp tar fram ett förslag till avtal. 

• 14 september information på barn- och utbildningsnämnden. 

• 7 oktober ledningsgrupp föreslår styrelsen för Falun Borlänge-regionen 

att anta avtalet. 

• 19 oktober styrelsen tar beslut om nytt avtal. Det nya avtalet ska 

respektive kommun anta. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2016-05-16, en sida. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam, Falun Borlänge-

regionen, 2010-12-16, tio sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Kf 120924 § 170, dnr KS/2010:768/10 

Kf 120312 § 26, dnr KS/2010:768/10 

Kf 110307 § 17, dnr KS/2010:768/10 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Bun § 67 

 

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, 2016-04-30, en sida. 

Rapport angående aktuellt läge utifrån placeringar i förskolan, 2016-05-11, 

en sida. 

Dnr: BUN/2016:21/60 

 

2. Gymnasieantagning 2016, preliminärt 

Ärendebeskrivning 

Inför höstens val till gymnasiet har antagningsenheten redovisat de 

preliminära valen. Från Gagnefs kommun är det 109 elever i åk nio som går 

ut grundskolan i vår. Av dessa är det 94 elever som är antagna på sina första 

hands val. Sex elever kommer att bli antagna genom programinriktat val. 

Sju elever kommer att bli erbjudna utbildning på introduktionsprogrammet i 

Mockfjärd. Några av dem kan komma att bli behöriga redan i vår. 

Två elever har sökt till gymnasiesärskolan. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-05-02, en sida. 

 

3. Hög ljudnivå – förskolan Diamanten 

Underlag 

Skrivelse, Konsekvensbeskrivning av hög ljudnivå p.g.a. den öppna 

planlösningen som är på förskolan Diamanten, 2016-05-10, två sidor. 

Dnr: BUN/2016:107/02 

 

 

 

forts. 
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Bun § 67 forts. 

 

4. Lokal styrelse vid Bäsna förskola och grundskola - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Bäsna lokal styrelse för förskola och grundskola, 2016-04-12, tre sidor. 

 

5. Skolinspektionen – Anmälan om tillsynsbrist på Sörgårdens 

förskola i Gagnefs kommun 

Underlag 

Anmälan om tillsynsbrist på Sörgårdens förskola i Gagnefs kommun, 

Skolinspektionen, 2016-05-19, en sida. 

Dnr: BUN/2016:170/63 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-05-20, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 
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Bun § 68 

 

Ordföranderapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om 

• Träff med Lokal styrelse vid Bäsna förskola och grundskola 

• Träff med nya kommunchefen 

• Egentillsyn Djurås förskola 

• Budget 
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Bun § 69 

 

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. 

 

Förvaltningsassistent 

10/2016, Stöd till inackordering 

11/2016, Beslut om rätt till skolskjuts 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-05-17, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2016-05-17, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr BUN/2015:13/60 

Bun § 70 

 

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. 

2. Ge förvaltningschefen i uppdrag att ge exempel på anmälan om 

kränkande behandling. 

 

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. 

 

Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2016:12–13 

Bäsna skola, Nr serie: 2016:14 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Tilläggsförslag, uppdra till förvaltningschefen 

att ge exempel på anmälan om kränkande behandling. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 

barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-05-10, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida. 

 

 

forts. 
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Bun § 70 forts. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160420 § 57 

Bun 160310 § 40 

Bun 160210 § 21 

Bun 151125 § 87 

Bun 151021 § 76 

Bun 150401 § 17 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Förvaltningschef 

Skolassistent, F.M. 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:30/60 

Bun § 71 

 

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. 

 

Djurmoskolan, Nr serie: 2016:1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, en sida. 

Återrapport hög frånvaro Gagnefs skolor, en sida. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 7 kap 17§ 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160210 § 22 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Skolassistent, F.M. 
__________ 




