
  Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-14 1 (22) 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.10 
 
Beslutande 
Ledamöter Svante Hanses (KOSA) ordförande 
 Pelle Källs (KOSA) 
 Anne-Christine Carlsson (S) 
 Maria Alfredsson (MP) 
 Kerstin Stenquist (C) 
 
 

Tjänstgörande ersättare Stefan J. Eriksson (M) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M) 
 Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Anders Bengtsson (KD) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän Håkan Elfving, skolchef 
 Åsa Nordlund, utvecklingsledare 
 Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 77, 79, del av § 82 
 Else-Britt Johansson, förskolechef, del av § 82 
 
 
 
 

Justering 
Justerare Kerstin Stenquist (C) 
 

Plats och tid Kommunkontoret Djurås 2016-09-19, kl. 16.00 
 

Justerade paragrafer §§ 72-86 
 
Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________  
 Helene Jarefors 
 
Ordförande  ____________________________  
 Svante Hanses (KOSA) 
 
Justerare  ____________________________  
 Kerstin Stenquist (C) 
 

 

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
 

Sammanträdesdatum 2016-09-14 
 

Datum för anslags uppsättande 2016-09-19 Datum då anslaget tas ned 2016-10-11 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Djurås 
 

Underskrift  ____________________________  
 Helene Jarefors 
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 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-14 2 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr BUN/2016:93/53 

Bun § 72 
 
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 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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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Bun § 72 forts. 
 
Detta har prövats rättsligt av förvaltningsrätt och kammarrätt. I denna fråga 
följer Gagnefs kommun gällande lagstiftning och de utslag som kommit från 
förvaltningsrätterna. Kommunen har således ingen laglig skyldighet att ge 
skolskjuts till elever som går i fristående skola i annan kommun. Några 
utökade kostnader för skolskjuts finns det inget utrymme för i barn- och 
utbildningsnämndens budget. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan J. Eriksson (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. 

Pelle Källs (KOSA): Bifall till liggande förslag. 

Kerstin Stenquist (C): Återremiss. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Kerstin Stenquist (C) förslag om återremiss mot avslag och 
finner att barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ärendet ska avgöras idag. 
 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Stefan J. Eriksson (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 Stefan J. Eriksson (M) förslag. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, en nej-röst, två avstår. 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare 
Omröstningar 
Ja Nej Avstår 

Anne-Christine Carlsson S X  X   
Pelle Källs KOSA X  X   
Maria Alfredsson MP X  X   
Kerstin Stenquist C X    X 
Birgitta Ihlis M – Stefan J. Eriksson (M)  X  
Anders Bengtsson KD – Kristina Bolinder (C)   X 
Svante Hanses KOSA X  X   

Summa: 4 1 2 

 
forts. 
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Bun § 72 forts. 
 
Reservation 
Mot beslut reserverar sig Stefan J. Eriksson (M) till förmån för eget förslag, 
bilaga 2. 
 
Särskilt yttrande 
Stefan J. Eriksson (M) lämnar ett skriftligt särskilt yttrande, bilaga 3. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-02, en sida. 
Protokollsutdrag inklusive bilaga, Kf 160616 § 97, dnr KS/2015:296/53. 
Protokollsutdrag, Bun 160420 § 43. 
Protokollsutdrag, Kf 150611 § 105, dnr KS/2015:296/53. 
Medborgarförslag, 2015-05-29, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
__________ 
Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr BUN/2016:197/60 

Bun § 73 
 
Motion om stöd till särbegåvade elever 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 
i kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Stefan J. Eriksson (M) kommunen 
att kartlägga särbegåvade elevers situation i Gagnefs skolor idag med SKL:s 
handlingsplan och Skolverkets allmänna råd som grund samt att utifrån 
kartläggningen och SKL:s kunskapsunderlag implementera SKL:s handlingsplan 
i Gagnefs kommun. 
 
Enligt skollagen har varje elev rätt till det stöd som krävs för att nå målen i 
skolans styrdokument. Rektor ansvarar för att särskilda anpassningar och ett 
särskilt stöd ges till de elever som har behov. Barn- och utbildningsförvaltningen 
kommer att genomföra en kartläggning av dessa elever och följa upp hur 
planeringen ser ut utifrån varje enskild elevs behov. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Stefan J. Eriksson (M): Bifall till motionen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-05, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 160616 § 82, dnr KS/2016:136/61. 
Motion, 2016-05-31, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
__________ 
Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr BUN/2016:196/60 

Bun § 74 
 
Motion om låt Tage flytta in 
 
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 
i kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) att 
Gagnefs kommun, som ett steg i minskad klimatpåverkan, inför skåp på alla 
förskolor där föräldrar kan lämna kläder och skor som barnen inte längre 
behöver och ta kläder som andra barn inte längre har användning för. 
 
Förskolans chefer ställer sig positiv till tanken om att återanvända skor och 
kläder. Förutsättningen är att detta organiseras i samråd med föräldrar och 
personal, samt att man på varje enhet beslutar om hur det ska genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-05, en sida. 
Protokollsutdrag, Kf 160616 § 85, dnr KS/2016:140/40. 
Motion, 2016-06-01, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
__________ 
Förvaltningen + sekreterare 
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 Dnr BUN/2016:31/00 

Bun § 75 
 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 

• Personalsituationen 

• Lärarlyftet 

• Lokalsituationen 

• Djuråsskolans internationella utbyte 

• Skolgång för barn till EU-medborgare 
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2016-09-12, en sida. 

Skolgång för barn till EU-medborgare som vistas tillfälligt eller illegalt i 
landet, Regeringskansliet, 2016-09-12, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Bun § 76 
 
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 151210 § 236 
KS/2015:436/20 
BUN/2015:264/20 

Motion om att utnyttja lokalerna bättre 

Bun 160420 § 50 
BUN/2016:97/29 
KS/2016:101/29 

Lokalbehov Bäsna förskola och grundskola 

Bun 160420 § 51 
Bun 160525 § 65 
BUN/2016:98/02 

Arbetskläder förskola och fritidshem 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2016-08-24, en sida. 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2016-08-24, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Bun sekreterare 
__________ 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-14 9 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr BUN/2016:20/04 

Bun § 77 
 
Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Barn- och 
utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Barn- och 
utbildningsnämnden till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för juli visar på ett utfall som är 1,2 mnkr sämre än årets budget 
vilket är en förbättring med 0,95 mnkr jämfört med föregående prognos. 
Verksamheterna inom barn och utbildning beräknas avvika med -1,7 mnkr 
från budget. Kostenheten beräknas har en positiv avvikelse med 0,5 mnkr 
från budget. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-07, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Barn- och utbildningsnämnden, tre sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Bun 160525 § 61 
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/2016:176/63 

Bun § 78 
 
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 
handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Djurås förskolor 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 
egentillsyn vid Djurås 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, 2016-05-23, en sida. 
Rapport från egentillsyn vid Djurås förskolor, 2016-05-16, sex sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:240/04 

Bun § 79 
 
Internkontrollplan 2016/2017 barn- och utbildningsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta internkontrollplan 2016/2017 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. 
 
Den aktuella internkontrollplanen 2016/2017 för Barn- och 
utbildningsnämnden består av 5 punkter. Uppföljningen kommer ske vid två 
tillfällen. En enklare i januari 2017 samt en uppföljning i maj 2017 som 
kräver att en blankett ska fyllas i av kontrollansvariga. 
 
 
 

forts. 
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Bun § 79 forts. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-09-13, en sida. 
Internkontrollplan 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Skolans ledning + handling 
Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:241/63 

Bun § 80 
 
Riktlinjer för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och 
pedagogisk omsorg i enskild regi 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta riktlinjer för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk 
omsorg i enskild regi. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunen beslutar om rätten till bidrag för att kunna bedriva förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg i enskild regi. Beslutet ska grunda sig på 
vad som föreskrivs i skollagens 25 kapitel. Kommunen har också ansvar att 
följa upp verksamheten. Kommunens riktlinjer från 2007 har reviderats och 
anpassats till den nya skollagen, 2010:800. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-05, en sida. 

Riktlinjer för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg 
i enskild regi, 2016-08-24, 14 sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Bun 080319 § 17, dnr BUN/2007:272/63 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
Förskolechef, E-B.J. + handling 
Ekonom, K.M. + handling 
Skolassistent, F.M. + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:171/10 

Bun § 81 
 
Information om samverkansavtal – Gysam 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Falun och Borlänge har sagt upp gällande avtal för gymnasiesamverkan 
inom Gysam. Ledningsgruppen för Gysam har gett beredningsgruppen i 
uppdrag att ta fram ett nytt avtal. Ett förslag har tagits fram som ska 
redovisas för Gysams ledningsgrupp den 16 september. Tanken är att 
kommunerna ska kunna anta det nya avtalet i november och det ska gälla 
från läsåret 17/18. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-05, en sida. 

Förslag Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam, Falun Borlänge-
regionen AB, 2016-08-29, åtta sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Bun § 82 
 
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, 2016-05-31, en sida. 

Dnr: BUN/2016:21/60 
 

2. PRIO – SKL projekt 
 

3. Plugga klart – Nyhetsbrev 

Underlag 
Plugga klart – Nyhetsbrev augusti 2016, Region Dalarna, två sidor. 
 

4. Rutin för systematiskt kvalitetsarbete 

Underlag 
Rutin för systematiskt kvalitetsarbete, barn- och utbildningsförvaltningen, 
juli 2016, fem sidor. 

Dnr: BUN/2016:96/61 
 

5. Sommarskolan i Gagnefs kommun 2016 

Underlag 
Sommarskolan i Gagnefs kommun 2016, 14 sidor. 

Dnr: BUN/2016:50/60 
 
 
 
 
 

forts. 
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Bun § 82 forts. 
 

6. Verksamhetsberättelse 2015-1016, Skolhälsovården Gagnefs kommun 

Underlag 
Verksamhetsberättelse 2015-1016, Skolhälsovården Gagnefs kommun, 14 sidor. 

Dnr: BUN/2016:195/04 
 

7. Teknikutveckling tolkförmedlingen, telefonväxelsystem – Tolk online 

Underlag 
Protokollsutdrag, Språktolknämnden i Dalarna, Borlänge, 160526 § 9, en sida. 

Dnr: BUN/2016:181/13 
 

8. Lokalbehov Mockfjärdsskolan IM, SFI och omvårdnad 

Underlag 
Protokollsutdrag, Tn 160526 § 36, dnr TN/2015:81/29, fem sidor. 

Beräknad ombyggnadskostnad för Hedens skola, Projektledarbyrån, 
2016-04-26, en sida. 

Lokalbehov Mockfjärdsskolan hösten 2016 IM/VUX, 2016-02-03, två sidor. 

Dnr: BUN/2015:17/29 
 

9. Exempel på anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslöt, bun 160525 § 70, att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att redovisa exempel på anmälningar till 
huvudmannen om kränkande behandling. Rektor och förskolechef rapporterar 
inkomna anmälningar om kränkningar och diskriminering till huvudmannen. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-05, en sida. 

Exempel på anmälan till huvudman om kränkande behandling, sex sidor. 

Rutiner för huvudmannens uppdrag att säkerställa skolornas och förskolornas 
arbete mot diskriminering och kränkande behandling, 2015-01-15, en sida. 

Dnr: BUN/2015:13/60 
forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Bun § 82 forts. 
 

10. Verksamhetsplaneringsdag barn- och utbildningsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Ordförande meddelar att verksamhetsplaneringsdagen blir den 19 oktober. 
 

11. Prognoser för barn i förskola 

Underlag 
Barnomsorgsbehov 2016-2020 i hela kommunen samt per enhet, 2016-08-31, 
åtta sidor.  

Dnr: BUN/2016:22/60 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-05, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Bun sekreterare 
__________ 
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Bun § 83 
 
Ordföranderapport 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om 

• Egentillsyn Bäsna 

• Lokalbehov 

• Vuxenutbildning 

• Brev till politiker angående Djuråsskolans internationella utbyte 

• Sjukskrivning inom förskolan 

• Skrivelse angående sommarstängning 
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Bun § 84 
 
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 
1-3/2016, Mottagande i gymnasiesärskola 
 
Rektor Mockfjärd 
1-3/2016, Mottagande i grundsärskola 
 
Förskolechef 
05-06/2016, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 
07/2016, Beslut om vistelsetid mer än 21 timmar/vecka 
 
Förvaltningsassistent 
12-15, 17, 28, 36-38, 41, 45-46/2016, Beslut om rätt till skolskjuts 
16, 18-27, 29-35, 39-40, 42-43, 47/2016, Stöd till inackordering 
44/2016, Kontant resebidrag 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-06, en sida. 
Lista över delegationsbeslut, 2016-09-06, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Skolans ledning 
Bun sekreterare 
__________ 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
 Dnr BUN/2016:243/29 

Bun § 85 
 
Långsiktig lokallösning för Bäsna förskola och grundskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med tekniska 
förvaltningen och den lokala styrelsen ta fram förslag på 
lokallösning för Bäsna förskola och grundskola. 

2. Att i förslaget beakta pedagogisk och verksamhetsmässiga 
samordningsvinster mellan de olika skolformerna. 

3. Att tillse att skolbibliotek och tillagningskök ingår i förslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Bäsna är in inflyttningsort och behovet av platser i förskola och grundskola 
har ökat kraftigt det senaste året. Bedömningen är att det kommer att vara en 
fortsatt hög efterfrågan de närmsta fem åren. Skolan har idag ett behov av 
renovering och förskolan bedrivs i olika lokaler vilket gör det svårt att 
organisera verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. 
 
Fördjupad redogörelse av ärendet 
Antalet barn i förskola och grundskola ökar årligen 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 55 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. 
Vitsippan är en tillfällig modullösning som kommunen betalar cirka 220 tkr 
i hyra för årligen. Våren 2017 är det 11 ytterligare barn som står i kö för 
förskoleplats. 
 
 
 
 
 
 

forts. 
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    
    

 

 
  

Bun § 85 forts. 
 
Det ökade antal elever i grundskolan gör att det redan till nästa läsår 
behövs ytterligare lokalyta motsvarande cirka 150 kvm. Ett hus på cirka 
300 kvm har införskaffats och kommer att klara behovet av förskola och 
fritidshem/förskoleklass tillsammans med den tillfälliga modulen under 
2017. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-13, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Tekniska nämnden 
Lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola 
Förvaltningschef 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
__________ 
Förvaltningen 
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 Dnr BUN/2016:242/11 

Bun § 86 
 
Val av lokal styrelse Bäsna skola och förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Utse för en tid av två år Malin Andersson till ordinarie föräldrarepresentant. 

2. Utse för en tid av ett år Anna Myrtin och Angelica Lindvall till ersättare 
för föräldrarepresentanterna. 

3. Utse för en tid av ett år Birgitta Isaksson och Linda Homman till 
ordinarie personalrepresentanter. 

4. Utse för en tid av ett år Eva Persson och Elisabeth Hytti till ersättare för 
personalrepresentanterna. 

 
Ärendebeskrivning 
I arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna skola och förskola anges 
arbetsgången för val av styrelse. 
 
En föräldrarepresentant utses på ett år, och två representanter utses på två år. 
Personalrepresentanterna utses på ett år. Vårdnadshavare med barn vid Bäsna 
förskola och grundskola är valbara till den lokala styrelsen. Vid läsårstart ska 
förslag på föräldraledamöter och ersättare nomineras och väljas. Förslagen 
lämnas till barn- och utbildningsnämnden som utser ledamöter till styrelsen. 
 
Nomineringsmöte och val av representanter till styrelsen har genomförts och 
förslag har lämnats till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-09-14, en sida. 
 
Underlag 
Arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna förskola och grundskola, 
antagen av Bun 150610 § 51, fyra sidor. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Bun 151021 § 73, dnr BUN/2015:221/11 
 
Protokollsutdrag 
Lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola, för vidarebefordran till 
valda representanter 
Skolans ledning 
__________ 








