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Håkan Elfving, skolchef
Åsa Nordlund, utvecklingsledare, §§ 88-94, 102
Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 90-91
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____________________________
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Svante Hanses (KOSA)
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____________________________

Anders Bengtsson (KD)
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret Djurås

Underskrift

____________________________

Helene Jarefors

Datum då anslaget tas ned

2016-11-16

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-10-19
Dnr BUN/2016:31/00

Bun § 88
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Tjänst biträdande rektor Djuråsskolan
• Arbetsmiljöundersökning förskolan
• Lokalsituationen
• Arbetskläder till förskolans och fritidshemmens personal
• IM språk programmet
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2016-10-17, en sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-10-19
Dnr, se lista

Bun § 89
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

Bun 160525 § 70
BUN/2015:13/60

Återrapport av anmälan till huvudman om
kränkande behandling – skolelever

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2016-10-06, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2016-10-06, tre sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

3

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-10-19
Dnr BUN/2016:20/04

Bun § 90
Prognos 2016-09-30 Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga Prognos 2016-09-30 Barn- och utbildningsnämnden till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Prognosen för september visar ett underskott på totalt 554 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2016-10-18, en sida.
Prognos 2016-09-30 Barn- och utbildningsnämnden, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 160914 § 77
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

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

4

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-10-19
Dnr BUN/2015:11/04

Bun § 91
Budget i balans 2016 barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

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

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljningsprognosen för september visar ett underskott på totalt
554 tkr. Följande förslag på åtgärder lämnas för att få en budget i balans:
Företagshälsovård
Rehabanpassning
Fortbildning

50 tkr
200 tkr
300 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, en sida.
Protokollsutdrag, Ks 160920 § 123, dnr KS/2016:58/04.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 160525 § 62
Bun 151125 § 80
Kf 151014 § 176, dnr KS/2015:57/04
Bun 150520 § 26
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Ekonom, K.M.
__________

Förvaltningen + sekreterare

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

5

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-10-19
Dnr BUN/2016:171/10

Bun § 92
Samverkansavtal – Gysam
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Anta samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam under
förutsättning att Falun Borlänge-regionen AB fastställer förslaget.

Ärendebeskrivning
Falun och Borlänge har sagt upp gällande avtal för gymnasiesamverkan
mellan elva kommuner i Dalarna. Ledningsgruppen för Gysam har gett
beredningsgruppen i uppdrag att ta fram ett nytt avtal. Ett förslag har tagits
fram och har redovisats för Gysams ledningsgrupp den 7 oktober. Med vissa
smärre justeringar antogs förslaget av ledningsgruppen. I den fortsatta
beredningen kommer förslaget att skickas till Falun-Borlänge regionen för
fastställande. Nuvarande avtal löper ut 2017-03-31.
Avtalet ska gälla från 2017-01-01 och ska antas av respektive avtalsparts
kommunfullmäktige före årsskiftet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Svante Hanses (KOSA): Anta samverkansavtal för gymnasieskolan
inom Gysam under förutsättning att Falun Borlänge-regionen AB
fastställer förslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget förslag och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-10-06, en sida.
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam, gäller från och med
2017-01-01, Falun Borlänge-regionen AB, 13 sidor.
Underlag
Förslag till avtal 2016-09-28 ver. 5.
Gällande avtal 2010-12-16 ver. 2.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
__________

Förvaltningen och sekreterare + handling
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-10-19
Dnr BUN/2016:270/02

Bun § 93
Arbetsmiljöundersökning förskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder
som syftar till att förbättra arbetsmiljön för förskolans personal.

Ärendebeskrivning
Under en längre period har sjuktalen bland personal i förskolan varit hög. För
att ta reda på bakomliggande faktorer har barn- och utbildningsförvaltningen i
samarbete med företagshälsovården genomfört en enkätundersökning.
Resultatet har presenterats för förskolans ledning och de fackliga
skyddsombuden. En arbetsgrupp bestående av förvaltning och förskolans
chefer har tagit fram ett utkast till handlingsplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-10-06, en sida.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef
Förskolechef, E-B.J.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

7

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

2016-10-19

8

Dnr BUN/2016:204/63

Bun § 94
Ansökan om pedagogisk omsorg i enskild regi
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen.

Motivering till återremiss
Återremiss för förnyad kontakt med sökande angående krav på öppettider,
mottagande av barn med mera.
Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit från Madeleine Andreasson om att få starta
pedagogisk omsorg i enskild regi. Verksamheten ska omfatta 2-3 egna barn
och 1-2 barn utanför familjen. Verksamheten kommer bedrivas som enskild
firma och är registrerat som enskild firma: Feminin Massage Dalarna. Utdrag
har lämnats från belastningsregistret. Hur många egna barn man får ersättning
för är reglerat i skollagen. Man får inte ha fler egna barn än barn från andra
vårdnadshavare. Erhåller man bidrag ska verksamheten vara öppen för alla
barn i kommunen. Barn- och utbildningsförvaltningen har gjort besök i
hemmet. Vid besiktningen fann man inget att anmärka på i den inre och yttre
miljön. Madeleine anses vara en ansvarsfull och kompetent person som
mycket väl skulle kunna driva en privat verksamhet för pedagogisk omsorg.
Förvaltningens bedömning
För att kunna motivera att verksamheten får bidrag krävs det att man har
möjlighet att ta emot fler än två barn. Det finns en tanke om att ta emot
ytterligare tre barn men när det ska ske är inte klarlagt. Kravet för att
beviljas bidrag är att man kan ta emot 5-7 barn. Det motsvarar det antal
barn som ett kommunalt familjedaghem tar emot.
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar två förslag. Ett är att ansökan
avslås med motivering att man inte på ett tydligt sätt angett hur många barn
man avser att ta emot. Två är att man under förutsättning att man kan ta emot
5-7 barn beviljas bidrag. Administrationen kring en så liten verksamhet väger
inte upp nyttan med att kunna avlasta kommunens kö i barnomsorgen.

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2016-10-19

9

Bun § 94 forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Anders Bengtsson (KD): Bevilja ansökan, med tilläggsförslag att inte
villkora antalet barn som behöver tas emot.
Svante Hanses (KOSA): Återremiss med motiveringen att ta förnyad kontakt
med sökande angående krav på öppettider, mottagande av barn med mera.
Anne-Christine Carlsson (S): Bifall till Svante Hanses (KOSA) förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss mot avslag och finner att
barn- och utbildningsnämnden bifaller att ärendet ska återremitteras.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Den som röstar ja bifaller Svante Hanses (KOSA) förslag om återremiss.
Den som röstar nej bifaller att ärendet ska avgöras idag.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med sex ja-röster, en nej-röst.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Ledamot

Anne-Christine Carlsson
Pelle Källs
Maria Alfredsson
Kerstin Stenquist
Birgitta Ihlis
Anders Bengtsson
Svante Hanses

N

S
KOSA
MP
C
M
KD
KOSA

X
X
–
X
X
X
X

Tjänstgörande ersättare

Omröstningar
Ja
Nej
Avstår

Eva-Lotta Törnblom (S)

X
X
X
X
X
X

Summa:

X
6

1

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-10-14, en sida.
Ansökan om att starta enskilt familjedaghem inklusive bilagor, sex sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19
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Dnr BUN/2016:172/61

Bun § 95
Skrivelse om internationellt utbyte vid Djuråsskolan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta barn- och utbildningsförvaltningens svar på skrivelse angående
internationellt utbyte vid Djuråsskolan.

Ärendebeskrivning
Jan A Persson har i en skrivelse från 2016-09-26 ställt frågor till barn- och
utbildningsnämndens ledamöter kring det internationella utbytet vid Djuråsskolan.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att svara på skrivelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-10-06, en sida.
Svar på skrivelse till nämnden angående internationellt utbyte vid
Djuråsskolan, 2016-10-19, en sida.
Svar från ledamot, 2016-09-26, en sida.
Skrivelse, 2016-09-23, en sida.
Skrivelse, 2016-08-16, två sidor.
Protokollsutdrag
Jan A Persson + svar
Barn- och utbildningsförvaltningen + svar
Rektor, A.Ö. + svar
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19
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Dnr BUN/2016:271/29

Bun § 96
Förskola Dala-Floda
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samråd med tekniska förvaltningen,
ta fram alternativa lösningar på lokaler för förskolan i Dala-Floda.

2.

Att i förslaget se över möjliga samordningsvinster mellan
grundskola och förskola.

3.

Att särskilt beakta hur kostorganisationen kan samordnas för
grundskola och förskola.

Ärendebeskrivning
Antalet barn i förskolan i Dala-Floda har ökat de senaste året. Förskolan har
byggts ut med en avdelning och har idag 36 platser. Prognosen för de
närmsta fem åren visar på ett behov av cirka 44-46 platser. Idag får föräldrar
erbjudande om plats i Mockfjärd eller i Björbo.
Under hösten har barn- och utbildningsförvaltningen undersökt möjligheten
att bygga om gruppboendet i Dala-Floda till förskola. Bedömningen är att
det kommer krävas så pass stora förändringar i lokalerna att det inte är
motiverat av ekonomiska skäl.
Sörgårdens förskola är inrymd i ett antal lägenheter och upplevs av personal
som en trång lokal med flera små rum. För att kunna bedriva ett bra
pedagogiskt arbete upplevs lokalerna som ett hinder. Man har dock en bra
utemiljö med närhet till skog och mark.
Fördjupad redogörelse av ärendet
Två medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med förslag om
att bygga ny förskola i Dala-Floda.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-10-07, en sida.
Protokollsutdrag
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Förvaltningschef
Förskolechef, E-B.J.
__________

Förvaltningschef
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19
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Bun § 97
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2017
enligt följande:
8 februari
15 mars
12 april
17 maj
13 september
11 oktober
15 november

2.

Mötestiden är klockan 14.00.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-09-27, en sida.
Protokollsutdrag
Ledamöter, barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonom, K.M.
Kommunsekreterare
Bun, sekreterare
Reception
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19

13

Dnr, se rapportlista

Bun § 98
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, 2016-09-30, en sida.
Förskola och pedagogisk omsorg 2017, 2016-09-12, två sidor.
Dnr: BUN/2016:21/60
2.

PRIO – SKL projekt

3.

Kvalitetsredovisningar 2015-2016

Underlag
Kvalitetsredovisning 2015/16, Bäsna och Djurås förskolor, nio sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Djuråsskolan, 19 sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Bäsna skola, elva sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Djurmo och Kyrkbyns förskolor, sju sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Djurmoskolan, 15 sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Kyrkskolan, 15 sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Björbo Dala-Floda förskola, sju sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Björbo skola/fritids, elva sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Syrholnsskolan, 13 sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Mockfjärds förskola, sex sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, Mockfjärdsskolan år F-6, elva sidor.
Kvalitetsredovisning 2015/16, IM programmen och Vuxenutbildningen, 14 sidor.
Dnr: BUN/2016:237/61

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19
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Bun § 98 forts.
4.

Teknikutveckling tolkförmedlingen, telefonväxelsystem – Tolk online

Underlag
Protokollsutdrag, Språktolknämnden i Dalarna, Borlänge, 160929 § 17, en sida.
Dnr: BUN/2016:181/13
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-06, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19

15

Bun § 99
Ordföranderapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om
• Gysam
• Egentillsyn Kyrkbyns förskola
• Internationellt utbyte
• Musik- och dansskolan

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19

16

Bun § 100
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
08/2016, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka
Förvaltningsassistent
48-50, 52, 56-59, 61-62/2016, Stöd till inackordering
51, 53-55, 60/2016, Beslut om rätt till skolskjuts
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2016-10-10, en sida.
Lista över delegationsbeslut, 2016-10-10, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19
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Dnr BUN/2015:13/60, BUN/2016:269/60

Bun § 101
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.
Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2016:15–18
Djuråsskolan, Nr serie: 2016:19–21
Syrholnsskolan, Nr serie: 2016:22–24
Björboskolan; Nr serie: 2016:25
Fritids Rövarkulan: Nr serie: 2016:26
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-10-10, en sida.
Återrapport kränkande behandling 2016-10-10 Gagnefs skolor, 2 sidor.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19
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Bun § 101 forts.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 160525 § 70, dnr BUN/2015:13/60
Bun 160420 § 57, dnr BUN/2015:13/60
Bun 160310 § 40, dnr BUN/2015:13/60
Bun 160210 § 21, dnr BUN/2015:13/60
Bun 151125 § 87, dnr BUN/2015:13/60
Bun 151021 § 76, dnr BUN/2015:13/60
Bun 150401 § 17, dnr BUN/2015:13/60
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2016-10-19
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Dnr BUN/2016:262/63

Bun § 102
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av
handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Bäsna
förskola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyn vid Bäsna förskola.

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, 2016-10-13, en sida.
Rapport från egentillsyn, Bäsna förskola, 2016-09-05, fem sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

