
 
 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 2016 
 
2016-02-10 

 

§ 1 Medborgarförslag om alkoholfria orkesterresor 

§ 2 Motion om kostnadsfri skola i Gagnefs kommun 

§ 3 Motion om att utnyttja lokalerna bättre 

§ 4 Motion om enhetligt busspris inom Gagnefs kommun 

§ 5 Motion om kommunbuss 

§ 6 Kommunalt vårdnadsbidrag 

§ 7 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 8 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 9 Begäran om kostnadsgaranti för musikal 2016 - yttrande 

§ 10 Skolgång för barn till EU-medborgare 

§ 11 Lokalbehov förskolan 

§ 12 Redovisning av rapport samt godkännande av utvecklingsområden 

för åtgärder utifrån egentillsyn vid Mockfjärds skola år F-6 

§ 13 Utvecklingsplan för elevinflytande och demokratiarbete i varje skola 

i Gagnefs kommun 

§ 14 Utvärdering av IT-strategin för Gagnefs kommuns förskole- och 

skolverksamhet 2012–2015 

§ 15 Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid 

§ 16 Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2016 

§ 17 Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2016 

§ 18 Prislista för gymnasiet 2016 – Gymnasialt samarbete (Gysam) 

§ 19 Rapporter 

§ 20 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 21 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

skolelever 

§ 22 Återrapport av anmälan till huvudman om hög frånvaro – skolelever 

 

2016-03-10 

 

§ 23 Ombudgetering av investeringsmedel 

§ 24 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 25 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 26 Bokslut 2015 barn- och utbildningsnämnden 

§ 27 Ekonomisk uppföljning 

§ 28 Budget 2017 - behovsbeskrivning 

§ 29 Redovisning av rapport samt godkännande av utvecklingsområden 

för åtgärder utifrån egentillsyn vid Mockfjärdsskolan år 7-9 samt 

särskolan 

 

 



§ 30 Redovisning av rapport samt godkännande av utvecklingsområden 

för åtgärder utifrån egentillsyn vid Mockfjärdsskolans IM-program, 

vuxenutbildning, SFI och särskild vuxenutbildning 

§ 31 Folkbokföringsområden skolskjuts och rutin för löpande översyn 

§ 32 Plan för utbildning på introduktionsprogrammet 

§ 33 Utredning – lokalt tillagad mat 

§ 34 Projektplan för IT-stöd till skolan 

§ 35 Policy och handlingsplan mot alkohol och andra droger i skolan 

§ 36 Flerspråkig förskola 

§ 37 Rapporter 

§ 38 Ordföranderapport 

§ 39 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 40 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

skolelever 

 

2016-04-20 

 

§ 41 Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Dala-Floda 

§ 42 Medborgarförslag om att bygga en förskola i Dala-Floda 

§ 43 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 

§ 44 Kommunalt vårdnadsbidrag 

§ 45 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 46 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 47 Prognos 2016-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 48 Budget 2017 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 49 Redovisning av internkontrollplan 2015/2016 Barn- och 

utbildningsnämnden 

§ 50 Lokalbehov Bäsna förskola och grundskola 

§ 51 Arbetskläder förskola och fritidshem 

§ 52 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 

handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Mockfjärds 

förskolor 

§ 53 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 

handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Dala-Floda och 

Björbos förskolor 

§ 54 Rapporter 

§ 55 Ordföranderapport 

§ 56 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 57 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

skolelever och förskoleelever 

 

Bilaga 1,2 till § 43 

 

2016-05-11 

 

§ 58 Lokalbehov Bäsna förskola och grundskola 

 

2016-05-25 

 

§ 59 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 60 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 61 Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Barn- och 

utbildningsnämnden 

§ 62 Budget 2016 Barn- och utbildningsnämnden - åtgärder 



§ 63 Budget 2017 Barn- och utbildningsnämnden – förslag effektivisering 

§ 64 Kvalitetsredovisningar 2015/2016 

§ 65 Arbetskläder förskola och fritidshem 

§ 66 Samverkansavtal Gysam 

§ 67 Rapporter 

§ 68 Ordföranderapport 

§ 69 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 70 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

skolelever 

§ 71 Återrapport av anmälan till huvudman om hög frånvaro – skolelever 

 

Bilaga 1 till § 65 

 

2016-09-14 

 

§ 72 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 

§ 73 Motion om stöd till särbegåvade elever 

§ 74 Motion om låt Tage flytta in 

§ 75 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 76 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 77 Budgetuppföljningsprognos 2016-07-31 Barn- och 

utbildningsnämnden 

§ 78 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 

handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Djurås förskolor 

§ 79 Internkontrollplan 2016/2017 barn- och utbildningsnämnden 

§ 80 Riktlinjer för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk 

omsorg i enskild regi 

§ 81 Information om samverkansavtal – Gysam 

§ 82 Rapporter 

§ 83 Ordföranderapport 

§ 84 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 85 Långsiktig lokallösning för Bäsna förskola och grundskola 

§ 86 Val av lokal styrelse Bäsna skola och förskola 

 

Bilaga 1–3 till § 72 

 

2016-10-13 

 

§ 87 Begäran om utökad investeringsram Hedens skola 

 

2016-10-19 

 

§ 88 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 89 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 90 Prognos 2016-09-30 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 91 Budget i balans 2016 barn- och utbildningsnämnden 

§ 92 Samverkansavtal – Gysam 

§ 93 Arbetsmiljöundersökning förskolan 

§ 94 Ansökan om pedagogisk omsorg i enskild regi 

§ 95 Skrivelse om internationellt utbyte vid Djuråsskolan 

§ 96 Förskola Dala-Floda 

§ 97 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2017 

§ 98 Rapporter 

§ 99 Ordföranderapport 



§ 100 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 101 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

skolelever 

§ 102 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 

handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Bäsna förskola 

 

2016-11-23 

 

§ 103 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 104 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 105 Budgetuppföljningsprognos 2016-10-31 Barn- och 

utbildningsnämnden 

§ 106 Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2015/16 

§ 107 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 

handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Kyrkbyns förskola 

§ 108 Ansökan om pedagogisk omsorg i enskild regi 

§ 109 Redovisning av enkätundersökning – delad maxtaxa i förskola och 

familjedaghem 

§ 110 Delegation att lämna yttrande 

§ 111 Extra sammanträde för barn- och utbildningsnämnden 

§ 112 Rapporter 

§ 113 Ordföranderapport 

§ 114 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 115 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

skolelever och förskoleelever 

 

2016-12-21 

 

§ 116 Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar i kommunen 

§ 117 Detaljbudget 2017 barn- och utbildningsnämnden 

 

Bilaga 1–3 § 116  


