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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.50 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Svante Hanses (KOSA) ordförande 

Anne-Christine Carlsson (S) 

Kerstin Stenquist (C) 

Birgitta Ihlis (M) 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Kristina Bolinder (C) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, skolchef 

Åsa Nordlund, utvecklingsledare, §§ 1-8 

 
Justering 

Justerare 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-02-20, kl. 16.00 §§ 1-17 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Svante Hanses (KOSA) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Anders Bengtsson (KD)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden  2017-02-08 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 1-17 2017-02-20 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-03-14 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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 Dnr BUN/2015:207/04 

Bun § 1 

 

Motion om att införa delad taxa i förskolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

 

Motivering till beslut 

Motionen avslås med motivering att delad taxa inte kommer att minska det 

samlade nyttjandet av tid i förskolan, samtidigt som det ger en minskad 

intäkt för kommunen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) och 

Maria Alfredsson (MP) att delad taxa i förskolan återinförs snarast. 

 

2012 beslöt kommunfullmäktige att inför hel maxtaxa (enhetstaxa) i 

kommunen. Den tidigare taxan var delad i två tidsintervaller som var 

relaterad till nyttjandetiden i förskolan. Sammantaget har taxeförändringen 

gett en intäktsökning med cirka 750–800 tkr årligen. 

 

I en utvärdering som förskolan gjorde hösten 2013 visades att det var flera 

barn som hade fått en ökad vistelsetid i förskolan. Delvis kan det kopplas till 

taxeförändringen, men också till kommunens mycket låga arbetslöshet. 

 

För de cirka 80–100 barn som har 15 timmar kommer den delade taxan ge 

en minskad avgift, samtidigt som kommunen får en minskad intäkt med 

cirka 500–600 tkr. 

 

Den nyligen genomförda enkätundersökningen visar på att det inte kommer 

att bli någon förändring avseende nyttjandet av tid i förskolan. Huvudskälet 

till att införa en delad taxa är att på så vis minska arbetsbelastningen på 

förskolan personal genom ett minskat nyttjande av tid. 

 

Bedömningen är att införande av delad taxa kommer att leda till en 

intäktsminskning och administrativt merarbete. 

 

 

 

forts. 
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Bun § 1 forts. 

 

Enkätundersökning hösten 2016 

Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning för att få en bild av hur 

stort intresset är för ett införande av delad maxtaxa. Enkäten har skickats ut 

till alla vårdnadshavare med ett eller flera barn som är inskrivna i 

verksamheterna förskola och familjedaghem. 

 

Av 395 utskickade enkäter har det inkommit 196 svar. De som svarat har 

sammantaget 269 barn. Det är cirka 50 % av de tillfrågade som svarat på 

enkäten. Svarstiden har varit tre veckor. Av inkomna svar framkommer det 

att 99 barn har 0–25 timmar/vecka i förskola och familjedaghem, samt att 

det är 170 barn som har mer än 26 timmar/vecka. Vid ett införande av delad 

taxa är det vårdnadshavare till 95 barn som skulle välja tid från 0 till 24,99 

timmar per vecka och 174 barn skulle välja tid över 25 timmar per vecka. 

Resultatet av undersökningen visar att det inte skulle bli någon förändring 

av nyttjandet av tid i förskola eller familjedaghem om delad taxa införs. 

 

Fördjupad sammanfattning 

Följande synpunkter har inkommit från förskolans ledning. Konsekvenserna 

som vi ser är att föräldrar som betalar hel avgift och har 15 timmar 

(arbetslöshets och föräldraledighetsplats) får lägre avgift. 

 

Det kommer att bli merarbete för pedagogerna som ska hålla mer koll på 

tiderna så att man ligger under 25 timmar. (Personalen upplevde tidigare att 

detta var en uppgift som gjorde att man kände sig som ”poliser” för de som 

man skulle ha ett bra samarbete med) 

 

Det kommer att bli en administration för de som vill köpa mer tid för både 

pedagoger och administration som ska göra ändringar på fakturor. Kommer 

info in för sent så har faktura gått ut det blir en ändring på nästa faktura, 

många manuella ändringar. 

 

Det kan vara så att en del föräldrar minskar sin närvarotid, löser det på andra 

sätt för att komma ner i avgift.  Kan leda till mindre närvarotid för 

barngruppen men jag tror att det är marginellt samtidigt som det blir 

minskade intäkter. 

 

 

 

forts. 
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Bun § 1 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till motionen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) förslag och 

finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-01-30, två sidor. 

Svarsblankett, Enkät undersökning delad maxtaxa i förskola och 

familjedaghem, 2016-10-17, en sida. 

Sammanställning, Enkät undersökning delad maxtaxa i förskola och 

familjedaghem, 2016-11-07, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 131209 § 178, dnr KS/2013:930/04. 

Motion, 2013-12-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:294/63 

Bun § 2 

 

Medborgarförslag om att hålla kommunens förskolor stängda 
under en sommarmånad 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Avslå medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från personalen på Sörgårdens förskola och Björbo 

förskola, till kommunfullmäktige föreslås att hålla kommunens förskolor 

stängda under en sommarmånad. 

 

Kommunen är enligt gällande lagstiftning skyldig att erbjuda förskola året 

om. Gagnefs kommun erbjuder under veckorna 28–31 förskola och 

fritidshem på två orter, Mockfjärd och Djurås. Dimensionering av personal 

sker utifrån antalet anmälda barn. Dock är det ett mycket stort bortfall på 

cirka 40–45 % under dessa veckor. Under juli månad 2016 hade barn- och 

utbildningsnämnden en intäkt på 621 tkr för förskola och fritidshem. 

 

Bedömning 

Att införa en avgiftsfri månad skulle innebära en minskad intäkt med 621tkr 

vilket motsvarar 1,25 tjänst i förskolan. Inför 2017 planerar barn-och 

utbildningsförvaltningen att enbart ha öppet på en ort i kommunen under 

veckorna 28–31 och samtidigt minska bemanningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-01-30, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 161110 § 188, dnr KS/2016:210/63. 

Medborgarförslag, 2016-10-28, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:55/00 

Bun § 3 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Besök av skolinspektionen 

• Enkätundersökning – förskola och grundskola 

• Personalsituationen 

• Ny ledningsorganisation - Mockfjärdsskolan 

• Förskolans arbetsmiljö 

• Träff med utbildningsminister Gustav Fridolin 

• IM-språk - budget 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-02-01, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Bun § 4 

 

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 160616 § 82 

KS/2016:136/61 

BUN/2016:197/60 

Motion om stöd till särbegåvade elever 

Kf 160616 § 85 

KS/2016:140/40 

BUN/2016:196/60 

Motion om låt Tage flytta in 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-01-23, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2017-01-10, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:56/04 

Bun § 5 

 

Bokslut 2016 Barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Bokslut 2016 Barn- och utbildningsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde presenteras det ekonomiska utfallet för barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Preliminärt visar barn- och utbildningsnämnden ett resultat som är 2 132 tkr bättre 

än årsbudget. Det är en förbättring med 2 922 tkr sedan prognosen i oktober. 

 

En analys presenteras vid nästa sammanträde när verksamhetsberättelsen är klar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-02, en sida. 

Bokslut 2016 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:57/61 

Bun § 6 

 

Riktlinjer för Egentillsyn skola/förskola i Gagnefs kommun 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna de reviderade riktlinjerna för Egentillsyn skola/förskola i 

Gagnefs kommun. 
 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har under många år genomfört egentillsyn i skola/förskola. 

För att få klara och tydliga riktlinjer för egentillsyn i skola/förskola har 

föreliggande dokument tagits fram. Vissa rutiner har utvecklats och politiska 

ansvarsområden har förändrats. Därav en revidering av vissa textavsnitt. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-01-15, en sida. 

Riktlinjer för Egentillsyn skola/förskola i Gagnefs kommun, tre sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Ks 140513 §98, dnr KS/2014:119/61 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:64/61 

Bun § 7 

 

Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun 
– besöksplan 2017 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna besöksplan för egentillsyn vid skolor och förskolor i 

Gagnefs kommun för år 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor 

och skolor. Datum för egentillsynsbesöken framgår av tidsplanen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2016-12-21, en sida. 

Egentillsyner vid skolor i Gagnefs kommun år 2017, 2016-12-21, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:65/61 

Bun § 8 

 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 
handlingsplan för åtgärder utifrån egentillsyn vid Djurmo förskola 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Djurmo 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, 2017-01-09, en sida. 

Rapport från egentillsyn Djurmo förskola, 2016-11-21, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:69/60 

Bun § 9 

 

Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola och pedagogisk omsorg 2017 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala 

kostnaden för verksamheten förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2017. Bidragsbeloppen inkluderar 

en kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317). Ett särskilt 

momsbidrag om 6 % ingår i beräkningen för kompensation för ingående 

moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-06, en sida. 

Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 

pedagogisk omsorg 2017, bilaga 1-6, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:68//60 

Bun § 10 

 

Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2017 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Den interkommunala ersättningen avser barn/elever som är gästande/placerade 

i och från andra kommuner enligt skollagen kap 10 § 27 och kap 8 § 13. 

Årskostnaderna är baserade på beräkningar på 2017 års budget och volymer för 

respektive verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-06, en sida. 

Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2017, bilaga 1, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:66/04 

Bun § 11 

 

Prislista för gymnasiet 2017 – Gymnasialt samarbete (Gysam) 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa den gemensamma prislistan Gysam 2017. 

 

Ärendebeskrivning 

Gysams gemensamma prislista är framtagen enligt tidigare beslutad modell. 

När det gäller friskolorna ska den gemensamma prislistan användas i de fall 

programmet ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-02-06, en sida. 

Pritslista Gysam 2017, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:70/63 

Bun § 12 

 

Sommaröppet förskola och fritidshem 2017 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Erbjuda barn inskrivna i förskolan och i fritidshemmet plats i Djurås 

under veckorna 28–31 2017. 

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

uppföljning av öppethållandet under veckorna 28–31 2017. 

3. För kommande år hålla förskola och fritidshem sommaröppet i Djurås 

vartannat år och i Mockfjärd vartannat år. 

 

Ärendebeskrivning 

De senaste åren har kommunen under sommarveckorna 28–31 erbjudit alla 

barn inskrivna i förskola och fritidshem plats i Djurås eller Mockfjärd. 

Övriga förskolor och fritidshem har varit stängda motsvarande veckor. Vid 

de uppföljningar som gjorts av den faktiska närvaron under dessa veckor är 

det ett bortfall med i genomsnitt 40–45 % utifrån anmälda barn. 

 

Förskolan har gjort en sammanställning av närvaron för de barn som varit 

inskrivna sommaren 2016. Motsvarande relation mellan anmälda barn och 

faktisk närvaro gäller även för fritidshemmet. 

Vecka 28: 73 anmälda barn i genomsnitt per dag, faktisk närvaro 44 barn 

Vecka 29: 51 anmälda barn i genomsnitt per dag, faktisk närvaro 26 barn 

Vecka 30: 54 anmälda barn i genomsnitt per dag, faktisk närvaro 28 barn 

Vecka 31: 56 anmälda barn i genomsnitt per dag, faktisk närvaro 38 barn 

 

Kostavdelningen har följt upp antal beställda luncher per dag i förskolan i 

Djurås och Mockfjärd: 

Vecka 28: 23 personal 

Vecka 29: 15 personal 

Vecka 30: 15 personal 

Vecka 31: 16 personal 

 

Bedömning 

Genom att förlägga verksamheten till en ort kan man minska 

personalbemanningen både avseende pedagogisk personal som 

kostpersonal under veckorna 28–31. 

 

forts. 
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Bun § 12 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Stenquist (C): Beslutspunkt 1, ändra till att hålla förskola och fritidshem 

öppna på två orter, Djurås och Mockfjärd, under veckorna 28–31 2017. 

 

Birgitta Ihlis (M): Bifall till liggande förslag med tillägget att för kommande 

år hålla förskola och fritidshem sommaröppet i Djurås vartannat år och i 

Mockfjärd vartannat år. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden meddelar att först ställs liggande förslag mot Kerstin Stenquist 

(C) ändringsförslag, därefter hanteras Birgitta Ihlis (M) tilläggsförslag. 

 

Beslutsgång om ändringsförslag 

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) ändringsförslag. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med tre ja-röster, tre nej-röster, en frånvarande. 

Vilket innebär att ordföranden har utslagsröst. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Anne-Christine Carlsson S X  X    

Pelle Källs KOSA –     X 

Maria Alfredsson MP – Kristina Bolinder (C)  X   

Kerstin Stenquist C X   X   

Birgitta Ihlis M X  X    

Anders Bengtsson KD X   X   

Svante Hanses KOSA X  X    

Summa: 3 3  1 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Kerstin Stenquist (C), Kristina Bolinder (C) och 

Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

 

forts. 
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Bun § 12 forts. 

 

Beslutsgång om tilläggsförslag 

Ordföranden ställer Birgitta Ihlis (M) tilläggsförslag mot avslag och finner 

att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Birgitta Ihlis (M) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-01-30, en sida. 

Sommarschema 2016 alla förskolor, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Förskolechef, E-B.J. 
__________ 
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 Dnr BUN/2015:19/61 

Bun § 13 

 

Mål och organisation för musik- och dansskolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att, i samråd med chefen för musik- och 

dansskolan, ta fram förslag på mål och organisation för en kulturskola 

inför beslut i barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Chefen för musik- och dansskolan har inkommit med en skrivelse med 

förslag på ett namnbyte till kulturskola och ett förändrat och utökat innehåll 

av verksamheten. I förslaget finns det begäran om en utökad budgetram 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-02-01, en sida. 

Skrivelse, chef musik- och dansskolan, 2017-01-20, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 

Musikskolechef, J.S. 
__________ 
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 Dnr, se rapportlista 

Bun § 14 

 

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, 2016-12-31, en sida. 

Dnr: BUN/2016:21/60 

 

2. Maxtaxa – fastställda bidragsramar för 2017 

Ärendebeskrivning 

Skolverket har för Gagnefs kommun fastställt bidragsbeloppet för 

bidragsåret 2017 till 2 677 488 kronor. 

Underlag 

Maxtaxa, fastställda bidragsramar för 2017, Skolverket, 2017-01-10, en sida. 

Dnr: BUN/2017:3/04 

 

3. Samverkansavtal - Gysam 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 161215 § 237, dnr KS/2016:207/10. 

Dnr: BUN/2016:171/10 

 

4. Interkommunala priser gymnasieskola 2017 - Borlänge 

Underlag 

Protokollsutdrag inklusive bilagor, Borlänge kommun, 161214 § 171, fem sidor. 

Dnr: BUN/2016:371/60 

 

 

forts. 
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Bun § 14 forts. 

 

5. Lokal styrelse vid Bäsna förskola och grundskola - protokoll 

Underlag 

Protokoll, Bäsna lokal styrelse för förskola och grundskola, 2016-10-10, två sidor. 

Protokoll, Bäsna lokal styrelse för förskola och grundskola, 2016-10-31, två sidor. 

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

 

6. Lupp 2016 

Ärendebeskrivning 

Hösten 2016 genomfördes Lupp undersökningen i skolåren 7–9 vid 

Mockfjärdsskolan och Djuråsskolan. Undersökningen ställer frågor om 

fritiden, skolan, familjen, hälsa, trygghet, politik, samhälle, inflytande, arbete 

och framtid. När man gör en översiktlig jämförelse mellan resultatet från 

2014 med resultatet från 2016 kan man inte se några större förändringar. 

 

En stor majoritet av alla ungdomar trivs med sina liv, sin familj, sina 

kamrater och skolan. Det som man fortsatt upplever som mindre bra är 

frågor som handlar om inflytande och delaktighet. Det är ett område 

som kommunen och skolan behöver utveckla och förbättra. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-02-01, en sida. 

Lupp 2016, 39 sidor. 

Lupp 2014 åk 7-9, 2015-01-26, 19 sidor, dnr BUN/2015:9/60. 

Dnr: BUN/2015:259/60 

 

7. Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande, läsåret 2017/18 

Ärendebeskrivning 

Skolverket har beslutat att bevilja Gagnefs kommun möjlighet att rekvirera 

statsbidrag motsvarande högst 9 lärare och totalt 10 procents nedsättning i 

tid för handledare. 

Underlag 

Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande, läsåret 2017/18, Skolverket, 

2017-01-30, fem sidor. 

Dnr: BUN/2016:382/60 

forts. 
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Bun § 14 forts. 
 

8. Årshjul 2017 ekonomisk uppföljning barn- och utbildningsnämnden 

Underlag 

Årshjul 2017 ekonomisk uppföljning BUN, en sida. 

Dnr: BUN/2017:63/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-01-24, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Ekonom, K.M. 

Bun sekreterare 
__________ 
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Bun § 15 

 

Ordföranderapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om  

• Förskola Dala-Floda 

• Politikerträff i Gysam 
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Bun § 16 

 

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 

10-12/2016, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 

 

Förvaltningsassistent 

65, 67/2016, Beslut om rätt till skolskjuts 

66/2016, Stöd till inackordering 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

1-2/2017, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka 

3, 5/2017, Stöd till inackordering 

4/2017, Skolskjuts i hemkommunen 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-01-31, en sida. 

Lista över delegationsbeslut, 2017-01-31, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsförvaltningen, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:269/60 

Bun § 17 

 

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: 2016:42–44, 2016:46 

Björbo skola, Nr serie: 2016:45, 2016:47, 2017:1 

Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2016:48, 2017:2–3, 2017:5 

Djuråsskolan, Nr serie: 2016:49–53, 2016:57, 2017:4 

Bäsna skola, Nr serie: 2016:54–56 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-01-30, en sida.  

Återrapport kränkande behandling 2017-01-30 Gagnefs skolor, två sidor. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 

 

 

 

forts. 
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Bun § 17 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 161123 § 115 

Bun 161019 § 101 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Skolassistent, F.M. 
__________ 


