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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27

1 (17)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-17.00
Beslutande
Ledamöter

Svante Hanses (KOSA) ordförande
Pelle Källs (KOSA)
Anne-Christine Carlsson (S) §§ 19-23, 25-31
Kerstin Stenquist (C)
Anders Bengtsson (KD) §§ 21-22, 24
Tjänstgörande ersättare

Lina Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP)
Eva-Lotta Törnblom (S) tjänstgörande för Anne-Christine Carlsson (S) § 24
Eva-Lotta Törnblom (S) tjänstgörande för Birgitta Ihlis (M) §§ 19-23, 25-31
Övriga närvarande
Tjänstemän

Håkan Elfving, skolchef
Åsa Nordlund, utvecklingsledare, §§ 19-24, del av § 28
Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, §§ 21-22, 24, del av § 28
Justering
Justerare

Kerstin Stenquist (C)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2017-03-29, kl. 15.00

§§ 19-31

Underskrifter
Sekreterare

________________________________
Helene Jarefors
Ordförande

________________________________
Svante Hanses (KOSA)
Justerare

________________________________
Kerstin Stenquist (C)

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

Anslag/Bevis

2017-03-27

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27

Justerade paragrafer

Datum för anslags uppsättande

§§ 19-31

2017-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret Djurås

2017-04-20

Underskrift

________________________________
Helene Jarefors

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27
Dnr BUN/2017:55/00

Bun § 19
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Hedens skola
• Ledningsorganisation vid Mockfjärdsskolan
• Sommarskola
• Lokal styrelse Dala-Floda
• Arbetsdag elever med autism
• Byte av datorer
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-03-22, en sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27
Dnr, se lista

Bun § 20
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 150611 § 105
KS/2015:296/53
BUN/2016:93/53

Medborgarförslag om busskort till alla ungdomar
i kommunen

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-03-16, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2017-03-16, tre sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27
Dnr BUN/2017:56/04

Bun § 21
Verksamhetsberättelse 2016 Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna Verksamhetsberättelse 2016 Barn- och utbildningsnämnden
samt översända rapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden lämnar ett resultat som är 2 132 tkr bättre än
årsbudget. De största positiva avvikelserna visas inom grundskolan f-9,
fritidshem och IM-programmet. Förskolan visar ett negativt resultat.
Främsta anledningen för underskottet är ett högre antal inskrivna barn i
kommunens verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-03-13, en sida.
Verksamhetsberättelse 2016 Barn- och utbildningsnämnden, tre sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 170208 § 5
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Ekonom, K.M. + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27
Dnr BUN/2017:100/04

Bun § 22
Budget 2018 - Behovsbeskrivning barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

2.

Föra ärendet till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Inför budget 2018 ska varje nämnd ta fram en behovsbeskrivning där man
beskriver volymförändringar, omvärldsfaktorer och utvecklingsbehov.
Utöver detta ska investeringsbehov definieras. Den 28 mars har
budgetberedningen ett sammanträde då alla behovsbeskrivningar
presenteras. Budgetberedningen har sedan ett sammanträde den 6 april för
diskussioner och politiska prioriteringar. Detta utmynnar den 13 april i ett
budgetdirektiv som verksamheten kommer få arbeta med under april månad.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-03-20, en sida.
Behovsbeskrivningar 2018 för barn- och utbildningsnämnden, 2017-03-13,
fem sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
__________

Budgetberedningen + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27
Dnr BUN/2015:19/61

Bun § 23
Mål för Gagnefs kommuns kulturskola (musik- och dansskolan)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Återremittera ärendet till barn- och utbildningsförvaltningen.

Motivering till återremiss
Återremiss för att vidare utreda om en framtida kulturskola, särskilt med
avseende på vuxnas deltagande och ekonomiska konsekvenser för budget 2019.
Ärendebeskrivning
Musik- och dansskolan har en ambition att bredda den frivilliga dans- och
musikverksamheten och kunna erbjuda ett större utbud. Man har också
föreslaget att namnet Musik- och dansskola ändras till Gagnefs kommuns
kulturskola. Vidare har man tagit fram övergripande mål för verksamheten.
Förslag till beslut på sammanträdet
Svante Hanses (KOSA): Återremiss med motiveringen för att vidare utreda
om en framtida kulturskola, särskilt med avseende på vuxnas deltagande och
ekonomiska konsekvenser för budget 2019.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss mot avslag och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-03-20, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 170208 § 13
Bun 150401 § 7
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Bun sekreterare
Musikskolechef, J.S.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27
Dnr BUN/2017:98/61

Bun § 24
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av
handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid
Syrholns skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyn vid Syrholns skola.

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, 2017-02-08, en sida.
Rapport från egentillsyn Syrholns skola 4-6, 2017-02-13, fem sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-03-27
Dnr BUN/2017:107/60

Bun § 25
Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar i
Gagnefs kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunen ska ha rutiner för att kunna följa upp de ungdomar som fullgjort
sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljt sin
utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola och gymnasiesärskola
eller motsvarande utbildning. Skollagen 29 kap. 9 §.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-03-20, en sida.
Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar, 2017-03-01,
åtta sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
Skolassistent, F.M. + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

9

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-27
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Dnr BUN/2017:108/00

Bun § 26
Information om anpassning av organisation vuxenutbildning
och IM läsåret 2017/18
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rektor för Mockfjärdsskolan har sett över innevarande års budget och
anpassad organisationen för vuxenutbildning och IM inför läsåret 2017/18
utifrån ett förändrat elevunderlag. De fackliga organisationerna är
informerade om förändringarna. Förändringarna kommer att kunna
genomföras utan några varselåtgärder. Den beskrivning som avser 2018
kommer att läggas in i nämndens behovsbeskrivning för budget 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-03-20, en sida.
Angående budget för IM och vuxenutbildningen i Gagnefs kommun,
2017-02-20, två sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Rektor M.L.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-27
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Dnr BUN/2017:109/61

Bun § 27
Riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens
kvalitetsredovisning 2016/17
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta riktlinjer och områden kvalitetsredovisning läsåret 2016/17.

Ärendebeskrivning
Huvudmannen ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och
utvärderad utbildningen. För läsåret 2016/17 ska följande områden följas upp.
Gemensamma områden för alla skolformer:
• Kunskaper/utveckling och lärande samt barn och elevers rätt till
stöd och stimulans
• Barn/elevers inflytande
• Normer och värden (trygghet och studiero)
• Digitalt lärande
Specifika områden utifrån skolform:
• Grundskolan: Analys av resultaten i skolåren 3, 6 och 9 samt i
förhållande till nationella prov
• Förskoleklass och fritidshem
• Lärande och undervisning i förskola och grundskola
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-03-20, en sida.
Riktlinjer och områden kvalitetsredovisning läsåret 2016/17, 2017-03-15, en sida.
Lagrum
Skollagen 4 kap. 3 §
Protokollsutdrag
Skolans ledning + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-27

12

Dnr, se rapportlista

Bun § 28
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:
1.

Digitalisering i skolan och förskolan

Ärendebeskrivning
Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras.
Alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital
kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.
Strategin kommer att gälla 2017-2022 om regeringen fattar beslut om den.
Länk:
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/itiskolan/webbinarier/webbinarium-om-skolans-digitalisering-1.258397
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-forlarande/itiskolan/styrdokument
2.

Ansökan om stöd till gruppen för tobaksfria elever

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar om att ett bidrag har lämnats till gruppen för
tobaksfria elever.
Underlag
Ansökan, 2017-03-02, en sida.
Dnr: BUN/2017:87/65
3.

Verksamhetsberättelse öppna förskolan 2016

Underlag
Verksamhetsberättelse öppna förskolan 2016, 2017-02-22, tre sidor.
Dnr: BUN/2017:96/60
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-27
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Bun § 28 forts.
4.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
fullgörs bland annat genom att begära in uppföljningar och prognoser från
kommunens olika nämnder och styrelser. I uppsiktsplikten ingår också att
säkerställa att kommunen har en väl fungerande intern kontroll.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks 170214 § 17.
Dnr: BUN/2017:81/10
5.

Ekonomisk rapportering 2017

Ärendebeskrivning
Varje nämnd ansvarar för att organisera den ekonomiska uppföljningen
inom nämndens verksamhetsområde. I detta ligger att ha en fortlöpande
uppföljning av nämndens ekonomi.
Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning av
de enskilda nämndernas ekonomi. Detta ska från och med 2017 ske genom
• Tre centrala ekonomiska uppföljningar, budgetuppföljningsprognoser, där
alla nämnder ska lämna en redovisning och årsprognos till kommunstyrelsen
• Nämndernas ekonomiska rapporter under året skickas till
kommunstyrelsen som information.
På övergripande nivå genomförs tre budgetuppföljningsprognoser (BUP), per sista
april, augusti (delårsbokslut) och oktober samt årsbokslut. Dessa rapporteras i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Delårsbokslut och årsbokslut
fastställs av kommunstyrelsen innan revision och kommunfullmäktige behandling.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks 170214 § 13.
Dnr: BUN/2017:63/04
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-27
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Bun § 28 forts.
6.

Lokalförslag Bäsna och Dala-Floda

Ärendebeskrivning
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
7.

Preliminärt gymnasieval

Underlag
Gymnasieval start ht 2017, Djuråsskolan, 2017-02-21, en sida.
Gymnasieval på Mockfjärdsskolan, 2017-02-17, en sida.
8.

Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016

Ärendebeskrivning
Arbetsmiljöverket har under åren 2013-2016 inspekterat drygt 30 procent av
landets grund- och gymnasieskolor och 300 skolhuvudmän.
Underlag
Projektrapport för Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn av skolan 2013-2016,
åtta sidor.
Dnr: BUN/2017:110/60
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-03-16, två sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-27
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Bun § 29
Ordföranderapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om
• Gysam
• Egentillsyn Björbo

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-27
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Bun § 30
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.
Delegationsbeslut
6-2017-3, Beslut om mottagande av barn från annan kommun
7-2017-3, Skolskjuts i hemkommunen
8-2017-3, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-03-17, en sida.
Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsförvaltningen, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-03-27
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Dnr BUN/2016:269/60

Bun § 31
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 mot 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.
Kyrkskolan, Nr serie: 2016:58–60, 2016:71–72
Djurmoskolan, Nr serie: 2016:61–70, 2016:73
Djuråsskolan: Nr serie: 2017:6–13
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-03-16, en sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, två sidor.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 170208 § 17, Bun 161123 § 115, Bun 161019 § 101
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

