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Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-12
Dnr BUN/2017:55/00

Bun § 32
Förvaltningschefens verksamhetsrapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Skolinspektionen
• Ledningsorganisation vid Mockfjärdsskolan
• Lärarutbildning i kombination med anställning
• Seminarium, barn med synnerliga behov
• Verksamhetsekonom
• Skolverket, försöksverksamhet med betyg från årskurs 4
• Ungdomsmottagning
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-04-10, en sida.

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-12

Bun § 33
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ärendebalanslistan till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens
ärendebalanslista.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-04-05, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2017-04-03, tre sidor.
Protokollsutdrag
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-12
Dnr BUN/2017:63/04

Bun § 34
Prognos 2017-03-31 Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån
prognosen arbeta vidare för att nå balans i budgeten.

Ärendebeskrivning
Prognosen för mars visar ett underskott på totalt 1 550 tkr. De största
avvikelserna står verksamheterna förskolan och grundskolan för.
Förslag till beslut är att Lägga Prognos 2017-03-31 Barn- och
utbildningsnämnden till handlingarna.
Förslag till beslut på sammanträdet
Svante Hanses (KOSA): Att utifrån prognosen ge förvaltningen i uppdrag
att arbeta vidare för att nå balans i budgeten.
Beslutsgång
Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget förslag och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-04-12, en sida.
Prognos 2017-03-31 Barn- och utbildningsnämnden, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
Ekonomiavdelningen + handling
Ekonom, K.M. + handling
__________

Förvaltningen + handling

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-12
Dnr BUN/2017:123/61

Bun § 35
Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av
handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid
Björbo skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån
egentillsyn vid Björbo 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, 2017-03-29, en sida.
Rapport från egentillsyn Björbo skola F-3, 2017-03-20, fem sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen + handling
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-12
Dnr BUN/2017:124/61

Bun § 36
Vuxenutbildning samverkan Leksand och Rättvik
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta kontakterna med Leksand
och Rättvik inom vuxenutbildningen och återrapportera till nämnden
med förutsättningar för ett eventuellt samarbete.

Ärendebeskrivning
Frågan om vuxenutbildningens framtida organisation har väckts i samband
med förändringen av Mockfjärdskolans ledningsorganisation. Frågan är om
kommunen ska samverka med andra kommuner eller fortsätta att driva
verksamheten i egen regi?
Leksand och Rättvik samverkar kring vuxenutbildningen i en gemensam
nämnd. Leksand är värdkommun. Verksamheten är organiserad under en
ledning med en samordnad organisation för studie- och yrkesvägledning och
administration. Gagnefs kommun var en part i den utredning som
genomfördes inför bildandet av den gemensamma nämnden. Gagnef valde
dock att avstå att ingå i den nya nämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Svante Hanses (KOSA): Ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta
kontakterna med Leksand och Rättvik inom vuxenutbildningen och
återrapportera till nämnden med förutsättningar för ett eventuellt samarbete.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-04-03, en sida.
Protokollsutdrag
Förvaltningschefen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-12
Dnr BUN/2017:125/62

Bun § 37
Skolskjuts för elever vid fristående skola i annan kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Bevilja elev vid fristående skola i annan kommun skolskjuts under
förutsättning att man som elev är berättigad till skolskjuts till den skola
man tillhör i hemkommunen, och att detta kan ske utan organisatoriska
eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

2.

Ansökan om skolskjuts ska göras skriftligen till hemkommunen.

3.

Besluten gäller från 2017-08-01.

Ärendebeskrivning
Elever som går vid fristående skola i annan kommun är enligt skollagen inte
berättigad till skolskjuts. Skollagen 10 kap. 40§. Kommunen kan välja att
utöka rätten till skolskjuts för denna elevgrupp. Detta ska dock inte medföra
några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.
Beslut om skolskjuts kan överklagas till förvaltningsrätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-04-03, en sida.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2017-04-12
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Dnr, se rapportlista

Bun § 38
Rapporter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

Rapporter:
1.

Budget 2018 – lägesbeskrivning

Ärendebeskrivning
Förvaltningschef och ordförande informerar i ärendet.
Dnr: BUN/2017:100/04
2.

Information om gymnasievalen hösten 2017

Ärendebeskrivning
Studie- och yrkesvägledarna informerar om gymnasievalen hösten 2017.
Underlag
Gymnasievalet 2017, Mockfjärdsskolan, fyra sidor.
ÅK 9 Djuråsskolans val till gymnasiet februari 2017, en sida.
Gymnasieval start ht 2017, februari 2017 Djuråsskolan, 2017-02-21, en sida.
3.

Förskolans arbetsmiljö

Ärendebeskrivning
Utifrån den arbetsmiljöenkät som genomfördes i förskolan 2016 så
upprättades det en handlingsplan. Förvaltningen har tillsammans med
förskolans ledning arbetat med planen under hösten och våren. De fackliga
organisationerna har informerats löpande under året.
Följande punkter har utretts och bedömts som klara.
1. Resurser, nyckeltalsfördelning kontra servicetimmar
2. Maxtaxa - delad taxa
3. Öppethållande under sommaren
4. Sammanhållen semester
5. Administrativt och specialpedagogiskt stöd
6. Ny befattning, barnomsorgsbiträde
forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-12
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Bun § 38 forts.
Följande punkter håller på att utredas.
1. Utökad ledningsorganisation med en förskolechef
2. Dokumentation ansvar och fördelning av arbetsuppgifter
3. Roller förskollärare och barnskötare
4. Kompetensutveckling barnskötare
5. Procapita, anmälan och registrering
6. Förslag utemiljö, Björbo och Kyrkbyn
7. Mötestid och planeringstid
8. Bemanningspool - vikarieinsättning
9. Förskolechefens pedagogiska uppdrag
10. Från bitr. förskolechef till förskolechef
Arbetsmiljöverket har inspekterat förskolorna i Djurås den 2 mars och Mockfjärd
den 1 mars och lämnat ett föreläggande som ska vara besvarat den 16 augusti.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-04-03, en sida.
Dnr: BUN/2016:270/02
4.

Långsiktig lokallösning för Bäsna förskola och grundskola

Dnr: BUN/2016:243/29
5.

Förskola Dala-Floda

Dnr: BUN/2016:271/29
6.

Inspektionsmeddelande – Djurmo förskola

Underlag
Resultat av inspektionen 2 mars 2017, Djurmoskolan, Arbetsmiljöverket,
2017-03-28, fem sidor.
Dnr: BUN/2017:6/60

forts.
Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-12
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Bun § 38 forts.
7.

Inspektionsmeddelande – Högsveden förskola

Underlag
Resultat av inspektionen 1 mars 2017, förskola Högsveden,
Arbetsmiljöverket, 2017-03-28, sex sidor.
Dnr: BUN/2017:7/60
8.

Inspektionsmeddelande – Djurås förskola

Underlag
Resultat av inspektionen 2 mars 2017, förskola Djurås, Arbetsmiljöverket,
2017-03-28, sju sidor.
Dnr: BUN/2017:8/60
9.

Sommaröppet förskola och fritidshem 2017 – synpunkter

Underlag
Dagisplats Djurås, en sida.
Sammanslagning av förskolorna i sommar, en sida.
Dnr: BUN/2017:83/63
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-04-03, två sidor.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-12
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Bun § 39
Ordföranderapport
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om
• Budget

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-12
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Bun § 40
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
9/2017, Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
10/2017, Beslut om interkommunal placering i förskola/pedagogisk
omsorg/fritidshem
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-04-04, en sida.
Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsförvaltningen, en sida.
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Bun sekreterare
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-12
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Dnr BUN/2016:269/60

Bun § 41
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.
Djurmoskolan, Nr serie: 2017:14–16
Syrholns skola, Nr serie: 2017:17–19
Björbo skola, Nr serie: 2017:20–21
Djuråsskolan, Nr serie: 2017:22
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-04-04, en sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 170327 § 31, Bun 170208 § 17, Bun 161123 § 115, Bun 161019 § 101
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
Protokollsutdrag
Skolans ledning
Skolassistent, F.M.
__________

Justerare

Utdragsbestyrkande

