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Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-17.00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Svante Hanses (KOSA) ordförande 

Pelle Källs (KOSA) 

Ann-Christine Karlsson (S) 

Kerstin Stenquist (C) 

Birgitta Ihlis (M) 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Lina Wittink (MP) tjänstgörande för Maria Alfredsson (MP) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Kristina Bolinder (C) 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, skolchef 

Katharina Mansfeld, biträdande ekonomichef, § 44, del av § 51 

 

 
Justering 

Justerare 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-05-23, kl. 12.40 §§ 42-55 

 
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  2017-05-17 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 42-55 2017-05-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-06-14 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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 Dnr BUN/2017:55/00 

Bun § 42 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Möte med förvaltningens IT styrgrupp 

• Förskolans ledningsorganisation 

• Utvärdering av lokalt kollektivavtalet Kyrkskolan 

• Bitr. rektor Mockfjärdsskolan, rekrytering 

• Utvecklingsdagar, 18-19 maj 

• Anmälan till Skolinspektionen om kränkande behandling 

• Elever med autism spektra 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-05-15, en sida. 
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 Dnr, se lista 

Bun § 43 

 

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 131209 § 178 

KS/2013:930/04 

BUN/2015:207/04 

Motion om att införa delad taxa i förskolan 

Kf 140428 § 75 

KS/2013:932/10 

BUN/2015:127/10 

Utredning – lokalt tillagad mat 

Bun 161221 § 116 

BUN/2016:93/53 

Busskort till alla ungdomar i kommunen 

Kf 161110 § 188 

KS/2016:210/63 

BUN/2016:294/63 

Medborgarförslag om att hålla kommunens 

förskolor stängda under en sommarmånad 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-05-16, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2017-05-16, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:63/04 

Bun § 44 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2016-04-30 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

2. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till nästa 

sammanträde redovisa möjliga åtgärder för att nå en budget i balans. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för april visar ett underskott på totalt 1 656 tkr. De största 

avvikelserna står verksamheterna förskolan och grundskolan för. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

till nästa sammanträde redovisa möjliga åtgärder för att nå en budget i 

balans. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att barn- 

och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2017-04-12, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Barn- och utbildningsnämnden, 

två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:240/04 

Bun § 45 

 

Redovisning av internkontrollplan 2016/2017 Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2016/2017 Barn- och 

utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Definition av intern kontroll 

Med internkontroll menas en process genom vilken kommunstyrelsen, 

nämnder, ledning och annan personal skaffar sig en rimlig säkerhet för att 

kommunens mål uppnås på följande områden: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering 

• efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera 

 

Internkontrollplanen 

Det görs en risk- och konsekvensanalys av viktiga processer och 

verksamheter inom ansvarsområdet. Det gäller att hitta svaga punkter i 

processen och säkerställa att fel eller avbrott inte uppstår. Analysen 

resulterar i kontrollområden och kontrollpunkter, även om direkta åtgärder 

genomförs för att avlägsna bristerna. 

 

Den aktuella internkontrollplanen 2016/2017 för Barn- och 

utbildningsnämnden består av fem punkter. 

1. Förvaring av Ipads 

2. Återsökning av statsbidrag 

3. KAA - kommunala uppföljningsansvaret 

4. Personalrörlighet 

5. Kontanthantering kostenheten 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-05-08, en sida. 

Internkontrollplan 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

Kontrollansvarigas rapportering, uppföljning av punkterna 1-5, fem sidor. 

 

 

 

forts. 
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Bun § 45 forts. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160914 § 79 

 

Lagrum 

Kommunallagen kap. 6, 7§ 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen, rapport + handling 

Skolans ledning + handling 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr BUN/2016:243/29 

Bun § 46 

 

Förslag till lokallösning för Bäsna förskola och grundskola 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån alternativet med nyproduktion 

ta fram ett förslag på detaljritning och kostnadsförslag för projektering av 

samordnade lokaler för förskola och grundskola i Bäsna. 

 

Ärendebeskrivning 

Bäsna är in inflyttningsort och behovet av platser i förskola och grundskola 

har ökat kraftigt det senaste året. Bedömningen är att det kommer att vara en 

fortsatt hög efterfrågan de närmaste fem åren. Skolan har idag ett behov av 

renovering och förskolan bedrivs i flera olika lokaler vilket gör det svårt att 

organisera verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt. 

 

Fördjupad redogörelse av ärendet 

Antalet barn i förskola och grundskola har ökat årligen i Bäsna. De närmaste 

åren kommer grundskolans elevantal öka. Läsåret 2015/16 var det 29 elever 

inskrivna i F-3 verksamheten. Läsåret 2016/17 är det 38 elever, för att sedan 

succesivt öka till cirka 50 elever. 
 

Förskolan och familjedaghemmen har våren 2017, 64 inskrivna barn. Som 

prognosen ser ut kommer det att ligga på den nivån de närmaste åren.   

Idag bedrivs förskolans och grundskolans verksamhet i fem olika hus. En 

skolbyggnad från femtiotalet är i behov av renovering, två modulbyggnader 

samt en avdelning, Blåklockan också i behov av renovering. Smörblomman 

är den avdelning som är äldst och som har ett tillagningskök. Den är inrymd 

i lokaler ägda av kommunen och tillhörande en bostadsrättsförening. 

 

Uppdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen fick i uppdrag 2016-09-14 av barn- och 

utbildningsnämnden att i samråd med tekniska förvaltningen och den lokala styrelsen 

ta fram förslag på lokallösning för Bäsna grundskola och förskola, samt att i förslaget 

beakta pedagogisk och verksamhetsmässiga samordningsvinster mellan de olika 

skolformerna, och att tillse att skolbibliotek och tillagningskök ingår i förslaget. 
 

Tre skissförslag på lokallösning har tagits fram i samarbete med Dalanova 

arkitekter. Alla förslag bygger på att förskola och grundskola ska samlas på samma 

tomt. Skissförslagen visar på möjliga placeringar och är inte detaljbearbetade.  

 

forts. 
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Bun § 46 forts. 

 

Skissförslag 1 

Avdelning Smörblomman flyttas från den hyrda lokalen. Avdelning 

Vitsippan inrymd i en modul avvecklas. Den nya modulbyggnaden med två 

avdelningar och avdelningen Blåklockan behålls. Nytt tillagningskök byggs, 

dimensionerat för att försörja skolan och fyra förskoleavdelningarna. En ny 

matsal placeras intill det nya köket. Köket placeras nära vägen där befintlig 

parkeringsyta byggs ut för att bli fullgod angöring för leverans till kök, 

sophämtning o.d. Angöring bör fungera för hämtning/lämning av skol- och 

förskolebarn. Personalparkeringen flyttas till gamla affärsparkeringen. 

Beräknad ungefärlig kostnad exklusive utemiljö: 13 milj. kronor. 

 

Skissförslag 2 

Avdelning Smörblomman, modulavdelningen Vitsippan och modulavdelning 

och förskoleklass lokal avvecklas. Lokal Blåklockan rivs. Ny matsal och nytt 

kök med angöring enligt förslag 1. Två fristående förskoleavdelningar 

inramar förskolans gård. Två förskoleavdelningar och ett rum för 

förskoleklassen placeras i nybyggnad i anslutning till gamla skolan, matsal 

och kök. Beräknad kostnad exklusive utemiljö: 17 milj. kronor 

 

Skissförslag 3 

Alla nuvarande lokaler avvecklas. Blåklockan och befintlig skolbyggnad 

rivs och en helt ny förskola och grundskola byggs på befintlig tomt. 

Byggnaden uppförs i två våningar med förskola i bottenvåningen. Beräknad 

kostnad exklusive utemiljö 30 milj. kronor 

 

Alternativt byggs den nya förskolan och grundskolan på ett angränsande 

markområde tillhörande kommunen. Fördelen med detta är att en helt ny 

trafiklösning med parkeringar i anslutning till skolan kan skapas. Nuvarande 

skoltomt kan styckas upp och göras om till två fastigheter som kan säljas. I 

alla de tre alternativen kan förskolan Smörblomman säljas. 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Bun § 46 forts. 

 

Kostnad internhyra 2017 

Verksamheten förskola och grundskola bedrivs idag i fem olika lokaler. Den 

samlade årskostnaden för internhyra är 1 720 tkr. Fördelat enligt: 
 

Grundskola 435 tkr 

Förskola, Smörblomman 266 tkr (extern förhyrning) 

Förskola, Blåklockan 129 tkr 

Förskola, Vitsippan 288 tkr (hyrd modul) 

Förskola och F-klass 600 tkr (hyrd modul upp till fem år) 
 

Summa; 1 720 tkr 

 

Beräknad kostnad internhyra vid en investering på: 
 

13 milj. kr 17 milj. kr 30 milj. kr 

821 tkr 1 074 tkr 1 896 tkr 

 

Kostnader för planerade renoveringar lokaler  

Bäsna grundskola byte av tak: cirka 500 tkr 

Renovering av Blåklockan: cirka 400 tkr 

 

Kostnader lokalvård budget 2017 

Bäsna skola: 289 582 kr 

Smörblomman: 82 714 kr 

Blåklockan: 63 334 kr 

Vitsippan: 112 066 kr 

Solrosen: 62 196 kr 

 

Summa lokalvårdskostnad:  509 092 kr 

 

Minskade kostnader lokalvård 

Saknas beräkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Bun § 46 forts. 

 

Kostnader kök Bäsna  

Nuvarande kostnad i budget 2017 1360 000 kr/år 

Beräknade kostnader produktionskök  820 000 kr 

 

Minskade kostnader kosten 

Transportkostnader - 160 000 kr 

Personalkostnader kost - 280 000 kr 

Personalkostnader städ förskolan - 100 000 kr 

Summa: - 540 000 kr 

 

Summa minskad kostnad med ett produktionskök - 440 000 kr 

 

Minskningen av personalkostnaden för kostverksamheten beror på att det i 

dag behövs kostpersonal på alla tre avdelningar inom förskolan för att hjälpa 

till med serveringen och diskningen. 

 

Minskad kostnad pedagogisk personal: 

Öppning och stängning förskola och fritids: - 300 000 kr 

Avveckling två tjänster dagbarnvårdare: - 200 000 kr 

Summa: - 500 000 kr 

 

Förvaltningens förslag 

En investering på 30 milj. i en helt ny skolbyggnad, placerad på en ny tomt 

skulle vara lönsam utifrån nuvarande driftskostnad. Det går inte att bedriva 

en rationell och kostnadseffektiv verksamhet i nuvarande lokaler. 

Förvaltningen föreslår att man får i uppdrag att ta fram ett förslag enligt 

förslag tre med en ny placering på kommunal mark i Bäsna. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Ändra beslutstexten från ”skiss tre” till 

”alternativet med nyproduktion”. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget ändringsförslag och finner 

att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

 

 

forts. 
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Bun § 46 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-05-08, fyra sidor. 

Skissförslag, Bäsna skola och förskola, 2017-03-29, tre sidor. 

Fastighetskostnader Bäsna, 2017-04-20, tre sidor. 

Karta, en sida. 

 

Underlag 

Prognos barn förskola och grundskola 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160914 § 85 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 
__________ 
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 Dnr BUN/2016:271/29 

Bun § 47 

 

Lokalförslag förskola i Dala-Floda 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att utifrån redovisad skiss ta fram 

förslag till detaljritning och kostnadsförslag för projektering av ny 

förskola i Dala-Floda. 

 

Ärendebeskrivning 

Antalet barn i förskolan i Dala-Floda har ökat de senaste åren. Förskolan har 

byggts ut med en avdelning, och har idag 36 platser. Prognosen för de 

närmaste fem åren visar på ett behov av cirka 44–46 platser. Föräldrar 

erbjuds idag plats i Mockfjärd eller i Björbo. 

 

Sörgårdens förskola är inrymd i ett antal lägenheter. Lokalerna har sedan ett 

antal år upplevts som trånga för verksamheten. Det finns bra utemiljö med 

närhet till skog och mark. 

 

För att få till en samordnad pedagogisk verksamhet i Dala-Floda är förslaget 

att förskolan flyttas och samordnas med grundskolans lokaler. Idag är det ett 

tillagningskök vid förskolan och ett mottagningskök i grundskolan. Tre 

medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige med förslag om att 

bygga ny förskola i Dala-Floda. Ett informationsmöte med föräldrar och 

intresserade hölls i Dala-Floda under hösten 2016. 

 

Uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrog 2016-10- 19 åt förvaltningen att i 

samråd med tekniska förvaltningen ta fram alternativa lösningar på lokaler 

för förskolan i Dala-Floda, samt att se över möjliga samordningsvinster 

mellan grundskola och förskola, och särskilt beakta hur kostorganisationen 

kan samordnas för grundskola och förskola. 

 

Skissförslag 

Dalanova arkitekter har tagit fram ett skissförslag på en möjlig lokallösning 

som ansluter till Syrholnsskolan. Skissen visar har tre förskoleavdelningar 

på cirka 600 kvm kan dockas till skolan, samt ett ombyggt kök som ligger i 

den befintliga skolbyggnaden. Byggnaden är i två våningar. Beräknad 

kostnad exklusive utemiljö: 17 milj. kronor. 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 14 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Bun § 47 forts. 

 

Internhyra 

Kommunen hyr lokaler för förskola i sex lägenheter på Holvägen i Dala-

Floda av Gagnefsbostäder. Årskostnaden är 588 tkr. I samband med att 

förskolan utökades med en avdelning 2015, byggdes fastigheten om och 

brandskyddets förstärktes. Ett villkor var då att kommunen tog på sig 

finansieringen av ombyggnaden och ett avtal på tio år upprättades. 

Kostnaden för att lösa det avtalet beräknas till 600 tkr kronor. 

 

Detta är en första preliminär kostnadsberäkning. 

 

Kostnader lokalvård: 120 000 kr 

En beräkning av eventuella samordningsvinster ska tas fram av 

tekniska förvaltningen. 

 

Kostnader produktionskök Dala-Floda  

Kostnader budget 2017 1010 000 kr 

Beräknade kostnader produktionskök  - 885 000 kr 

 

Transportkostnader - 155 000 kr 

Ökade kostnader kök, personal + 150 000 kr 

Minskade kostnader för kostverksamheten: - 130 000 kr 

 

Kalkyl kostnad ny förskola Dala-Floda: 

En beräknad byggkostnad på 17 milj. kronor/ 27 000 kr/kvm 

Avskrivning 33 år. 

 

Summa kostnad kapitalkostnad, drift och underhåll: 1 074 tkr 

 

Hyra Sörgården: - 588 tkr 

Minskade kostnader kost: - 130 tkr 

Ev. minskad lokalvårdskostnad 

Samordning öppning och stängning - 300 tkr 

 

Engångskostnad   hyresavtal: 600 tkr 

 

 

 

 

forts. 
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Bun § 47 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-05-08, två sidor. 

Skissförslag, Syrholens skola och förskola, 2017-03-28, en sida. 

Fastighetskostnader Dala-Floda, två sidor. 

 

Underlag 

Prognos förskola och grundskola 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 161019 § 96 

 

Protokollsutdrag 

Förvaltningschef 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:135/00 

Bun § 48 

 

Information om arbetet med GDPR i Gagnefs kommun 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

EU har antagit en dataskyddsförordning, GDPR, som från 25 maj 2018 

kommer att bli lag i Sverige och ersätta nuvarande personuppgiftslag. 

Lagen kommer bland annat att innebära ökad transparens och utökade 

rättigheter för medborgare kopplat till den personliga integriteten. 

 

Hårdare krav ställs på såväl företag som myndigheter kring behandlingen 

av personuppgifter och kommer att vara kopplade till stora viten vid 

överträdelse, även om ingen skada är skedd. 

 

För att möta de nya kraven krävs en inventering av kommunens hantering 

av personuppgifter; rutiner, dokumentation, systemlösningar etc. Efter 

avslutad inventering och analys kan det komma krävas åtgärder i form av 

rutinförändringar och systemförändringar. 

 

I länets kommuner pågår nu ett antal lokala projekt för att säkerställa 

myndigheternas hantering. Ledningsgruppen har initierat motsvarande 

projekt i Gagnefs kommun där beredskapssamordnaren ansvarar för 

projektledning. Projektet kommer i första skedet, 2017, att kräva personella 

resurser från varje nämnd/förvaltning då rutiner och systemarbete ska 

inventeras och utredas. Efter avslutad inventering och analys kan åtgärder 

komma att föreslås som påverkar budget för 2018. 

 

Finansiering 

Projektledaren finansieras inom ramen för ordinarie tjänst. Respektive 

kontaktperson från förvaltningarna förutsätts frigöra tid inom ram för sin 

del av arbetet. Kostnader för eventuell utbildning, föreläsare under 2017 

finansieras inom ram för respektive verksamhet. Eventuella anpassnings-

kostnader ska snarast belysas i projektet inför budgetarbetet 2018. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Ks 170404 § 48, två sidor. 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 17 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Bun § 48 forts. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-03-20, två sidor. 

Fördjupad information om GDPR finns på 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/ 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 
__________ 

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/


Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 18 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr BUN/2016:270/02 

Bun § 49 

 

Arbetsmiljöundersökning förskolan - avrapportering 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

År 2016 gjordes en stor enkätundersökning av arbetsmiljön i förskolan. Ett 

antal utvecklingsområden identifierades och en handlingsplan upprättades. 

Under läsåret har flera av de områden som togs fram bearbetats och en del 

är avklarade och en del är på gång att genomföras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-05-08, en sida. 

MåBättre, Aktivitetsplan efter arbetsmiljöundersökningen 2016, nio sidor. 

Protokollsutdrag, Bun 161019 § 93, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr BUN/2017:162/61 

Bun § 50 

 

Försök med betyg i åk 4 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har beslutat om att införa en försöksverksamhet med betyg från 

åk 4. Det finns möjlighet att ansöka om deltagande hos Skolverket. 

Förutsättningen är att personal och rektor ställer sig bakom en ansökan. 

Frågan har ställts till kommunens rektorer om det finns ett intresse av att 

deltaga i försöket. Något intresse har inte uttryckts från kommunens skolor 

eller från rektorerna. Förslaget är att inte gå vidare med en ansökan om att 

delta i försöksverksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-05-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr, se rapportlista 

Bun § 51 

 

Rapporter 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2017 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun beviljas 507 100 kronor i statsbidrag för kvalitetssäkrande 

åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet. 

Underlag 

Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2017, Skolverket, 2017-03-22, 

tre sidor. 

Dnr: BUN/2017:82/61 

 

2. Statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för 

matematikhandledare för 2017/2018 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun beviljas 507 750 kronor i statsbidrag för fortbildning av 

matematiklärare och för matematikhandledare. 

Underlag 

Statsbidrag för fortbildning av matematiklärare och för matematikhandledare 

för 2017/2018, Skolverket, 2017-04-28, sex sidor. 

Dnr: BUN/2017:145/02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Bun § 51 forts. 

 

3. Budgetprocessen 2018 

Ärendebeskrivning 

En plan för budgetarbetet har tagits fram, där datum för budgetberedningens 

sammanträden framgår. En sådan plan måste ha en viss flexibilitet, och kan 

behöva justeras. Kommunstyrelsens ordförande får möjlighet att justera tidplanen. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 170404 § 44, dnr KS/2017:60/04, en sida. 

Plan Budgetprocessen 2018, ekonomiavdelningen, 2017-03-13, två sidor. 

Dnr: BUN/2017:100/04 

 

4. Budgetdirektiv 2018 

Ärendebeskrivning 

Varje förvaltning/nämnd kommer 2017‐05‐30 att få träffa 

budgetberedningen för en dialog omkring nämndens budget. Till dialogen 

kallas nämndsordförande, förvaltningschef och verksamhetsekonom. 

Dialogen ska utgå från följande förutsättningar: 

• Förvaltningen kommer att kompenseras för kostnadshöjningar på grund 

av löne‐ och prisutveckling. 

• Utöver detta kommer budgetberedningen inte fördela medel till 

förvaltningarna. 

• Till dialogen 2017‐05‐30 ska förvaltningen ta fram ett förslag till 

- Vilka volymökningar och satsningar man vill föreslå att inkludera i 

budget 2018 

- Förslag på kostnadsminskningar eller effektiviseringen som 

förvaltningen kan tänka sig att genomföra för att finansiera dessa 

- Förvaltningen bör kunna beskriva konsekvenserna för verksamheten 

av förslagen. 

Underlag 

Budgetdirektiv 2018, 2017-04-25, fyra sidor. 

Dnr: BUN/2017:100/04 

 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Bun § 51 forts. 

 

5. Gymnasieantagning 2017, preliminärt 

Underlag 

Sökande från Gagnef, 2017-04-18, två sidor. 

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, 2017-04-18, 28 sidor. 

 

6. Anmälan angående rätten till förskola för barn i Gagnefs kommun 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har den 14 mars 2017 tagit emot en anmälan angående 

kommunens sätt att organisera sin förskole- och fritidsverksamhet under 

fyra veckor i sommar. 

 

Skolinspektionens beslut: 

Det är inte visat att Gagnefs kommun brutit mot bestämmelserna om rätten 

till förskola och fritidsverksamhet. 

Underlag 

Anmälan angående rätten till förskola för barn i Gagnefs kommun, 

Skolinspektionen, 2017-04-12, två sidor. 

Dnr: BUN/2017:70/63 

 

7. Rapport från tillsyn - Scadume 

Underlag 

Rapport från tillsyn, förskola Scadume, 2017-03-23, tre sidor. 

Dnr: BUN/2017:117/60 

 

8. Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Scadume 

Underlag 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling, förskola Scadume, 

2016-08-30, tolv sidor. 

Dnr: BUN/2017:117/60 

 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Bun § 51 forts. 

 

9. Mål och riktlinjer 2016/17 - Scadume 

Underlag 

Mål utifrån läroplanens mål och riktlinjer 2016/17, förskola Scadume, två 

sidor. 

Dnr: BUN/2017:117/60 

 

10. Skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har publicerat en ny rapport som handlar om 

skolhuvudmännens mottagande av nyanlända elever i grundskolan. 

 

Granskningen visar att många kommuner erbjudit nyanlända elever ett gott 

mottagande. De flesta granskade kommuner tar emot eleverna i skolan och 

kartlägger deras kunskaper inom två månader. Det är en ljusare bild än 2009 

då Skolinspektionen gjorde en liknade granskning. Men granskningen visar 

också att många kommuner saknar den bredd, variation och flexibilitet som 

behövs för att fullt ut tillgodose nyanlända elevers skiftande förmågor och 

de flesta granskade skolhuvudmän behöver utveckla sina arbetssätt för att 

gynna elevernas fortsatta utbildning. 

Länk: 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsra

pporter/kvalitetsgranskningar/2017/skolhuvudmannens-mottagande-av-

nyanlanda-elever-i-grundskolan/mottagandet-av-nyanlanda-elever.pdf 

 

11. Vuxenutbildning samverkan Leksand och Rättvik 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun 170412 § 36, en sida. 

Dnr: BUN/2017:124/61 

 

 

 

 

 

forts. 

https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2017/skolhuvudmannens-mottagande-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan/mottagandet-av-nyanlanda-elever.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2017/skolhuvudmannens-mottagande-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan/mottagandet-av-nyanlanda-elever.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/granskningsrapporter/kvalitetsgranskningar/2017/skolhuvudmannens-mottagande-av-nyanlanda-elever-i-grundskolan/mottagandet-av-nyanlanda-elever.pdf


Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Bun § 51 forts. 

 

12. Placerade barn i förskola och fritidshem 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2017 per månad, 2017-04-30, en sida. 

Dnr: BUN/2017:156/60 

 

13. Ombudgetering av investeringsmedel 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har beviljats ombudgetering av 

investeringsmedel från 2016 till 2017 om 447 tkr. 

 

Barn- och utbildningsnämnden har främst investerat i inventarier. Överskottet 

på 447 tkr för året beror på att investeringen för utomhusmiljön inte har 

nyttjats. Projektplaneringen har påbörjats men byggnationen har inte startat. 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 170504 § 44, dnr KS/2015:57/04, tre sidor. 

Dnr: BUN/2015:11/04 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunikationsavdelningen, 2017-05-11, fyra sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Bun sekreterare 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 25 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Bun § 52 

 

Ordföranderapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om  

• Egentillsyn Kyrkskolan 

• Budgetgenomgång 

• Möte med Lärarförbundet 

• Träff med visionsgruppen 

• Gysam 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 26 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

  

Bun § 53 

 

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 

11/2017, Ansökan om skolskjuts, Särskilda skäl 

12-16/2017, Ansökan om skolskjuts, Växelvisboende 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunikationsavdelningen, 2017-05-09, en sida. 

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

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 27 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr BUN/2016:269/60 

Bun § 54 

 

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. 

 

Djuråsskolan, Nr serie: 2017:23, 2017:27–29 

Kyrkskolan, Nr serie: 2017:24 

Djurmoskolan, Nr serie: 2017:25–26 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-05-10, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 170412 § 41, 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. 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-05-17 28 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 
 

 

 Dnr BUN/2017:163/63 

Bun § 55 

 

Vistelsetid förskolan 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att förtydliga informationen till 

föräldrar och personal vad gäller rätten till en förskoleplats. 

 

Ärendebeskrivning 

I kommunens riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

anges vad som gäller för rätten till en plats. Det är vårdnadshavarens 

arbetstid eller studietid inklusive resor till och från arbetet som gäller för tid 

i förskola eller fritidshem. Vid vårdnadshavarens sjukdom får barnet behålla 

plats enligt ordinarie schema. 

 

Schema ska lämnas till ansvarig placerare eller registreras i Schoolsoft. Som 

vårdnadshavare är man skyldig att registrera schema för så lång tid man har 

kännedom om sin arbetstid/studietid. 

 

Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen planerar att införa digital ankomst 

registrering i förskolan. När barnet kommer registreras ankomsten och när 

man går stämplar man ut. Syftet är att få en överblick över den faktiskt 

nyttjade tiden i förskolan och därigenom få ett bättre planeringsunderlag 

över personalens arbetstid. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-05-15, en sida. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Ge förvaltningschefen i uppdrag att förtydliga 

informationen till föräldrar och personal vad gäller rätten till en förskoleplats. 

 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
__________ 

 


