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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-15.50 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Svante Hanses (KOSA) ordförande 

Ann-Christine Karlsson (S)  

Birgitta Ihlis (M) 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Eva-Lotta Törnblom (S) tjänstgörande för Pelle Källs (KOSA) 

 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, skolchef 

Helene Örnebring, ekonom, §§ 70-71 

Katharina Mansfeld, tf ekonomichef, §§ 70-71 

Fredrika Mattsson, skolassistent, del av § 77 

Teresa Laurila, handläggare/coach, del av § 77 
 

Övriga 

Erika Persson, assistent 

 
Justering 

Justerare 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2017-10-19, kl.13.30 §§ 67-80 

 
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  2017-10-11 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§§ 67-80 2017-10-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2017-11-10 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
 

 

  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 3 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr BUN/2017:245/60 

Bun § 67 

 

Motion om kapprumsbibliotek på Gagnefs förskolor och fritidshem 
 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Anse motionen besvarad. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. In- och utlåning av barnböcker kan ske genom Tage. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Maria Alfredsson (MP) att 

Gagnefs kommun inför kapprumsbibliotek på förskolor och fritidshem. 

 

Förskolans chefer har lämnat ett yttrande: 

"Vi tycker att det är ett bra förslag då vi anser att det är mycket viktigt att 

barnen får möjligheter till böcker och få lyssna på sagor och berättelser även 

i hemmen. Föräldrarna får bättre möjligheter att låna och att det kan ge 

större intresse för att sedan ta sig till biblioteken. Vi hoppas att biblioteken 

kan plocka ut böcker och att man kan få dem till våra förskolor. Det här 

ligger helt i linje med vårt arbete kommande läsår då vi ska prioritera språk, 

läsning och skapa intresse för boken. Om vi ska prioritera något så är det 

förskolorna som inte har biblioteket nära." 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig positiv till motionen, och 

ser det som viktigt att förskolans personal och personal från biblioteken 

samarbetar och samverkar kring läsfrämjande åtgärder i förskolan. 

 

Bedömning 

Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat ett yttrande på motionen som 

antagits av kultur- och fritidsnämnden 2017-05-18. I yttrandet lyfter man 

fram att barnbibliotekarien bör med utgångspunkt från kommunens 

biblioteksplan ges frihet att i samråd med representanter från förskolan 

undersöka vilka åtgärder som ska prioriteras, då personalresurserna är 

begränsade. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom kultur- 

och fritidsförvaltningens bedömning. 

 

 

 

forts. 
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Bun § 67 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Tilläggsförslag, barn- och utbildningsnämnden 

beslutar att in- och utlåning av barnböcker kan ske genom Tage. 

 

Beslutsgång  

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

och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-04, en sida. 

Protokollsutdrag, Ks 170919 § 101, dnr KS/2017:59/88, en sida. 

Protokollsutdrag, Kfn 170518 § 26, dnr KFN/2017:57/80, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 170309 § 4, dnr KS/2017:59/88, en sida. 

Motion, 2017-03-09, KS/2017:59/88, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 

Skolans ledning 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:55/00 

Bun § 68 

 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Bästa skolkommun, Lärarförbundets ranking 2017 

• Personalsituationen  

• Kompetensutveckling inom IT 

• Skolans krisplan 

• Lokalt kollektivavtal Kyrkskolan uppsagt  

• Pedagogiska måltider  

• Erasmus 

• Aktuella propositioner från regeringen 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport, 2017-10-09, två sidor. 
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 Dnr, se lista 

Bun § 69 

 

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 

Bun 170208 § 12 

BUN/2017:70/63 

Sommaröppet förskola och fritidshem 2017 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2017-09-28, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2017-09-26, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:63/04 

Bun § 70 

 

Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 barn- och utbildningsnämnden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för augusti visar på ett utfall som är 226 tkr sämre än årets 

budget vilket är en förbättring med 1 430 tkr jämfört med föregående 

prognos. Verksamheterna inom barn och utbildning beräknas avvika med 

-1 466 tkr från budget. Kostenheten beräknas har en positiv avvikelse 

med 1 240 tkr från budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-10, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31, barn- och utbildningsnämnden, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Ekonomiavdelningen + handling 

Ekonom, H.Ö. + handling 

Tf ekonomichef, K.M. + handling 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:63/04 

Bun § 71 

 

Budget 2017 - redovisning av möjliga åtgärder för att nå en 
budget i balans 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Bordlägga ärendet till barn- och utbildningsnämndens 

nästkommande sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Förskolans budgetprognos visar per sista augusti på ett underskott på 

3,5 milj. kronor. Orsakerna är dels ett ökat behov av insatser för barn i behov 

av särskilt stöd samt fler tjänster än budgeterade i grundorganisationen. 

Verksamheten har från höstterminen minskat antal tjänster utifrån att det är 

färre barn i verksamheten. Man kommer dock inte att klara årets budgetram 

utan kommer att få ett underskott. 

 

Budgetram och prognos förskolan 2018 

Det genomsnittliga antalet barn i förskolan för 2018 beräknas bli 543 barn. 

30 av dessa barn beräknas gå i annan kommunal eller fristående 

verksamhet. Grundresursen för den kommunala förskolan beräknas på 

antalet barn, 513 delat med nyckeltalet 5.7 vilket blir 90 tjänster. 

 

Förslag riktlinjer barngruppernas storlek 2018 

Barn- och utbildningsnämnden har inte fastställt några riktlinjer för 

barngruppernas storlek i förskolan. Det har varit verksamheten som satt 

ramarna för barngruppernas storlek. I de allmänna råden från Skolverket finns 

det anvisningar på vad man som huvudman ska beakta i samband med att 

man fastställer barngruppernas storlek. Barn- och utbildningsförvaltningen 

föreslår följande riktvärde för åldrarna 1–3 år, 13–15 barn per avdelning och 

för åldrarna 3-5 år, 21 barn per avdelning. Verksamheten kommer att redovisa 

konsekvenserna av föreslagna riktlinjer för barn -och utbildningsnämnden. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Svante Hanses (KOSA): Bordlägga ärendet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag om bordläggning mot avslag och finner 

att barn- och utbildningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

 

forts. 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 9 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Bun § 71 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-04, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 170517 § 44, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Bun sekreterare 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:109/61 

Bun § 72 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2016/17 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 

för läsåret 2016/17. 

2. Delge kommunfullmäktige barn- och utbildningsförvaltningens 

kvalitetsredovisning för läsåret 2016/17. 

 

Ärendebeskrivning 

Som en del av barn- och utbildningsförvaltningens systematiska 

kvalitetsarbete utarbetas årligen en kvalitetsredovisning. Redovisningen är 

en sammanställning verksamhetens måluppfyllelse för läsåret 2016/17. 

Respektive verksamhetschef har redovisat måluppfyllelsen i en 

kvalitetsrapport som delgetts barn -och utbildningsnämnden. Utifrån barn- 

och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning och måluppfyllelsen 

kan barn- och utbildningsnämnden göra sina prioriteringar. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-04, en sida. 

Kvalitetsredovisning barn och utbildning, läsåret 2016/2017, 2016-09-15, 

tolv sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 170327 § 27 

 

Protokollsutdrag 

Kommunfullmäktige, rapport + handling 

Kommunstyrelsen, rapport + handling 

Skolans ledning + handling 
__________ 

Förvaltningen 
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 Dnr BUN/2017:258/61 

Bun § 73 

 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 
handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid 
Djurås skola år F-6 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Avvakta fastställande av handlingsplan för utvecklingsområden och 

åtgärder utifrån egentillsyn vid Djuråsskolan år F-6. 

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. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet  

Anders Bengtsson (KD): Beslutspunkt 1, Avvakta fastställande av 

handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån egentillsyn 

vid Djuråsskolan år F-6. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) 

förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 

Anders Bengtsson (KD) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-09-18, en sida. 

Rapport från egentillsyn vid Djuråsskolan F-6, 2017-09-04, sex sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen + handling 

Rektor Djuråsskolan, för kännedom 
__________ 
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 Dnr BUN/2017:259/60 

Bun § 74 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-2018 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna plan mot diskriminering och kränkande behandling för 

Djurås förskola, Bäsna förskola, Djurmo förskola, Kyrkbyns förskola, 

Mockfjärds förskola, Björbo förskola och Sörgårdens förskola. 

2. Godkänna plan mot diskriminering och kränkande behandling för 

fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola vid Djurås F-9, 

Djurmo F-6, Bäsna F-3, Kyrkbyn F-6, Syrholnskola 3-6, Björbo F-2. 

3. Godkänna plan mot diskriminering och kränkande behandling för 

gymnasieskolans IM program, vuxenutbildning och kulturskola. 

 

Ärendebeskrivning 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt 

av de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn och elever. 

 

Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har gått igenom de planer som upprättats 

för läsåret 2017/18. Planerna ska innehålla en redogörelse över planerade 

åtgärder som ska följas upp i kommande års plan. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Ändringsförslag, beslutspunkt 2, att ej godkänna 

plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mockfjärd F-9 och 

grundsärskola. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot sitt eget förslag och finner att barn- 

och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Bun § 74 forts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-04, en sida. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Djurås förskola Smaragden 1 och Smaragden 2, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Djurås förskola Kristallen, åtta sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Djurås förskola Safiren och Rubinen. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Djurås förskola Skogen, elva sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Bäsna förskola, tolv sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Djurmo förskola, tolv sidor.  

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Kyrkbyns förskola, elva sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Mockfjärds förskola Högsveden, åtta sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Mockfjärds förskola Regnbågen, tio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Mockfjärds förskola Junibacken, elva sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Björbo förskola, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Dala-Floda förskola Sörgården, åtta sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Djuråsskolan F-9, 15 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Djurmoskolan F-6, 16 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Bäsna skola F-3, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Mockfjärdsskolan fritidshem, nio sidor. 

 

forts. 
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Bun § 74 forts. 

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Mockfjärdsskolan F-3, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Mockfjärdsskolan år 4-6, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Mockfjärdsskolan 7-9, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Mockfjärdsskolan särskolan Skeppt, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Kyrkskolan F-6, 17 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Syrholns skola 3-6, tio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

Björbo skola F-2, sju sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

IM-programmet, vuxenutbildningen och SFI, åtta sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017/2018, 

kulturskola, två sidor. 

 

Lagrum 

Skollagen 6 kap. 8§. 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 
__________ 
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 Dnr BUN/2015:19/61 

Bun § 75 

 

Mål för Gagnefs kommuns kulturskola (musik- och dansskolan) 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ändra namnet från musik- och dansskolan till kulturskola. 

2. Anta mål för kulturskolan med ändringen att i målbeskrivningen ta bort 

meningen ”Ge vuxna möjlighet att fortsätta utveckla sitt musikaliska 

utövande i kör och orkester”. 

3. Fastställa inriktning och organisation för verksamheten. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har gett barn- och utbildningsförvaltningen, i 

samråd med kultur- och fritidsförvaltningen, i uppdrag att ta fram ett förslag 

på innehåll och organisation för en kulturskola i Gagnefs kommun. 

Förslaget bygger på följande utgångspunkter. Verksamheten ska vara 

frivillig och är till del avgiftsfinansierad. Verksamheten ska kunna bedrivas 

under vardagstid i grundskolan samt är riktad till barn och ungdom i 

kommunen. Verksamheten ska bedrivas inom givna budgetramar. Förslaget 

bygger på oförändrade avgifter. 

 

Mål kulturskola 

•  Ge barn och ungdomar i Gagnefs kommun möjligheter till upplevelser, 

utbildning skapande inom det konstnärliga området. 

• Vara tillgänglig för barn och ungdomar, oavsett sociala, kulturella och 

ekonomiska förutsättningar samt fysiska och andra funktionhinder. 

• Erbjuda en verksamhet som tar hänsyn till kulturell mångfald. 

• Kulturskolan ska vara tillgänglig med en del av sitt utbud i alla skolor i 

kommunen. 

• Utveckla samarbetet med skolan och länets kulturskolor. 

• Vara en aktiv part av utvecklandet av det kulturpedagogiska området i 

samverkan med högskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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Bun § 75 forts. 

 

Verksamhet och innehåll ht 2017 

Enskild undervisning på instrument cirka: 260 st 

Gruppundervisning. FU (förberedande kurs i musik) cirka: 100 st 

 

Verksamhet under kvällstid varje vecka 

Gruppundervisning i dans cirka: 260 st (14 grupper) 

Gruppundervisning i orkester cirka: 100 st (5 grupper) 

Gruppundervisning i kör cirka: 45 st (1 grupp) 

Gruppundervisning i slagverk cirka: 15 st (2 grupper)  

Gruppundervisning i rockband cirka: 10 st (2 grupper) 

 

Verksamhet under kvällstid 12 ggr per läsår 

Gruppundervisning i Film cirka: 12 st (2 grupper) 

Gruppundervisning i Teater cirka: 18 st (2 grupper) 

Gruppundervisning i Cirkus (2 grupper) cirka: 20 st (2 grupper) 

 

Totalt aktiviteter anmälda i verksamheten cirka: 840 st 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

forts. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 17 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Bun § 75 forts. 

 

 

 

 
 

 

 

 

forts. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 18 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Bun § 75 forts. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Ta bort meningen ”Ge vuxna möjlighet att fortsätta 

utveckla sitt musikaliska utövande i kör och orkester” i målbeskrivningen. 

Birgitta Ihlis (M): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 

Ann-Christine Karlsson (S): Bifall till Anders Bengtsson (KD) förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Anders Bengtsson (KD) förslag mot avslag och finner att 

barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Anders Bengtsson (KD) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-11, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Musikskolechef, J.S. 
__________ 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 19 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr BUN/2017:261/11 

Bun § 76 

 

Val av lokal styrelse Bäsna skola och förskola läsåret 2017/18 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Utse för en tid av två år Karen Kämpe och Lina Hesselrud till ordinarie 

föräldrarepresentanter. 

2. Utse för en tid av ett år Angelica Stoor och Helena Möller till ersättare 

för föräldrarepresentanterna. 

3. Utse för en tid av ett år Birgitta Isaksson och Linda Homman till 

ordinarie personalrepresentanter. 

4. Utse för en tid av ett år Eva Persson och Elisabeth Hytti till ersättare för 

personalrepresentanterna. 

 

Ärendebeskrivning 

I arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna skola och förskola 

anges arbetsgången för val av styrelse. En föräldrarepresentant utses på 

ett år, och två representanter utses på två år. Personalrepresentanterna 

utses på ett år. Vårdnadshavare med barn vid Bäsna förskola och 

grundskola är valbara till den lokala styrelsen. Vid läsårstart ska förslag 

på föräldraledamöter och ersättare nomineras och väljas. Förslagen 

lämnas till barn- och utbildningsnämnden som utser ledamöter till 

styrelsen. Nomineringsmöte och val av representanter till styrelsen har 

genomförts och förslag har lämnats till barn- och utbildningsnämnden. 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn-och utbildningsförvaltningen, 2017-10-04, en sida. 
 

Underlag 

Arbetsordning lokal styrelse vid Bäsna skola och förskola, 2015-04-09. 
 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 160914 § 86, dnr BUN/2016:242/11 

Bun 151021 § 73, dnr BUN/2015:221/11 

Bun 150610 § 51, dnr BUN/2015:74/00 
 

Protokollsutdrag 

Lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola, för vidarebefordran till 

valda representanter 

Skolans ledning 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 20 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr se rapportlista 

Bun § 77 

 

Rapporter 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

Rapporter: 

1. PRIO – SKL projekt, Kyrkskolan och Djurmoskolan 

 

2. Junibackens förskola, arbetsmiljöundersökning 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar i ärendet. 

 

3. Gysam 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar i ärendet. 

 

4. Uppföljning av kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Ärendebeskrivning 

Skolassistent och handläggare/coach informerar om det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

Dnr: BUN/2017:107/60 
 

5. Vuxenutbildning samverkan Leksand och Rättvik 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2017:124/61 
 

 

 

 

 

 

forts. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 21 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Bun § 77 forts. 
 

6. Kvalitetsredovisningar 2016-2017 

Underlag 

Kvalitetsredovisning 2016/17, Djurås skola, 23 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2016/17, Bäsna skola, elva sidor. 

Kvalitetsredovisning 2016/17, IM programmen och Vuxenutbildningen, 13 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2016/17, Mockfjärds skola, 23 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2016/17, Syrholns skola, 17 sidor. 

Dnr: BUN/2017:109/61 
 

7. Talis 2018, Skolverkets undersökning 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2017:231/60 
 

8. Lokalutredning Bäsna och Dala-Floda, tidsplan 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2016:243/29, BUN/2016:271/29 
 

9. Redovisning elever med modersmålsundervisning 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2017:192/60 
 

10. Bästa skolkommun, Lärarförbundets ranking 2017 

 

11. Skolskjuts – anslutningsbuss Dala-Floda/Björbo 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar i ärendet. 

 

forts. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 22 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Bun § 77 forts. 

 

12. Åtgärder i arbetsmiljön, avslutat ärende – Högsvedens förskola 

Underlag 

Avslutsbrev, Arbetsmiljöverket, 2017-10-04, en sida. 

Dnr: BUN/2017:7/60 

 

13. Åtgärder i arbetsmiljön, avslutat ärende – Djurmo förskola 

Underlag 

Avslutsbrev, Arbetsmiljöverket, 2017-10-04, en sida. 

Dnr: BUN/2017:6/60 

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 23 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Bun § 78 

 

Ordföranderapport 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Bemanningspool 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 24 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

  

Bun § 79 

 

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 

82-83, 86-87, 92-93/2017, Ansökan om inackorderingstillägg 

84-85/2017, Ansökan om skolskjuts, växelvisboende 

88/2017, Ansökan om skolskjuts, särskilda skäl 

89-90/2017, Beslut om vistelsetid mer än 15 tim 

91/2017, Ansökan om skolskjuts i annan kommun 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-03, en sida. 

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

 

Protokollsutdrag 

Skolans ledning 

Bun sekreterare 
__________ 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-11 25 

 
Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

    

    
 

 

 

 Dnr BUN/2017:250/60 

Bun § 80 

 

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. 

 

Syrholns skola, Nr serie: 2017:47–48 

Djuråsskolan, Nr serie: 2017:49–50 

Kyrkskolan, Nr serie: 2017:51 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-10-02, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 170913 § 66, Bun 170517 § 54, 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. 
__________ 


