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Barn- och utbildningsnämnden 2017 
 

 

2017-02-08 

§ 1 Motion om att införa delad taxa i förskolan 

§ 2 Medborgarförslag om att hålla kommunens förskolor stängda under en sommarmånad 

§ 3 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 4 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 5 Bokslut 2016 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 6 Riktlinjer för Egentillsyn skola/förskola i Gagnefs kommun 

§ 7 Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun – besöksplan 2017 

§ 8 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av handlingsplan för åtgärder 

utifrån egentillsyn vid Djurmo förskola 

§ 9 Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och pedagogisk 

omsorg 2017 

§ 10 Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 

och pedagogisk omsorg 2017 

§ 11 Prislista för gymnasiet 2017 – Gymnasialt samarbete (Gysam) 

§ 12 Sommaröppet förskola och fritidshem 2017 

§ 13 Mål och organisation för musik- och dansskolan 

§ 14 Rapporter 

§ 15 Ordföranderapport 

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 17 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

2017-03-27 

§ 18 Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden 

 

2017-03-27 

§ 19 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 20 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 21 Verksamhetsberättelse 2016 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 22 Budget 2018 - Behovsbeskrivning barn- och utbildningsnämnden 

§ 23 Mål för Gagnefs kommuns kulturskola (musik- och dansskolan) 

§ 24 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av handlingsplan för 

utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid Syrholns skola 

§ 25 Handlingsplan för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

§ 26 Information om anpassning av organisation vuxenutbildning och IM läsåret 2017/18 

§ 27 Riktlinjer för barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2016/17 

§ 28 Rapporter 

§ 29 Ordföranderapport 

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 31 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

 



 

 

2017-04-12 

§ 32 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 33 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 34 Prognos 2017-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 35 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av handlingsplan för 

utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid Björbo skola 

§ 36 Vuxenutbildning samverkan Leksand och Rättvik 

§ 37 Skolskjuts för elever vid fristående skola i annan kommun 

§ 38 Rapporter 

§ 39 Ordföranderapport 

§ 40 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 41 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

2017-05-17 

§ 42 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 43 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 44 Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 45 Redovisning av internkontrollplan 2016/2017 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 46 Förslag till lokallösning för Bäsna förskola och grundskola 

§ 47 Lokalförslag förskola i Dala-Floda 

§ 48 Information om arbetet med GDPR i Gagnefs kommun 

§ 49 Arbetsmiljöundersökning förskolan - avrapportering 

§ 50 Försök med betyg i åk 4 

§ 51 Rapporter 

§ 52 Ordföranderapport 

§ 53 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 54 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

§ 55 Vistelsetid förskolan 

 

2017-09-13 

§ 56 Medborgarförslag om sommaröppet i förskola och fritidshem 

§ 57 Medborgarförslag om att minska mängden bakning på hemkunskapen 

§ 58 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 59 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 60 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av handlingsplan för 

utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid Djurmo skola 

§ 61 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av handlingsplan för 

utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid Kyrkskolan 

§ 62 Internkontrollplan 2017/2018 barn- och utbildningsnämnden 

§ 63 Rapporter 

§ 64 Ordföranderapport 

§ 65 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 66 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

2017-10-11 

§ 67 Motion om kapprumsbibliotek på Gagnefs förskolor och fritidshem 

§ 68 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 69 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 



 

 

§ 70 Budgetuppföljningsprognos 2017-08-31 barn- och utbildningsnämnden 

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

§ 72 Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2016/17 

§ 73 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av handlingsplan för 

utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid Djurås skola år F-6 

§ 74 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017-2018 

§ 75 Mål för Gagnefs kommuns kulturskola (musik- och dansskolan) 

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

§ 77 Rapporter 

§ 78 Ordföranderapport 

§ 79 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 80 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

2017-11-15 

§ 81 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 82 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 83 Budgetuppföljningsprognos 2017-10-31 Barn- och utbildningsnämnden 

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

§ 85 Detaljbudget 2018 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 86 Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av handlingsplan för 

utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid Bäsna skola 

§ 87 Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun – besöksplan år 2018 

§ 88 Avfallsplan 2018-2022 – yttrande 

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

§ 90 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2018 

§ 91 Rapporter 

§ 92 Ordföranderapport 

§ 93 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 94 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

 

2017-12-13 

§ 95 Budget 2017 – åtgärder för budget i balans 

§ 96 Detaljbudget 2018 barn- och utbildningsnämnden 

 

 

 

 


