
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07 1 (13) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:25 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Svante Hanses (KOSA), ordförande 

Ann-Christine Karlsson (S) 

Per Källs (KOSA) 

Maria Alfredsson (MP) 

Jonas Hellsten (C) 

Birgitta Ihlis (M) 

Anders Bengtsson (KD) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Eva-Lotta Törnblom (S) 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Åsa Nordlund, utvecklingsledare, §3-§5 

 
Justering 

Justerare 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-02-15, kl. 11:00 §1-§11 

 
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 2018-02-07 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§1-§11 2018-02-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-09 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 1 

Medborgarförslag om ny skola/förskola i Bäsna (BUN/2017:291) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Anse medborgarförslaget besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen 

2017-05-17 i uppdrag att ta fram ett förslag på lokallösning för förskola och 

grundskola i Bäsna. Ett förslag har tagits fram som kommer att redovisas i 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-01-16, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 171214 § 164, dnr KS/2017:197/29, en sida. 

Medborgarförslag, 2017-10-31, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 2 

Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista (BUN/2018:18) 

 

 

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 170504 § 26 

KS/2017:54/63 

BUN/2017:155/63 

Medborgarförslag om sommaröppet i förskola och 

fritidshem 

Kf 170615 § 58 

KS/2017:117:60 

BUN/2017:221/60 

Medborgarförslag om att minska mängden bakning 

på hemkunskapen 

Ks 170919 § 101 

Kf 170309 § 4 

KS/2017:59/88 

BUN/2017:245/60 

Motion om kapprumsbibliotek på Gagnefs 

förskolor och fritidshem 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2018-01-30, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2018-01-18, tre sidor. 
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§ 3 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 

handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid 

Mockfjärds skola år F-6 (BUN/2017:294) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Mockfjärds skola 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. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017-11-21, en sida. 

Rapport från egentillsyn Mockfjärds skola F-6, 2017-11-13, fem sidor. 
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§ 4 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 

handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid 

Mockfjärds skola år 7–9 (BUN/2017:293) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Mockfjärds skola år 7-9. 

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, 2017-12-01, en sida. 

Rapport från egentillsyn Mockfjärds skola 7-9, 2017-11-27, fem sidor. 
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§ 5 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn samt fastställande av 

handlingsplan för utvecklingsområden utifrån egentillsyn vid 

Mockfjärdsskolans IM IND, IM språk, SFI, VUX 

(omvårdnadsprogrammet) (BUN/2017:295) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Mockfjärds skola IM ind, IM språk, SFI, VUX  

(omvårdnadsprogrammet). 

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, 2018-01-08, en sida. 

Rapport från egentillsyn IM IND, IM språk, SFI, VUX 

(omvårdnadsprogrammet), 2017-11-12, fyra sidor. 
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§ 6 

Musikalarrangemang musik- och dansskolan, avslutad verksamhet 

(BUN/2016:29) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delge kommunstyrelsen att musikalverksamheten inom 

kulturskolan är avvecklad. 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturskolan har genom åren arrangerat och satt upp musikaler i 

Lindberghallen. I och med att den musikallärare som ansvarat för 

kommunen slutat, har kulturskolan beslutat att inte fortsätta med den 

verksamheten. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-01-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 7 

Rapporter (BUN/2017:203) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

1. Skolinspektionen tillsyn 2017 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar om Skolinspektionens synpunkter. 

 

Underlag 

E-post, Skolinspektionen, 2017-12-18, en sida. 

Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Särskolan Skeppet i Gagnefs 

kommun, Skolinspektionen, 2017-12-18, nio sidor. 

E-post, Skolinspektionen, 2017-12-18, en sida. 

Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gagnefs kommun, Skolinspektionen, 

2017-12-18, sex sidor. 

E-post, Skolinspektionen, 2017-12-20, en sida. 

Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gagnefs kommun, 

Skolinspektionen, 2017-12-20, tre sidor. 

E-post, Skolinspektionen, 2017-12-20, en sida. 

Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gagnefs kommun, 

Skolinspektionen, 2017-12-20, fyra sidor. 

E-post, Skolinspektionen, 2018-01-16, en sida. 

Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Gagnefs kommun, Skolinspektionen, 

2018-01-16, fem sidor. 

Dnr: BUN/2017:203/60 
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§ 8 

Ordföranderapport 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Invigning Hedens skola 

• Egentillsyn Djuråsskolan 
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§ 9 

Anmälan av delegationsbeslut (BUN/2018:17) 

 

 

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 

105/2017, Ansökan om skolskjuts i annan kommun 

106, 108/2017, Ansökan om inackorderingstillägg 

107/2017, Ansökan om skolskjuts särskilda skäl 

109/2017, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 

110/2017, Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar 

1/2018, Ansökan om skolskjuts, växelvisboende 

2/2018, Utökning av tid 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-30, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsförvaltningen, 2017, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018, en sida. 
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§ 10 

Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

skolelever och förskoleelever (BUN/2017:250) 

 

 

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: 2017:56 

Djuråsskolan, Nr serie: 2017:57–69 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-01-18, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 171115 § 94, Bun 171011 § 80 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
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§ 11 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2018:23) 

 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Datautbildning för personal 

• Invigning av Hedens skola 

• Beslut från Skolinspektionens tillsyn 2017 

• Studiedag – elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

• Stadieindelad timplan från hösten 2018 

• Bedömningsstöd i åk 1 

• Obligatoriskt kartläggningsmaterial för förskoleklass 

• Skiss – ny förskola och grundskola i Bäsna  

• Skiss – utbyggnad av förskola vid Syrholns skola 

• Redovisning av 2017 års ekonomiska resultat 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-06, en sida. 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-02, två sidor. 

 

 


