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Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:55 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Svante Hanses (KOSA), ordförande 

Ann-Christine Karlsson (S) 

Maria Alfredsson (MP) 

Jonas Hellsten (C) 

Birgitta Ihlis (M) 

 
Tjänstgörande ersättare 

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

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Helene Örnebring, ekonom, §14-§16, §23-§25, §30 

Fredrika Mattsson, skoladministratör/trafikhandläggare, §21 

Åsa Nordlund, utvecklingsledare, §31 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Jonas Hellsten (C) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-03-28, kl. 15:00 §12-§32 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Helene Jarefors  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Svante Hanses (KOSA)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Jonas Hellsten (C)  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§12-§32 2018-03-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-04-19 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 12 

Motion om att tillsätta en utredning angående ungas psykiska hälsa och 

skolresultat, med fokus på genusperspektivet (BUN/2015:68) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Avslå motionen. 

  

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Kerstin Stenqvist (C) och 

Sofia Jarl (C) att kommunen tillsätter en utredning angående ungas 

psykiska hälsa och skolresultat, med fokus på genusperspektivet. 

 

Någon utredning utifrån motionen har inte gjorts då barn- och 

utbildningsförvaltningen varken haft resurser eller möjlighet att genomföra 

ett sådant utredningsuppdrag. Barn- och utbildningsförvaltningen följer de 

utredningar och enkätundersökningar som görs både på nationell, som på 

regional nivå. Barn- och utbildningsförvaltningen följer också upp 

resultaten avseende betyg i åk 6 och åk 9, bland pojkar och flickor i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vidare så görs analyser av resultatet från 

LUPP undersökningen. 2016 års resultat visade på att cirka 5–10 % av 

eleverna i skolåren 7–9 mår dåligt i stort sett varje dag. Det är allt från 

sömnproblem, huvudvärk, stress och nedstämdhet. 

 

Utifrån den bild som barn- och utbildningsförvaltningen har av den 

psykiska ohälsan så har det under de senaste åren genomförts ett antal 

åtgärder. Elevhälsan har förstärkts med en tjänst som skolsköterska och 

med en kuratorstjänst. IFO har anställt en ungdomsstödjare. Ett 

exempel på förebyggande arbete är Projekt Fokus unga som finns 

beskrivet i SAGA/BUS-protokollet från den 19 februari. Projektet 

startades i september 2017 och är ett samarbete mellan vårdcentralen, 

öppenvårdspsykiatrin och socialnämnden i Gagnef och beskriver arbetet 

riktat mot unga med psykisk ohälsa. 

 

Ungdomsmottagningen har förlagt sin verksamhet till Djuråsskolan och 

Mockfjärdsskolan. Hösten 2017 öppnade Villan i Djurås. En verksamhet för 

elever som varit hemmasittare. Arbetet med att ta fram en värdegrundsplan 

vid Mockfjärdsskolan pågår. Ett fokus på elevhälsans främjande och 

förebyggande arbete. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-27, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 150507 § 89, dnr KS/2015:269/62, en sida. 

Motion, 2015-04-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 13 

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 

Bun 170517 § 44 

BUN/2017:63/04 

Budgetuppföljningsprognos 2017-04-30 Barn- och 

utbildningsnämnden 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2018-02-27, två sidor. 
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§ 14 

Bokslut 2017 Barn- och utbildningsnämnden (BUN/2018:21) 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 

1. Lägga Bokslut 2017 Barn- och utbildningsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden avviker ifrån oktoberprognosen med 4 376 tkr.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-09, en sida. 

Bokslut 2017 Barn- och utbildningsnämnden, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 15 

Verksamhetsberättelse 2017 Barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2018:21) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna Verksamhetsberättelse 2017 Barn- och utbildningsnämnden 

samt översända rapporten till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens resultat avviker med 3 925 tkr från 

budgetramen 2017. Avvikelserna beror på dels ett större överskott från 

kostavdelningen, dels på intäkter från statsbidrag till vuxenutbildningen, 

uppbokade kostnader för ensamkommande och ett överskott för avskrivningar.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-27, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2017 Barn- och utbildningsnämnden, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 16 

Budget 2019 - Behovsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2018:48) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

2     Föra ärendet till budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en behovsbeskrivning 

inför arbetet med att ta fram ett förslag till budget 2019. Beskrivningen 

anger verksamheternas behov utifrån volymförändringar, särskilda 

satsningar och behov beroende på omvärldsförändringar eller beslut 

fattade av regering och riksdag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-03-09, en sida. 

Behovsbeskrivning 2019 för barn- och utbildningsnämnden och 

kostavdelningen, 2018-03-20, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 17 

Förslag nya lokaler förskola och grundskola i Bäsna (BUN/2016:243) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Begära hos tekniska nämnden att ta fram en kostnadsberäkning 

för byggande av ny förskola och grundskola i Bäsna, utifrån 

framtagna underlag.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2017-05-17 att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en skiss på en ny förskola 

och grundskola i Bäsna. Skolledningen har tillsammans med personal 

och den lokala styrelsen utarbetat ett pedagogiskt underlag som utgör 

grunden till den skiss som tagits fram. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-03-01, en sida. 

Plan 1, skissförslag, 2018-02-13, en sida. 

Plan 2, skissförslag, 2018-02-13, en sida. 

Situationsplan, skissförslag, 2018-02-12, en sida. 

Samverkansidé Bäsna, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 170517 § 46 

Bun 160914 § 85 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden + handling 
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§ 18 

Förslag skiss förskola Dala-Floda (BUN/2016:271) 

 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

1. Begära hos tekniska nämnden, att utifrån framtagen skiss, ta fram en 

kostnadsberäkning för byggande av förskola i anslutning till Syrholns skola. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2017-05-17 att ge barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en skiss på en förskola 

sammanbyggd med Syrholns skola. Förskolan ska ha tre avdelningar och 

inrymma cirka 44–46 platser. Det befintliga mottagningsköket ska byggas 

om till ett tillagningskök. Skolledningen har tillsammans med personal, 

barn och elever utarbetat en pedagogisk plattform och verksamhetsidé som 

utgör grunden till den skiss som tagits fram.  

 

Bedömning 

Den skiss som har tagits fram är väl förankrad i skolledning och 

personalgruppen. Föräldrar både i förskola och grundskola har informerats 

och getts möjlighet att komma med synpunkter på framtagna förslag.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-26, en sida. 

Plan 1, skissförslag, 2018-02-05, en sida. 

Plan 2, skissförslag, 2018-02-05, en sida. 

Situationsplan, skissförslag, 2018-02-05, en sida. 

Samverkansidé Dala-Floda, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 170517 § 47 

Bun 161019 § 96 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden + handling 
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§ 19 

Uppdrag att ta fram förslag på samordnade lokaler förskola och 

grundskola Kyrkbyn (BUN/2018:49) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram förslag på samordnade 

lokaler för förskola och grundskolan i Kyrkbyn. 

 

Ärendebeskrivning 

Den fristående förskolan ScaDuMe kommer att avveckla sin verksamhet 

sommaren 2018. De har 20 platser. Kommunen har 70 platser i Kyrkbyn. 

Prognosen de närmaste fem åren visar på ett behov av cirka 90–100 platser. 

För att klara det framtida behovet av platser i förskolan och grundskolan är 

det nödvändigt med en översyn av lokalerna i Kyrkbyn. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-26, en sida. 

Uppdrag att ta fram förslagshandling och kostnadsförslag för projektering 

av lokaler för förskola samordnade med grundskolans lokaler vid 

Kyrkskolan samt förslag på ombyggnad och renovering av fritidshemmets, 

förskoleklassen och grundskolans lokaler, 2018-02-22, en sida. 
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§ 20 

Översyn lokaler F-6 Djuråsskolan (BUN/2018:62) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att i samråd med tekniska förvaltningen ta 

fram underlag och skiss för ombyggnad och renovering av Djuråsskolan F-6. 

 

Ärendebeskrivning 

Vid de arbetsmiljöundersökningar som gjorts vid Djuråsskolans låg- och 

mellanstadium har det konstaterats att det finns problem med syllar och golv 

vilket kommer att kräva omfattande renoveringsåtgärder. Samtidigt finns det 

ett behov av att se över lokalernas utformning. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-03-01, en sida. 

Uppdrag att utarbeta ett underlag för om- och tillbyggnad av Djuråsskolan F-6, 

2018-02-14, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Tekniska nämnden 
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§ 21 

Skolskjuts särskola (BUN/2018:52) 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 

1. Anta riktlinjer för rätt till skolskjuts för elever inskrivna i särskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen (2010:800) har elever i särskola rätt till skolskjuts. Samma 

regler gäller som inom grundskolan, med hänsyn till färdvägens längd, 

trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet. För att ha rätt till skolskjuts måste eleven vara folkbokförd i 

Gagnefs kommun. Rätten till skolskjuts gäller endast vid behov och för 

resor till och från skolan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-26, en sida. 

Riktlinjer Skolskjuts för elever vid särskolan, 2018-03-20, två sidor. 
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§ 22 

Skolinspektionen tillsyn 2017 (BUN/2017:203) 

 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta barn- och utbildningsförvaltningens svar till Skolinspektionen 

över de beslut och föreläggande som kommunen fått. 

 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av skolan i Gagnefs kommun. I 

det beslut man har tagit pekar man på ett antal brister som kommunen ska 

åtgärda. Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med 

skolledningen gått igenom bristerna och vidtagit ett antal åtgärder. 

 

Beslutsunderlag 

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

Svar på föreläggande: Gymnasieskola, förskoleklass och fritidshem, 

förskola och grundsärskola, elva sidor. 
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§ 23 

Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, 

förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2018 (BUN/2018:11) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Den interkommunala ersättningen avser barn/elever som är gästande/placerade 

i och från andra kommuner enligt skollagen kap 10 § 27 och kap 8 § 13. 

Årskostnaderna är baserade på beräkning på 2018 års budget och volymer för 

respektive verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-18, en sida. 

Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2018, bilaga 1, två sidor. 
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§ 24 

Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 

och pedagogisk omsorg 2018 (BUN/2018:12) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala 

kostnaden för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2018. Bidragsbeloppen inkluderar 

en kompensation på 3 % för administration (SFS 2010:317). Ett särskilt 

momsbidrag om 6 % ingår i beräkningen för kompensation för ingående 

moms, detta regleras i en särskild lag (SFS 1994:1799). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-18, en sida. 

Ersättning till fristående aktörer 2018, bilaga 1-6, sex sidor. 
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§ 25 

Prislista för gymnasiet 2018-Gymnasialt samarbete (Gysam) 

(BUN/2018:13) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa den gemensamma prislistan Gysam 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Gysams gemensamma prislista är framtagen enligt tidigare beslutad modell. 

När det gäller friskolorna ska den gemensamma prislistan användas i de fall 

programmet ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-18, en sida. 

Prislista 2018 Gysam, två sidor. 
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§ 26 

Rapporter (BUN/2018:47,BUN/2018:48,BUN/2018:56) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska genom sitt tillsynsansvar se till att ha en uppföljning 

av de enskilda nämndernas ekonomi.  Detta ska ske genom 

• Tre centrala ekonomiska uppföljningar, budgetuppföljningsprognoser, 

där alla nämnder ska lämna en redovisning och årsprognos till 

kommunstyrelsen 

• Nämndernas ekonomiska rapporter under året skickas till 

kommunstyrelsen som information. 

 

På övergripande nivå genomförs tre budgetuppföljningsprognoser (BUP), 

per sista april, augusti (delårsbokslut) och oktober samt årsbokslut. Dessa 

rapporteras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Delårsbokslut och 

årsbokslut fastställs av kommunstyrelsen innan revision och 

kommunfullmäktige behandling. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 180213 § 9, dnr KS/2018:37, en sida. 

Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2018, 2018-02-01, en sida. 

Dnr: BUN/2018:47 

 

2. Plan Budgetprocess 2019 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetarbetet 2019 har dragit igång. 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. 
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Underlag 

Protokollsutdrag, Ks 180213 § 22, dnr KS/2018:51, en sida. 

Plan budgetprocessen 2019, 2018-02-13, två sidor. 

Dnr: BUN/2018:48 

 

3. Nya regler för klagomålshantering inom vården 

 

Underlag 

Nya regler för klagomålshantering inom vården, Socialstyrelsen, 

2017-12-19, en sida. 

Dnr: BUN/2018:56 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-13, två sidor. 
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§ 27 

Ordföranderapport (BUN/2018:68) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Budgetarbetet 
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§ 28 

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 

3, 14-15/2018, Ansökan om skolskjuts, växelvisboende 

4-6, 16, 19-20, 24-25/2018, Ansökan om inackorderingstillägg 

7-13/2018, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 

17-18, 21-22/2018, Utökad tid i förskola 

23/2018, Uppsägning av fritidshemsplats 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-12, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2018-03-12, två sidor. 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 22 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 29 

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. 

 

Djuråsskolan, Nr serie: 2018:1–3 

Djurmoskolan, Nr serie: 2018:4 

Djuråsskolan, Nr serie: 2018:5–7 

Bäsna skola, Nr serie: 2018:8 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-03-13, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 180207 § 10 

Bun 171115 § 94 

Bun 171011 § 80 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 23 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 30 

Ombudgetering av investeringsmedel 2017 (BUN/2016:60) 

 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa investeringsredovisning 2017 Barn- och utbildningsnämnden. 

2. Översända investeringsredovisning 2017 Barn- och utbildningsnämnden 

till kommunstyrelsen. 

 

Barn-och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av 

investeringsmedel från 2017 till 2018 om 1 347 tkr. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden visar ett överskott för 2017 i 

investeringsredovisningen. Under året har investeringar skett i bland annat 

inventarier och digitala hjälpmedel. Överskottet beror till stor del på att 

verksamhetsanpassning av Djuråsskolan för elever med funktionshinder 

har bokförts hos tekniska nämnden. 

 

I Investeringsredovisning 2017 Barn- och utbildningsnämnden redovisas 

de projekt där det finns önskemål från barn- och utbildningsnämnden om 

att ombudgetera anslagen för investeringar från 2017 till 2018 års budget. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-19, en sida. 

Investeringsredovisning 2017 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

/ 
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 24 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 31 

Redovisning av rapport utifrån egentillsyn på Kulturskolan 

(BUN/2018:39) 

 

 

Barn och utbildningsnämndens beslut 

1. 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 och 

skolans rektor. Besöket sammanställs i en rapport och redovisas vid barn- 

och utbildningsnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-02-13, en sida. 

Rapport från egentillsyn Gagnefs kulturskola, 2018-01-15, tre sidor. 
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Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21 25 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 32 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2018:23) 

 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Prao obligatorisk 

• KARTA – kartläggningsverktyg för förskolan 

• IT-plan – förskolan 2018/2019 

• Digitalt system för tidmätning i förskolan 

• Datorer till elever i åk 7-9 

• Förskoleplatser Kyrkbyn 

• Öppettider förskolan 

• Utbildning – barnskötare 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-03-19, två sidor. 

 

 


