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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 1 (31) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-17:25 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Svante Hanses (KOSA), ordförande 

Ann-Christine Karlsson (S) 

Maria Alfredsson (MP) 

Jonas Hellsten (C) 

Birgitta Ihlis (M) 

Anders Bengtsson (KD) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Helene Örnebring, ekonom, §40 

Else-Britt Johansson, avdelningschef förskola, §40 

Åsa Nordlund, utvecklingsledare, §43-§45 

 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Anders Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-06-13, kl. 08:15 §33-§52 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________   

Helene Jarefors  

 
Ordförande 

 

 ________________________________   

Svante Hanses (KOSA)  

 
Justerare 

 

 ________________________________   

Anders Bengtsson (KD)  

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 2 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§33-§52 2018-06-13 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-07-05 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 33 

Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Dala-Floda 

(BUN/2016:76) 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

  

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från X och X, till kommunfullmäktige föreslås att 

kommunen bygger en ny förskola i Dala-Floda. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med skolledning, personal, 

vårdnadshavare samt den teknisk förvaltningen, tagit fram ett förslag på en 

ny förskola sammanbyggd med Syrholnsskola. Förslaget har presenterats för 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-20, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 180503 § 51, två sidor. 

Protokollsutdrag, Bun 160420 § 41, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 15, en sida. 

Medborgarförslag, 2016-01-01, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 34 

Medborgarförslag om att bygga en förskola i Dala-Floda 

(BUN/2016:77) 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

  

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att 

kommunen bygger en förskola i Dala-Floda. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med skolledning, personal, 

vårdnadshavare samt den teknisk förvaltningen, tagit fram ett förslag på en 

ny förskola sammanbyggd med Syrholnsskola. Förslaget har presenterats för 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-20, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 180503 § 51, två sidor. 

Protokollsutdrag, Bun 160420 § 42, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 160310 § 14, en sida. 

Medborgarförslag, 2015-12-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 35 

Medborgarförslag om bygg en ny förskola i Dala-Floda! 

(BUN/2016:295) 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Bifalla medborgarförslaget. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag, från X och X, till kommunfullmäktige föreslås att 

Gagnefs kommun bygger en ny förskola i Dala-Floda. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med skolledning, personal, 

vårdnadshavare samt den teknisk förvaltningen, tagit fram ett förslag på en 

ny förskola sammanbyggd med Syrholnsskola. Förslaget har presenterats för 

barn- och utbildningsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-20, en sida. 

Protokollsutdrag, Kf 180503 § 51, två sidor. 

Protokollsutdrag, Kf 161110 § 187, en sida. 

Medborgarförslag, 2016-10-08, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 36 

Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola i Dala-Floda 

(BUN/2016:271) 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Anslå 18 mkr för byggandet av en förskola och ett mottagningskök i 

anslutning till Syrholns skola. 

 

Ärendebeskrivning 

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

utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ritning på en förskola 

sammanbyggd med Syrholnsskola. 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 den planritning som tagits fram. Det förslag som tagits fram är 

förankrad bland personal, barn, föräldrar och i skolledningen, som har getts 

möjlighet att delta vid framtagandet av förslaget. 

 

Förslaget har redovisats för barn- och utbildningsnämnden 2018- 03-21. 

Barn- och utbildningsnämnden gav barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att gå vidare med förslaget och göra en kostnadsberäkning för 

byggande av en förskola i anslutning till Syrholns skola. Ärendet skickades 

till tekniska förvaltningen för handläggning. 

 

Kostnadsberäkning 

Tekniska förvaltningen har undersökt ritningsförslaget för en förskola vid 

Syholnskola. Slutsatsen, utifrån kalkyl och referenser från nyligen slutförda 

skolprojekt i närliggande kommuner, är att kommunen kan bygga i egen 

regi för cirka 26 000 kr/kvm. I den kalkylen ingår okomplicerad 

grundläggning och färdig byggnad, exklusive omkringliggande markarbeten 

och finplanering av tomt. För Syrholns skola ger det en kostnad på cirka 15 

mkr samt en ombyggnad av nuvarande mottagningskök till tillagningskök 

på cirka 3 mkr. Sammantaget 18 mkr. 
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Kostnader drift och internhyra 

Ny internhyra beräknad på 18 mkr  1 106 tkr 

Nuvarande hyreskostnad för förskolan Sörgården: -583 tkr 

Samordning kost:   -105 tkr 

Samordning förskola och grundskola:  -300 tkr 

Samordning kost och lokalvård:  - 100 tkr 

 

Differens:    cirka 20 tkr 

 

Samordningsvinster är en försiktig uppskattning av möjliga effektiviseringar 

som kan göras om verksamheterna förs samman. 

 

Kostnad kosten i budget 2018 

Skolan    475 000 kr/år 

Fritidsverksamheten   55 000 kr/år 

Förskolan    445 000 kr/år 

Summa:    975 000 kr/år 

 

Beräknade kostnader för ett gemensamt produktionskök skola/förskola 

Dala-Floda 

Personalkostnad endast kost  840 000 kr/år 

Personalkostnad städ skolan  30 000 kr/år 

Summa:    870 000 kr/år 

 

Den minskade kostnaden för kostverksamheten är beräknad till cirka 

105 000 kr. Lokalvårdskostnaden på förskolan är minskad i kosten budget 

men kommer att belasta förskoleverksamhetens budget. Kostnaden för 

lokalvård på förskolan ä 2018 beräknad till 120 000 kr. En översyn av 

kostens och lokalvårdens kombinationstjänster kommer att göras i samband 

med en sammanslagen förskola och grundskola. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-07, två sidor. 

Fastighetskostnader Dala-Floda, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 8 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 37 

Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola och skola i 

Bäsna (BUN/2016:243) 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Anslå 50 miljoner kronor för byggande av en ny förskola och 

grundskola i Bäsna. 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

1. Ta fram en ny detaljplan för fastighet 34:12 skifte 1. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Begära hos tekniska nämnden att man tar fram ett underlag för trafik, 

parkeringar och utemiljö för Bäsna skola. 

 

Ärendebeskrivning 

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

utbildningsförvaltningen i uppdrag att utifrån framtagen skiss på samordnade 

lokaler för förskola, fritidshem, förskoleklass, kulturskola och grundskola i 

Bäsna utarbeta en förslags handling för en helt ny lokal med placering på 

fastighet 34:12 skifte 1. I förslaget ska det ingå ett tillagningskök. 

 

Rektor, förskolechef och kostchef har i samråd med personal, 

vårdnadshavare och arkitekt utarbetat en ritning som har presenterats för 

barn- och utbildningsnämnden 2018-03-21. Barn- och utbildningsnämnden 

uppdrog till barn- och utbildningsförvaltningen att i samråd med tekniska 

förvaltningen ta fram en kostnadsberäkning och en kalkyl. 

 

Nuvarande skollokaler avvecklas. Blåklockan och befintlig skolbyggnad 

säljs. Nuvarande skolfastighet kan styckas upp och göras om till två 

fastigheter. Förskolan Smörblomman avyttras. Den nya förskolan och 

grundskolan uppförs på angränsande markområde tillhörande kommunen. 

Fördelen med detta är att man kan skapa en helt ny trafiklösning med 

parkeringar i anslutning till skolan. Byggnaden uppförs i två våningar med 

förskola i bottenvåningen. 
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Kostnadsberäkning 

Tekniska förvaltningen har undersökt ritningsförslaget för en ny skola i Bäsna. 

Slutsatsen, utifrån kalkyl och referenser från nyligen slutförda skolprojekt i 

närliggande kommuner, är att kommunen kan bygga i egen regi för cirka 

26 000 kr/kvm. I den kalkylen ingår okomplicerad grundläggning och färdig 

byggnad, exklusive omkringliggande markarbeten och finplanering av tomt.  

 

Det ger en byggkostnad på cirka 50 mkr. 
 

Renoveringsbehov förskola och grundskola i Bäsna 

Verksamheten bedrivs idag i slitna lokaler och har ett stort behov av 

underhåll och renovering. Tekniska förvaltningen har gjort en 

genomgång av fastigheternas renoveringsbehov de närmsta tio åren. 

Uppskattad kostnad: 11 670 tkr. I den summan ingår inte eventuella 

anpassningar och ombyggnader av befintliga lokaler. 

 

Sammanställning driftkostnader 

Kostnad 2018 Nybyggnad 

Fastighetskostnader 2912 tkr *  3 147 tkr 

Kosten  1370 tkr  920 tkr 

Lokalvård   612 tkr  500 tkr 

Pedagogisk verksamhet 500 tkr  0 

 

Summa:  5 394 tkr  4 567 tkr 

Differens:    827 tkr  

 
*Inkluderar underhållskostnad befintliga byggnader under tio år. I kalkylen 

ingår inte utemiljö, parkeringar och eventuella tillfarter. 

 

Nuvarande kostnad 

Kostnad internhyra 2018 

Verksamheten förskola och grundskola bedrivs idag i fem olika lokaler. 

Den samlade årskostnaden för internhyra är 1 741 tkr. 

Fördelat enligt nedan:  

Grundskola 443 tkr  

Förskola, Smörblomman 271 tkr (extern förhyrning)  

Förskola, Blåklockan 133 tkr  

Förskola, Vitsippan 291 tkr (hyrd modul)  

Förskola och F-klass 603tkr (hyrd modul, avtal fram till 2020) 
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Kostnader lokalvård, budget 2018 

Bäsna skola  289 tkr 

Blåklockan  63 tkr 

Smörblomman 85 tkr 

Vitsippan  112 tkr 

Solrosen  62 tkr 

Summa:  612 tkr 

 

Kostnader kosten, budget 2018 

Skolan  360 tkr 

Fritidsverksamheten  100 tkr 

Förskolan  910 tkr 

Kostnad:  1370 tkr 

 

Beräknade driftkostnader för en ny förskola och skola i Bäsna 

 

Minskad kostnad pedagogisk personal 

Öppning och stängning förskola och fritids - 300 tkr 

Avveckling av två dagbarnvårdare tjänster - 200 tkr 

Summa:    - 500 tkr 

 

Kostnad lokalvård 1900 kvm nybyggnation 

Kostnaden för lokalvård uppskattas till cirka 450–500 tkr 

 

Kostnader för ett produktionskök skola/förskola  

Personalkostnad kost  880 tkr 

Personalkostnad städ skolan 40 tkr 

Kostnad:    920 tkr 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Birgitta Ihlis (M): Återremiss med hänsyn till vår motion Utredning skolan 

(180228) (och att ta med nybyggnad av Bäsna skola till budgetberedningen 

inför 2019). 

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

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Birgitta Ihlis (M) förslag om återremiss mot avslag och 

finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs. 
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Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång: 

Den som röstar ja bifaller att ärendet ska avgöras idag. 

Den som röstar nej bifaller Birgitta Ihlis (M) förslag om återremiss. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med fyra ja-röster, två nej-röster, en frånvarande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 

Ledamot N Tjänstgörande ersättare Ja Nej Avstår Frånvaro 

Ann-Christine Karlsson S X  X    

Pelle Källs KOSA –     X 

Maria Alfredsson MP X  X    

Jonas Hellsten C X  X    

Birgitta Ihlis M X   X   

Anders Bengtsson KD X   X   

Svante Hanses KOSA X  X    

Summa: 4 2  1 

 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Birgitta Ihlis (M) och Anders Bengtsson (KD) till 

förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-07, tre sidor. 

Statusbedömning av Bäsnaskolan, 2018-04-16, en sida. 

Fastighetskostnader Bäsna, 2018-05-22, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Tekniska nämnden + handling 
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§ 38 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2018:23) 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Skolinspektionen, uppföljning av genomförda åtgärder utifrån tillsyn 

hösten 2017 

• Förskolan, kostnader 

• Lokalsituationen, Mockfjärd och Djurås 

• Arbetsplan, samverkan skola och arbetsliv 

• Sommarskola 

• Personalsituationen 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-28, en sida. 
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§ 39 

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 150507 § 89 

KS/2015:269/62 

BUN/2015:68/62 

Motion om att tillsätta en utredning angående ungas 

psykiska hälsa och skolresultat, med fokus på 

genusperspektivet 

Bun 150923 § 61 

BUN/2015:193/62 

Förbättra ungas psykiska hälsa och skolresultat, 

med fokus på genusperspektivet 

Kf 171214 § 164 

Ks/2017:197/29 

BUN/2017:291/29 

Medborgarförslag om ny skola/förskola i Bäsna 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-22, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2018-05-21, två sidor. 
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§ 40 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2018:24) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att redovisa åtgärder för budget i balans 

och konsekvenser till nästa sammanträde för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetprognosen för sista april visar på ett prognostiserat underskott för 

barn- och utbildningsnämnden för 6,9 mkr. De verksamheter som har 

underskott har lämnat förslag på åtgärder enligt bifogade underlag. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

åtgärder för budget i balans och konsekvenser till nästa sammanträde 

för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsgång 

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

och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-09, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Barn- och utbildningsnämnden, 

två sidor. 

Konsekvensbeskrivning vid nedskärning av 10 tjänster i förskolan till 

hösten, 2018-05-21, två sidor. 

Prognostiserat budgetunderskott Mockfjärdsskolan, 2018-05-14, två sidor. 

Budgetuppföljning per 180430, Djuråsskolan, två sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 41 

Budget 2019, konsekvenser av budgetberedningens förslag till ramar 

(BUN/2018:48) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 

prioriterade områden för budget 2019. 

2. Delge budgetberedningen barn- och utbildningsnämndens prioritering. 

 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har i sitt budgetdirektiv beaktad de volymförändringar som 

barn- och utbildningsnämnden har i sin verksamhet för 2019. Det innebär en 

viss ramutökning för grundskola, gymnasieskola och förskola. Dock har inga 

hänsyn tagits till de övriga äskanden som barn- och utbildningsförvaltningen 

redovisat i barn- och utbildningsnämnden och budgetberedning. 

 

Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning är att följande områden bör 

prioriteras i den fortsatta nämnds dialogen med budgetberedningen 2018-06-07. 

1. Barn i behov av särskilt stöd i förskolan 1.5 mkr 

2. Elever i behov av särskilt stöd i grundskolan 1.5 mkr 

3. Utökad vikariebudget förskolan  1,2 mkr 

4. Studie- och yrkesvägledare/praosamordnare 600 tkr 

5. Kostsamordnare, utvecklare  550 tkr 

6. Kurator, grundskolan   600 tkr 

 

Motiven till ovanstående satsningar finns i ”Behovsbeskrivning 2019 för 

Barn- och utbildningsnämnden och Kostavdelningen”.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Bifall till förslaget men ta bort punkt 2 i underlaget. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer liggande förslag mot Anders Bengtsson (KD) 

ändringsförslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar 

enligt liggande förslag. 

 

 

 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-30 16 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Reservation 

Mot beslut reserverar sig Anders Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-07, en sida. 

Budgetdirektiv 2019, 2018-04-24, två sidor. 

Behovsbeskrivning 2019 för Barn- och utbildningsnämnden och 

Kostavdelningen, 2018-03-20, fem sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 42 

Ansökan om att starta fristående förskola i Kyrkbyn (BUN/2018:122) 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 

1. Under förutsättning att fullständig ansökan lämnats bevilja 

Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening godkännande att bedriva 

förskoleverksamhet samt erhålla bidrag enligt fastställda belopp för enskild 

bedriven förskoleverksamhet. Därutöver ska ekonomisk plan (drift och 

investering) lämnas och godkännas av barn- och utbildningsnämnden. 

Investeringsbidrag kräver beslut i kommunstyrelsen. 

2. Delegera till förvaltningschefen att besluta om fristående förskola i 

Kyrkbyn alternativt annan lösning. 

3. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att under hösten 2018 

följa upp den fristående verksamheten och återkomma med en rapport 

till barn- och utbildningsnämnden för beslut om fortsatt verksamhet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om att starta fristående förskola i Kyrkbyn har inkommit från 

Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening. De tänker sig bedriva 

verksamheten i Stuggu i de lokaler som nuvarande fristående förskola har 

sin verksamhet. Ansökan som inkommit till kommunen är inte komplett 

utan det saknas handlingar. Barn- och utbildningsförvaltningen för en dialog 

med föreningen och de kommer att inkomma med handlingar till barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde den 30 maj. 

 

Bedömning 

Den stora bristen på förskoleplatser i Kyrkbyn gör att det behövs fler 

utförare som kan erbjuda plats.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Tillägg till beslutspunkt 1, Därutöver ska 

ekonomisk plan (drift och investering) lämnas och godkännas av barn- och 

utbildningsnämnden. Investeringsbidrag kräver beslut i kommunstyrelsen. 

Tilläggsbeslut (beslutspunkt 2), Delegera till förvaltningschefen att besluta 

om fristående förskola i Kyrkbyn alternativt annan lösning. 

Tillägg till beslutspunkt 3, för beslut om fortsatt verksamhet. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer sina egna tilläggsförslag var för sig mot avslag och finner 

att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-07, en sida. 

Ansökan till Gagnefs kommun om att bedriva fristående 

förskoleverksamhet, Föräldrakooperativet i Gagnef ekonomisk förening, 

2018-05-06, tre sidor. 

Registreringsbevis, Bolagsverket, 2018-04-11, två sidor. 

 

Lagrum 

Skollagen kap 8, §§ 21-24. 

Riktlinjer för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg 

i enskild regi.  

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 

Egentillsyn Björbo och Dala-Floda förskolor (BUN/2018:51) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa handlingsplan för utvecklingsområden och åtgärder utifrån 

egentillsyn vid Björbo och Dala-Flodas förskolor. 

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, 2018-03-01, en sida. 

Rapport från egentillsyn Björbo/Dala-Flodas förskolor, 2018-02-12, fem sidor. 
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§ 44 

Egentillsyn Djurås förskolor (BUN/2018:110) 

 

Barn- och utbildningsnämnden 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, 

elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en 

rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-04-24, en sida. 

Rapport från egentillsyn Djurås förskolor, 2018-04-16, sex sidor. 
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§ 45 

Egentillsyn Mockfjärds förskolor (BUN/2018:111) 

 

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, 

elevgrupper, föräldragrupp och skolans rektor. Besöket sammanställs i en 

rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-04-24, en sida. 

Rapport från egentillsyn Mockfjärds förskolor, 2018-04-13, fem sidor. 
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§ 46 

Redovisning av internkontrollplan 2017/2018 Barn- och 

utbildningsnämnden (BUN/2017:235) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2017/2018 Barn- och 

utbildningsnämnden. 

2. Delge kommunstyrelsen redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I internkontrollplan 2017/18 för barn- och utbildningsnämnden ingår det 

fem kontrollområden. 

1. Mottagande särskola 

2. Pedagogiska måltider 

3. Skolans trafikmiljö 

4. Modersmålsundervisning 

5. Specialkost 

 

Bedömning 

Vid den uppföljning som gjorts bedöms område 1,2,4 och 5 ha rutiner som 

fungerar väl. Område 3, att följa upp trafiksäkerheten vid våra skolor, har 

inte genomförts innevarande år. Det kontrollområdet föreslås ingå i nästa års 

internkontrollplan.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-21, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 170913 § 62, en sida. 

Internkontrollplan 2017/18 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 47 

Delegationsordning - komplettering (BUN/2015:1) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta kompletterad delegationsordning innebärande att uppdra till 

förvaltningschefen och, i denna fråga till dennes ersättare, att 

underteckna personauppgiftsbiträdesavtal med externa leverantörer. 

 

Ärendebeskrivning 

Till följd av ett ökat behov av att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal 

(Pub-avtal) mellan Gagnefs kommun och externa leverantörer behöver 

barn- och utbildningsnämndens delegationsordning kompletteras med ett 

uppdrag till förvaltningschefen och i denna fråga dennes ersättare, att 

underteckna avtal med externa leverantörer, vilka hanterar personuppgifter 

för kommunens räkning.  

 

Personuppgiftslag (1998:204) (PuL) har till syfte att skydda människor 

mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. 

Med behandling avses bland annat insamling, registrering, lagring och 

bearbetning av personuppgifter. Samma gäller även med införandet av den 

nya dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter PuL den 25 maj 2018. 

 

Enligt PuL 3 §är varje nämnd/ kommunstyrelsen personuppgiftsansvarig 

för den information som hanteras under des ansvarsområde och ska 

upprätta ett Pub-avtal med den part som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. I det skriftliga avtalet ska det särskilt 

föreskrivas att biträdet får behandla personuppgifter bara i enlighet med 

instruktionerna och att biträdet måste vidta de säkerhetsåtgärder som den 

personuppgiftsansvarige ska vidta.  

 

För att teckna pub-avtal behöver ett tillägg göras i barn- och 

utbildningsnämndens delegationsordning, som enligt föreliggande förslag 

innebär att uppdra till förvaltningschefen, och in denna fråga dennes ersättare. 
 

Nr Ärendeslag Delegat Ansvarig verkställighet Kommentar Lagrum 

1.4 Undertecknande av 

personuppgiftsbiträdesavtal 

  FC     
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Tidigare beslut i ärendet 

Bun 161123 § 110 

Bun 150520 § 28 

Bun 150401 § 1 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-20, två sidor. 
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§ 48 

Rapporter (BUN/2018:114, BUN/2018:128, BUN/2018:133, 

BUN/2018:134, BUN/2018:83, BUN/2018:88) 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Deltagande i ERASMUS+ projekt 

 

Underlag 

Avsiktsförklaring om deltagande i ERASMUS+ projekt, Falun Borlänge-regionen, 

2018-03-15, en sida. 

Dnr: BUN/2018:83 

 

2. Behovet av nybyggnation av Bäsna skola och förskola 

 

Underlag 

Skrivelse angående behovet av nybyggnation av Bäsna skola och förskola, 

Lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola, en sida. 

Dnr: BUN/2018:114 

 

3. Vision för Gagnefs kommun 2030 samt Värdegrund för Gagnefs kommun 

 

Ärendebeskrivning 

En politisk styrgrupp har tagit fram föreliggande förslag till Vision för 

Gagnefs kommun 2030 och förslag till Värdegrund för Gagnefs kommun. 

 

I en fortsatt process kommer förslag till fullmäktigemål att tas fram. Målen 

grundas på Visionen. Därefter kommer nämnderna att ta fram förslag till 

mål och aktiviteter i syfte att svara upp mot fullmäktiges fastställda mål. 

 

Underlag 

Protokollsutdrag, Kf 180503 § 50, dnr KS/2017:81, en sida. 

Handlingsnr: BUN/2018:1027 
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4. Samverkansavtal Familjens hus 

 

Ärendebeskrivning 

Samverkansavtal är en överenskommelse mellan Vårdcentral Gagnef och 

Gagnefs kommun. Avtalet vill tydliggöra målgrupp, syftet, de övergripande 

mål, uppdrag, kompetens, ansvarsfördelning och organisationen som gäller 

för samverkan mellan Gagnefs kommun och Vårdcentral Gagnef, 

Landstinget Dalarna. 

 

Familjens hus innefattar fem verksamheter, öppen förskolan, 

mödrahälsovård, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst (Familjeteam) 

och samtalsmottagningen (Famnen). 

 

Underlag 

Samverkansavtal Familjens hus, fyra sidor. 

Dnr: BUN/2018:128 

 

5. Skolenkät hösten 2018 

 

Ärendebeskrivning 

Skolenkäten är en webbenkätundersökning som Skolinspektionen riktar till 

elever i årskurs fem, nio och gymnasiets år två, vårdnadshavare till barn i 

förskoleklass, grund- och grundsärskola samt pedagogisk personal i grund‐ 

och gymnasieskola. 

 

Enkätresultatet utgör ett viktigt underlag för myndighetens inspektionsarbete 

vars syfte är att bidra till att alla barn och elever får en god utbildning i en 

trygg miljö. 

 

Underlag 

Skrivelse om Skolenkäten hösten 2018, Skolinspektionen, två sidor. 

Dnr: BUN/2018:133 
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6. Uppföljning av betyg och resultat nationella prov åk 9 läsåret 2017/18 

 

Ärendebeskrivning 

Skolledning på Mockfjärdsskolan och Djuråsskolan har i uppdrag att göra 

en analys av betygsresultaten i åk 9 och jämföra dessa med resultaten vid de 

nationella proven. I den analysen framkommer det vissa skillnader i 

framförallt ämnet matematik. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer 

att följa upp detta i samband med upprättandet av årets kvalitetsredovisning. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-20, en sida. 

Uppföljning av resultat åk 9 förhållandet mellan NP och betyg 2017, 

Djuråsskolan, 2018-05-12, två sidor. 

Uppföljning av resultat åk 9 förhållandet mellan NP och betyg 2017, 

Mockfjärdsskolan, 2018-05-14, två sidor. 

Dnr: BUN/2018:134 

 

7. Placerade barn i förskola och fritidshem 

 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2018 per månad, 2018-05-31, en sida. 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2018 per månad, 2018-03-31, en sida. 

Dnr: BUN/2018:88 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-23, tre sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola (nr 2) 
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§ 49 

Ordföranderapport (BUN/2018:68) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Förfrågningar om arbetskläder för inomhusbruk till förskolans personal 

• Interpellation om egentillsyn 
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§ 50 

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 

26, 48/2018, Ansökan om inackorderingstillägg 

27, 30-31, 49/2018, Utökad tid 

28-29, 32-38, 40-45/2018, Ansökan om skolskjuts 

39/2018, Beslut om interkommunal placering i förskolan 

46-47/2018, Beslut om interkommunal ersättning förskola 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-23, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2018-05-22, två sidor. 
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§ 51 

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: 9–10 

Bäsna skola, Nr serie: 2018: 11–12 

Björbo skola, Nr serie: 2018: 13 

Kyrkskolan, Nr serie: 2018: 14–16 

Djuråsskolan, Nr serie: 2018: 17–23 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-05-17, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, två sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 180321 § 29 

Bun 180207 § 10 

Bun 171115 § 94 

Bun 171011 § 80 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
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§ 52 

Nämndinitiativ om "svalan" metoden (BUN/2018:161) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett nämndinitiativ till barn- och utbildningsnämnden föreslår 

Anders Bengtsson (KD) att verksamheten använder sig av “svalan” 

metoden så elevers behov kan tillgodoses på ett bättre sätt. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndinitiativ, 2018-05-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Bun beredning 

 

 

 


