
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-12 1 (16) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:30 

 
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 

Kristina Bolinder (C) 

Eva-Lotta Törnblom (S) 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Helene Örnebring, ekonom 

Åsa Nordlund, utvecklingsledare, §53-§61 

 
Justering 

Justerare 

Birgitta Ihlis (M) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2018-09-18, kl. 14:00 §53-§65 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Svante Hanses (KOSA) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Birgitta Ihlis (M) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-12 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§53-§65 2018-09-19 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2018-10-11 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 53 

Motion om inbyggda filter (BUN/2018:190) 

 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Anders Bengtsson (KD) att 

Gagnefs kommun undersöker om det finns någon kommun som lyckats i 

detta arbetet på ett bra sätt och hur det systemet fungerar. Att Gagnefs 

kommun inrättar ett bra filtersystem liknande det som fungerar bäst. 

 

Kommunens IT avdelning kommer i samråd med kommunerna i Falun-

Borlänge regionen upphandla tekniska lösningar som ger möjlighet till att 

filtrera bort olämpliga hemsidor, så att barn och elever inte kan få tillgång 

till dessa via kommunens server. 

 

Beslutsunderlag 

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

Protokollsutdrag, Kf 180614 § 67, dnr KS/2018:176, en sida. 

Motion, 2018-06-12, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 54 

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. 
 

Datum / § / dnr Ärenderubrik 

Bun 180530 § 42 

BUN/2018:122 

Ansökan om att starta fristående förskola i Kyrkbyn 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2018-08-20, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2018-08-20, två sidor. 
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§ 55 

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

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Det är rektorerna som ansvarar för hur den pedagogiska verksamheten 

utformas på skolan. Kommunens tidigare erfarenhet tillsammans med 

kunskapen om barn, med särskilda behov, gör att nämnden uppmuntrar 

rektorerna att använda metoden där behoven finns. 

 

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. 

 

Bedömning 

Förvaltningen har under 2017 startat en särskild undervisningsgrupp för 

elever i skolåren 7–9 med hög frånvaro. Verksamheten bedrivs i Villan i 

Djurås. Det finns planer på att starta en grupp för yngre barn i Djurås, men 

det saknas lämpliga lokaler. Erfarenheten från Kyrkskolan och arbetet med 

undervisningsgruppen Svalan kan vara värdefull i samband med 

organiserandet av en särskild undervisningsgrupp i Djurås. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Bengtsson (KD): Det är rektorerna som ansvarar för hur den 

pedagogiska verksamheten utformas på skolan. Kommunens tidigare 

erfarenhet tillsammans med kunskapen om barn, med särskilda behov, gör 

att nämnden uppmuntrar rektorerna att använda metoden där behoven finns. 

 

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, 2018-09-03, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 180530 § 52, en sida. 

Nämndinitiativ, 2018-05-30, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Anders Bengtsson (KD) 
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§ 56 

Internkontrollplan 2018/2019 barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2018:213) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta interkontrollplan 2018/2019 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen föreslår följande områden för internkontroll 2018/2019. Två 

av områdena har ingått i 2017/2018 års plan, och föreslås finnas kvar för att 

säkerställa att rutinerna är väl implementerade i verksamheten. 
 

1. Mottagande särskola 

2. Modersmålsundervisning och handledning i modersmål 

3. PRAO i åk 8 

4. Trafiksäkerhet, skolskjuts  

5. Anmälan till huvudman, kränkande behandling 

 

Beslutsunderlag 

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

Protokollsutdrag, Bun 180530 § 46, dnr BUN/2017:235, en sida. 

Internkontrollplan 2017/18 Barn- och utbildningsnämnden, dnr BUN/2017:235, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 170913 § 62, dnr BUN/2017:235, en sida. 
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§ 57 

Förskola i Mockfjärd, förstudie (BUN/2018:222) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på en 

samlad lösning för förskolan i Mockfjärd i ett kommunalt helhetsperspektiv. 

 

Ärendebeskrivning 

Förskolan i Mockfjärd har behov av nya lokaler. Både förskolan Junibacken  

med två avdelningar, och Högsvedens förskola med fyra avdelningar har ett 

renoveringsbehov. I dag bedrivs det verksamhet i tre olika byggnader i 

Mockfjärd utan möjlighet till samordning. En samlad lokallösning för förskolan, 

där ett tillagningskök ingår som en del, skulle långsiktigt kunna ge driftsfördelar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Tilläggsförslag till beslutspunkten ”…i ett 

kommunalt helhetsperspektiv”. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 

barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-09-03, en sida. 
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§ 58 

Barn- och utbildningsnämndens uppfyllandemål 2019-2022 

(BUN/2018:226) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Bordlägga ärendet till barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2018-12-05. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har fastställt kommunens vision, värdegrund och mål. 

Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån de övergripande målen fastställa 

verksamhetsmål. Målen ska vara förankrade och ta sin utgångspunkt ur 

skolans styrdokument, skollag och läroplan, och ingå som en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Bordlägga ärendet till barn- och 

utbildningsnämndens sammanträde 2018-12-05. 

 

Beslutsgång 

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

utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

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

Kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndernas uppfyllande mål 

2019-2022, 20 sidor.  
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§ 59 

Uppföljning av sommaröppet förskolan (BUN/2018:10) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Under veckorna 28–31 har förskolan haft öppet i Mockfjärd. Övriga 

förskolor har varit stängda. I den sammanställning som förskolan gjort så 

har det varit ett bortfall under dessa veckor med mellan 30–50 % beroende 

på vecka och dag. Det ligger på ungefär samma nivå som 2017. Under 

vecka 28 var det en mycket hög bemanning utifrån det faktiska antalet 

närvarande barn. Det kom att justeras under veckorna 29–31. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-09-04, en sida. 

Sommarschema 2018 på Mockfjärds förskola, fem sidor. 

Sommarschema 2018 alla förskolor, en sida. 
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§ 60 

Regler gällande skolskjuts särskolan (BUN/2018:52) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa regler för 

skolskjuts för särskoleelever samt konsekvenser av eventuell ändring. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef informerar i ärendet. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Svante Hanses (KOSA): Ge barn- och utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att redovisa regler för skolskjuts för särskoleelever samt 

konsekvenser av eventuell ändring. 

 

Beslutsgång 

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

och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
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§ 61 

Rapporter (BUN/2018:203, BUN/2018:205, BUN/2018:220, 

BUN/2018:227, BUN/2018:24) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Nämnderna - rapport 
 

Ärendebeskrivning 

Uppmana nämnderna att i tidigt skede vid verksamhets- och 

organisationsplanering samt vid ny- och ombyggnationer beakta frågor 

som rör funktionsnedsättningar och tillgänglighet inom sina respektive 

ansvarsområden. Samt att i sådana ärenden använda handikapprådet 

som remissinstans. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Khr 180618 § 15, en sida. 

Dnr: BUN/2018:205 

 

2. Verksamhetsberättelse 2017-2018 skolhälsovården 
 

Underlag 

Verksamhetsberättelse 2017-2018 skolhälsovården, tolv sidor. 

Dnr: BUN/2018:203 

 

3. Utvärdering av årets sommarskola 2018 
 

Underlag 

Sommarskola 2018, 2018-08-29, sex sidor. 

Dnr: BUN/2018:220 

 

4. Åtgärder för budget i balans och konsekvenser - redovisning 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef och ekonom informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2018:24 
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5. Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2017/18 
 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

Dnr: BUN/2018:227 

 

6. Regler gällande skolskjuts särskolan, se § 60 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-05, en sida. 
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§ 62 

Ordföranderapport (BUN/2018:68) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Personalärenden 
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§ 63 

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 

50, 52-56, 59-60/2018, Utökad tid 

51, 78-79, 98/2018, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 

57, 61, 63-74, 80, 82-84, 90-93, 96-97, 103, 107/2018, Ansökan om 

inackorderingstillägg 

58, 62, 75-77, 81, 85-89, 94-95, 102, 104-106/2018, Ansökan om skolskjuts 

99-101/2018, Beslut om interkommunal placering i förskola 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-09-04, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2018-09-04, fyra sidor. 
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§ 64 

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: 2018:24 

Kyrkskolan, Nr serie: 2018:25 

Djuråsskolan, Nr serie: 2018:26 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-09-05, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

Bun 180530 § 51 

Bun 180321 § 29 

Bun 180207 § 10 

Bun 171115 § 94 

Bun 171011 § 80 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
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§ 65 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2018:23) 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Personalsituationen 

• Rektorsutbildning 

• Skolinspektionens tillsyn 

• Lärarstuderande - arbetsplatsförlagd lärarutbildning 

• Tillagningskök 

• Skadeutredningsrapport - Djurmoskolan 

• Förskoleplatser 

• Sommaröppet - förskola och fritids 

• Niors gymnasiebehörighet 

• Utemiljön – Björbo förskola och grundskola 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-09-10, en sida. 

 

 

 


