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Justerare      
      
      
      
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 15:00-16:15 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Svante Hanses (KOSA), ordförande 
Ann-Christine Karlsson (S) 
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 
Åsa Nordlund, utvecklingsledare 
Helene Örnebring, ekonom, § 67 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Birgitta Ihlis (M) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-10-29, kl. 10:00 §66-§73 
 
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 2018-10-24 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§66-§73 2018-10-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2018-11-20 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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§ 66 
Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista (BUN/2018:261) 
 
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 180530 § 52 
BUN/2018:161 

Nämndinitiativ om "svalan" metoden 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-16, en sida. 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-16, två sidor. 
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§ 67 
Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN/2018:24) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för augusti visar på ett utfall som är 58 tkr sämre än budget, 
vilket är en förbättring med 4 925 tkr jämfört med föregående prognos. 
Kosten lämnar enligt prognosen tillbaka 195 tkr till äldreomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-03, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2018-08-31 Barn- och utbildningsnämnden, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 68 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-2019 
(BUN/2018:263) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Skolan ska årligen följa upp och utvärdera planen mot diskriminering och 
kränkande behandling. Barn- och utbildningsnämnden ska delges planerna. 
Det saknas planer från Vuxenutbildningen och förskolan Diamanten i Djurås. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-10-16, en sida. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Kyrkbyns förskola, elva sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Djurås förskola Skogen, elva sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Djurås förskola Kristallen, sju sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Djurås förskola Smaragden, nio sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Mockfjärds förskola Regnbågen, åtta sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Djurmo förskola, elva sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Bäsna förskola, 13 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Björbo förskola, nio sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Dala-Floda förskola Sörgården, åtta sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Mockfjärds förskola Högsveden och Junibacken, tio sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Kyrkskolan, 14 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Djuråsskolan, 14 sidor. 
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Djurmoskolan, 15 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Björbo skola, tio sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Syrholn skola, tolv sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Mockfjärdsskolan Särskolan, elva sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Djurås förskola Rubinen/Safiren, åtta sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2018/2019, 
Mockfjärdsskolan, elva sidor. 
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§ 69 
Rapporter (BUN/2018:250, BUN/2018:265, BUN/2018:266, 
BUN/2018:88) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Placerade barn i förskola och fritidshem 
 

Ärendebeskrivning 
Det är kö till förskolan. Avvecklingen av den fristående förskolan i Kyrkbyn 
samt inflyttning av barn i åldrarna 1–5 år är förklaringen bakom den ökade 
efterfrågan. Planering pågår för att etablera förskole moduler i Djurås. 
 
Underlag 
Antal placeringar Gagnefs kommun 2018 per månad, 2018-10-31, en sida. 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-10-16, en sida. 
Antal placeringar Gagnefs kommun 2018 per månad, 2018-09-30, en sida. 
Dnr: BUN/2018:88 
 
2. Lokaler - Vattenskada Djurmoskolan 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen och ordföranden informerar i ärendet. 
 
3. Förskolan - moduler i Djurås 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen och ordföranden informerar i ärendet. 
 
4. Statsbidrag likvärdig skola 
 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledaren informerar i ärendet. 
 
5. Gysam - verksamhetsplan 2019 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar i ärendet. Plan presenteras på nästa 
sammanträde för barn- och utbildningsnämnden. 
 
6. Digitalisering i skolan 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar i ärendet. 
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7. Dialog med Dalaidrotten 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar i ärendet. 
 
Underlag 
Protokollsutdrag, Ks 180918 § 119, dnr KS/2018:222, en sida. 
Dnr: BUN/2018:250 
 
8. Egentillsyn Djurmo förskola 
 

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. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-10-17, en sida. 
Rapport från egentillsyn, Djurmo förskola, 2018-09-24, fem sidor. 
Dnr: BUN/2018:265 
 
9. Egentillsyn Kyrkbyns förskola 
 

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. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2018-10-17, en sida. 
Rapport från egentillsyn, Kyrkbyns förskola, 2018-10-08, fem sidor. 
Dnr: BUN/2018:266 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-17, två sidor. 
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§ 70 
Ordföranderapport (BUN/2018:264) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 
• Medborgarförslag om att bygga förskola i Dala-Floda, tre stycken 
• Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola i Dala-Floda 
• Kostnadsberäkning och kalkyl för byggande av förskola och skola i Bäsna 
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§ 71 
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 
108-109, 117-119/2018, Ansökan om skolskjuts 
110-116, 120/2018, Ansökan om inackorderingstillägg 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-10-17, en sida. 
Redovisning av delegationsbeslut, 2018-10-17, en sida. 
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§ 72 
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. 
 
Syrholns skola, Nr serie: 2018:27–28 
Djuråsskolan, Nr serie: 2018:29–35 
Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2018:36–42 
Bäsna skola, Nr serie: 2018: 43–46 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-10-15, en sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, två sidor. 
 
Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
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§ 73 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2018:23) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 
• Vattenskada - Djurmoskolan 
• Förskoleplatser 
• Arbetskläder - förskolans personal 
• Personalsituationen 
• Bemanning och arbetssituation – Högsveden förskola 
• Fritidspedagogernas kompetensutveckling 
 
Utvecklingsledaren redovisar barn- och utbildningsförvaltningens 
kvalitetsredovisning 2017/18. Sammanställning presenteras på nästa 
sammanträde för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-10-22, en sida. 
 
 
 


