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Justerare      
      
      
      
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:55, ajournering kl. 14.40-14.55 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Jan Wiklund (M), ordförande 
Kristina Bolinder (C) 
Johanna Hallin (C) 
Ola Erkers (C) 
Ann-Christine Karlsson (S) 
Magnus Eriksson (S) 
Agneta Finn (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) 
Andreas Hållberg (L) §74, §77-§88 
 
Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Andreas Hållberg (L) §75-§76 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Birgitta Ihlis (M) §74, §77-§88 
Jonas Hellsten (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Nagla Negm El Din Hussein (M) 
 
Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Åsa Nordlund, utvecklingsledare 
Helene Örnebring, ekonom §75-§76 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Agneta Finn (KOSA) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2018-12-11, kl. 09:00 §74-§88 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Helene Jarefors  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Jan Wiklund (M)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Agneta Finn (KOSA)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§74-§88 2018-12-11 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-01-02 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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§ 74 
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 
Kf 160310 § 14 
KS/2016:3/29 
BUN/2016:77/29 

Medborgarförslag om att bygga en förskola i Dala-Floda 

Kf 160310 § 15 
KS/2016:2/29 
BUN/2016:76/29 

Medborgarförslag om att bygga en ny förskola i Dala-Floda 

Kf 161110 § 187 
KS/2016:190/29 
BUN/2016:295/29 

Medborgarförslag om bygg en ny förskola i Dala-Floda! 

 
Beslutsunderlag 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2018-11-14, två sidor. 
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§ 75 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Barn- och utbildningsnämnden 
(BUN/2018:24) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Prognosen för augusti visar på ett utfall som är 1 470 tkr sämre än budget, 
vilket är en försämring med 1 412 tkr jämfört med föregående prognos. 

Kosten lämnar enligt prognosen tillbaka 350 tkr till äldreomsorgen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-13, en sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2018-10-31 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 76 
Detaljbudget 2019 - barn- och utbildningsnämnden (BUN/2018:48) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram 

detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden utifrån 
kommunfullmäktiges beslut om budgetramar för 2019. 

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i behovsbeskrivningen för budget 
2019 redovisat sina äskanden för budgetberedningen. Budgetberedningen har 
lämnat ett förslag på budgetramar som ska beslutas på kommunfullmäktige i 
december. När ramarna är tagna kan förvaltningen utarbeta ett förslag till 
detaljbudget som ska antas av barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltning, 2018-11-21, en sida. 
Protokollsutdrag, Bun 180530 § 41, två sidor. 
Budgetdirektiv 2019, 2018-04-24, två sidor. 
Protokollsutdrag, Bun 180321 § 16, en sida. 
Behovsbeskrivning 2019 för Barn- och utbildningsnämnden, 2018-03-20, 
fem sidor. 
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§ 77 
Förskolans kö (BUN/2018:361) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förskolans budget är uppdelad i tre delar, den kommunala verksamheten, 
den fristående verksamheten och den externa verksamheten (förskola i 
annan kommun). Budgeten fördelas årligen utifrån prognosen över antal 
barn i kommunen, och är ett genomsnitt på årsbasis. Det är alltid en högre 
efterfrågan under våren, jämfört med hösten. 
 
2018 års fördelning är för den kommunala verksamheten 513 barn, för den 
fristående 20 barn och för externa 10 barn. Sammantaget 533 barn på årsbasis.  
 
Perioden 2018-01-01—2018-06-30 har det varit i genomsnitt 536 barn 
placerade i den kommunala verksamheten, 18 i den fristående och 5 externa. 
Perioden 2018-07-01—2018-12-31 kommer det ha varit 517 barn placerade 
i den kommunala verksamheten, den fristående förskolan avvecklades per 
sista juni, externa 5 platser. För den kommunala verksamheten ger det ett 
genomsnitt på 526 placerade barn.  
 
Under hösten har det blivit en kö beroende dels på nedläggningen av den 
fristående förskolan Scadume, dels på inflyttning under våren med 17 barn i 
åldrarna 1–5 år. 
 
Från 2019-01-01 är det 56 barn som står i kö för placering. Under våren 
tillkommer ytterligare åtta barn och det är sju barn som väntar på plats till 
det område man sökt i första hand. 
 
De åtgärder som vidtagits är att starta en förskola i Djurås med tre avdelningar 
cirka 45 platser. Junibackens förskola i Mockfjärd har en avdelning som är 
stängd av arbetsmiljöskäl. Tekniska avdelningen kommer att lösa det genom att 
byta ut mattor och renovera avdelningen så att den kan öppnas 1 februari. 
 
Bedömning 
Utifrån de åtgärder som planeras räknar förvaltningen med att kunna 
erbjuda förskola till de barn som står i kö under våren. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltning, 2018-11-27, en sida. 
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§ 78 
Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun - Besöksplan 
2019 (BUN/2018:357, BUN/2018:385) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna besöksplan för egentillsyn vid skolor och förskolor i 

Gagnefs kommun för år 2019. 
2. Att nämndens ordförande samt Mathias Bengtsson (KD) deltar vid 

samtliga besök. Att övriga platser fördelas av förvaltningen utifrån 
önskemål från nämndens ledamöter. 

 
Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor och 
skolor. Datum för egentillsynsbesöken framgår av tidsplanen. 
 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet kl. 14.40-14.55. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wiklund (M): Tilläggsförslag, att nämndens ordförande samt 
Mathias Bengtsson (KD) deltar vid samtliga besök. Att övriga platser 
fördelas av förvaltningen utifrån önskemål från nämndens ledamöter. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-11-28, en sida. 
Egentillsyner vid skolor i Gagnefs kommun år 2019, 2018-11-26, tre sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämnden + handling 
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§ 79 
Inrättande av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
(BUN/2018:362) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Inrätta ett arbetsutskott bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare. 
  
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås att inrätta ett arbetsutskott som har 
till uppgift att bereda ärenden till nämnden. Arbetsutskottets sammanträden 
ska protokollföras. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämndens förvaltning, 2018-12-04, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämnden 
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§ 80 
Val av fyra ledamöter och fyra ersättare i arbetsutskottet för tiden 
fram till och med 2022-12-31 (BUN/2018:357) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Till ledamöter och ersättare i arbetsutskottet för tiden fram till och med 

den 31 december år 2022 välja: 
 

Ledamöter Ersättare 
Jan Wiklund (M) Birgitta Ihlis (M) 
Kristina Bolinder (C) Johanna Hallin (C) 
Ann-Christine Karlsson (S) Magnus Eriksson (S) 
Mathias Bengtsson (KD) Agneta Finn (KOSA) 

2. För tiden fram till och med den 31 december år 2022 till ordförande 
välja Jan Wiklund (M). 

3. För tiden fram till och med den 31 december år 2022 till vice 
ordförande välja Kristina Bolinder (C). 

 
Protokollsutdrag 
Valda ledamöter 
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§ 81 
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2019 
(BUN/2018:268) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fastställa barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2019 

enligt följande: 
 12 februari 
 19 mars 
 16 april 
 14 maj 
 3 september 
 15 oktober 
 19 november 
2. Mötestiden är klockan 13.30. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämnden 
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§ 82 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 
2019 (BUN/2018:268) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fastställa barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 

sammanträdestider för 2019 enligt följande: 
 29 januari 
 4 mars 
 2 april 
 30 april 
 20 augusti 
 30 september 
 4 november 
2. Mötestiden är klockan 13.30 med undantag för den 4 november då 

sammanträdet börjar klockan 09.30. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-12, en sida. 
 
Protokollsutdrag 
Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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§ 83 
Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 2019-2022 
(BUN/2018:226) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Ge arbetsutskottet i uppdrag att arbeta fram måluppfyllelse för 

barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-09-03, en sida. 
Protokollsutdrag, Bun 180912 § 58, en sida. 
 
Underlag 
Kommunfullmäktiges övergripande mål. 
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§ 84 
Rapporter (BUN/2018:227, BUN/2018:358) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 
 
1. Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2017/18 
 

Underlag 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Björboskolan, åtta sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Djurmoskolan, 13 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Skattkistan och Skogens förskolor, nio sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Bäsna förskola, elva sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Dala-Floda och Björbo förskola, elva sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Djurmo och Kyrkbyns förskolor, sju sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Mockfjärds förskola, sex sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, IM programmen, SFI och Vuxenutbildningen, 18 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Kyrkskolan, tolv sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Syrholns skola, 13 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2017/18, Djurås skola, 18 sidor. 
Dnr: BUN/2018:227 
 
2. Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2017/18 
 

Underlag 
Kvalitetsredovisning barn och utbildning, Gagnefs kommun, läsåret 2017/2018, 
2018-11-23, 14 sidor. 
Dnr: BUN/2018:227 
 
3. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 

Underlag 
Protokollsutdrag, Kf 181108 § 143, dnr KS/2018/246, en sida. 
Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, sex sidor. 
Dnr: BUN/2018:358 
 
Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-29, en sida. 
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§ 85 
Ordföranderapport 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 
• Besök ute i verksamheterna 
• Rektorsträff 
• Utbildningsdag för nämnden, 15 januari 2019 
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§ 86 
Anmälan av delegationsbeslut (BUN/2018:262) 
 
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 
121, 124/2018, Utökning av tid 
122-123, 125/2018, Ansökan om skolskjuts 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-11-28, en sida. 
Redovisning av delegationsbeslut, 2018-11-28, en sida. 
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§ 87 
Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 
skolelever och förskoleelever (BUN/2018:380) 
 
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. 
 
Björbo skola, Nr serie: 2018:47 
Syrholns skola, Nr serie: 2018:48 
Djuråsskolan, Nr serie: 2018:49-50 
Bäsna skola, Nr serie: 2018: 51-52 
Björbo skola, Nr serie: 2018:53 
Bäsna skola, Nr serie: 2018:54 
Djuråsskolan, Nr serie: 2018:55 
Syrholns skola, Nr serie: 2018:56-57 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-11-23, en sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2018-11-23, en sida. 
 
Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
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§ 88 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2018:23) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 
• Nya förskoleavdelningar i Djurås 
• Lokalsituationen 
• Personalsituationen 
• Statsbidrag för likvärdig skola 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2018-12-03, en sida. 
 
 
 


