
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-12 1 (20) 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      
 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:45 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Jan Wiklund (M), ordförande 
Kristina Bolinder (C) 
Johanna Hallin (C) 
Magnus Eriksson (S) 
Agneta Finn (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) 
Andreas Hållberg (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Jonas Hellsten (C) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 
Ingegerd Hägg (S) tjänstgörande för Ann-Christine Karlsson (S) 
 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Birgitta Ihlis (M) §1-§14 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Nagla Negm El Din Hussein (M) 
Nathalie Svärd (V) §1-§3, §8  
 
Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Else-Britt Johansson, avdelningschef förskola, §8 
Erika Persson, sekreterare, §1-§9 
Anna-Lena Palmér, kommunsekreterare, §10-§18 
 
 
Justering 
Justerare 
Agneta Finn (KOSA) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2019-02-14, kl. 14:30 §1-§18 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   _________________________________  
Helene Jarefors §1-§9 Erika Persson §10-§18 
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Jan Wiklund (M)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Agneta Finn (KOSA)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-12 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§1-§18 2019-02-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2019-03-11 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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§ 1 
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2019:27) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 
• Sveriges barnrikaste kommun per capita 
• Lokalsituationen 
• Personalsituationen 
• Budget 
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-05, en sida. 
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§ 2 
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 § 40 
BUN/2018:24 

Budgetuppföljningsprognos 2018-04-30 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kf 180614 § 67 
KS/2018:176 
BUN/2018:190 

Motion om inbyggda filter 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2019-02-04, en sida. 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2019-01-07, två sidor. 
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§ 3 
Detaljbudget 2019 barn- och utbildningsnämnden (BUN/2018:48) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna detaljbudget 2019 för barn- och utbildningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag utgår från 
kommunfullmäktiges beslut Verksamhet och budget 2019-2021. 
Ramen på 270 618,6 tkr är fördelad enligt beslutsunderlag 
Detaljbudget barn- och utbildningsnämnden 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-01, en sida. 
Protokollsutdrag, Bun au 190129 § 1, en sida. 
Detaljbudget barn- och utbildningsnämnden 2019, två sidor. 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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§ 4 
Information om Djurmoskolan, utbyggnad (BUN/2019:12) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
  
Ärendebeskrivning 
Djurmoskolan är en F-6 skola med cirka 140 elever. Hösten 2018 drabbades 
skolan av vattenskador. Skolan kommer att totalrenoveras under 2019. I 
samband med renoveringen har frågan om att se över skolans långsiktiga 
lokalbehov diskuterats. Rektor och personal har gjort en beskrivning av 
lokalbehovet. Ett förslag till utbyggnad av skolan med cirka 250 kvm har 
utarbetats, och har av tekniska kontoret bedömts komma att kosta sju 
miljoner kronor. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Bun au 190129 § 2, en sida. 
Lokalbehovsbeskrivning från rektor, Djurmoskolan, 2019-01-31, tre sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-17, tre sidor. 
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§ 5 
Kyrkskolan - lokalbehov hösten 2019 (BUN/2018:49) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef informerar i ärendet. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Bun au 190129 § 3, en sida. 
Planförutsättningar för om/tillbyggnad förskola/skola Kyrkbyn, fem sidor. 
Uppdrag att ta fram förslagshandling och kostnadsförslag, Kyrkskolan, 
2018-02-22, en sida. 
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§ 6 
Översyn lokaler Djuråsskolan (BUN/2018:62) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har givit förvaltningen i uppdrag att ta fram 
ett förslag på renovering och ombyggnad av Djuråsskolan. En arbetsgrupp 
har under våren 2018 utarbetat underlag och ett första förslag till skiss. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-01, en sida. 
Uppdrag att utarbeta ett underlag för om- och tillbyggnad av Djuråsskolan 
F-6, 2018-02-14, en sida. 
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§ 7 
Översyn lokaler Bäsna (BUN/2019:29) 
 
Barn-och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samråd med tekniska kontoret 
utarbetat en skiss för en gemensam förskole- och grundskolelösning i Bäsna. 
Kostnadsberäkning och kalkyl har redovisats i kommunfullmäktige. Ett 
arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för den tomtmark där den nya 
skolan ska byggas. 
 
Förskolan ska inrymma 50 barn och skolan 50 elever, F-3. I förslaget ingår 
inte någon planering av utemiljö, parkeringar och anslutningar för 
transporter till skolan.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-05, en sida. 
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§ 8 
Förskolan placeringar 2019 (BUN/2019:10) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av placerade barn i förskola och familjedaghem våren 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Kö till förskolan, 2019-02-08, en sida. 
Protokollsutdrag, Bun au 190129 § 5, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-17, en sida. 
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§ 9 
Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden (BUN/2019:3) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Anta delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.  
 
Ärendebeskrivning 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden föreligger. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Bun au 190129 § 6, en sida. 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden, tolv sidor. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-18, en sida. 
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§ 10 
Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2019 (BUN/2019:25) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fastställa ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2019.  
 
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 2019 års budget och volymer för 
respektive verksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-01, en sida. 
Interkommunal ersättning 2019, bilaga 1, två sidor. 
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§ 11 
Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 
och pedagogisk omsorg 2019 (BUN/2019:24) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fastställa ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden 
för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och 
pedagogisk omsorg 2019. 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, 2019-02-01, en sida. 
Ersättning till fristående aktörer 2019, bilaga 1-6, sex sidor. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-12 14 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      
 

§ 12 
Prislista för gymnasiet 2019 - Gymnasialt samarbete (Gysam) 
(BUN/2018:412) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fastställa den gemensamma prislistan Gysam 2019. 
 
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, 2019-02-01, en sida. 
Prislista Gysam 2019, en sida. 
Prislista bidrag friskolor 2019, en sida. 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-12 15 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      
 

§ 13 
Statsbidrag likvärdig skola (BUN/2019:9) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Under 2019 får Gagnefs kommun ett statsbidrag för likvärdig skola. 
Bidraget är på 3.1 miljoner kronor och syftar till att utveckla 
grundskolan så att varje elev ges förutsättningar att få en likvärdig 
utbildning. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett 
förslag på hur bidraget kan fördelas 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Bun au 190129 § 7, en sida. 
Förslag på fördelning av medel statsbidrag likvärdig skola 2019, barn- 
och utbildningsförvaltningen, 2019-01-18, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-18, en sida. 
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§ 14 
Sommaröppet förskola och fritidshem 2019 (BUN/2019:7) 
 
Arbetsutskottets förslag till barn- och utbildningsnämnden 
1. Lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Under sommarveckorna 28–31 har kommunens förskolor och fritidshem 
sommarstängt. För att kunna erbjuda plats dessa veckor har en förskola, och ett 
fritidshem öppet dessa veckor. Öppethållandet växlar årligen mellan Djurås 
och Mockfjärds förskolor och fritidshem. Under 2019 är det öppet i Djurås. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, Bun au 100129 § 8, en sida. 
 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-21, en sida. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Bun 170208 § 12, dnr BUN/2017:70 
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§ 15 
Ordföranderapport (BUN/2018:264) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 
• Besök ute i verksamheterna 
• Fastighetsförsörjningsprogram 
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§ 16 
Anmälan av utskottets protokoll (BUN/2019:16) 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-04, en sida. 
Arbetsutskottet 2019-01-29, §§ 1-8 
 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-12 19 
 
 
 
 

 
Justerare      
      
      
      
 

§ 17 
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 
1-3, 5/2019, Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 
4/2019, Beslut om interkommunal placering i förskola 
6, 11/2019, Ansökan om utökad tid 
7/2019, Ansökan om mertid 
8-10, 12/2019, Ansökan om skolskjuts 
126/2018, Ansökan om utökad tid 
127-128, 130/2018, Ansökan om skolskjuts 
129/2018, Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-04, en sida. 
Redovisning av delegationsbeslut, 2019-02-04, två sidor. 
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§ 18 
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. 
 
Kyrkskolan, Nr serie: 2019:1 
Djuråsskolan, Nr serie: 2019:2–4 
Syrholns skola; Nr serie: 2019:5 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-31, en sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2019-01-31 en sida. 
 
Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
 
 
 


