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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-19

§ 19
Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 2019-2022
(BUN/2018:226)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål fastställa barn- och
utbildningsnämndens uppfyllande mål för 2019–2022.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Godkänna barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 2019-2022.

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 följas upp i det
systematiska kvalitetsarbetet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Bun au 190304 § 11, en sida.
Kommunfullmäktiges övergripande mål och barn- och utbildningsnämndens
uppfyllande mål 2019-2020, 2019-03-08, fyra sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-21, en sida.
Kommunfullmäktiges övergripande mål och barn- och utbildningsnämndens
uppfyllande mål 2019-2020, 2019-02-27, fem sidor.
Nämndens mål och strategier 2019-2022 barn- och utbildningsnämnden,
2019-02-19, tre sidor.
Rutiner för styrelsens och nämndernas uppfyllande mål, 2019-01-29, fyra sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-19

§ 20
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2019:27)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Prao i årskurs 8 och 9
• KARTA - Kartlägga arbetsprocesser, roller och arbetsfördelning
vid förskolor
• Skolenkäten – Skolinspektionens granskning av landets skolor
• Inkluderande lärmiljö
• Högst andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskolan
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-17, en sida.

Justerare

Sida

4

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-19

§ 21
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 181205 § 76
BUN/2018:48

Detaljbudget 2019 - barn- och utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-03-12, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2019-03-12, två sidor.

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-19

§ 22
Verksamhetsberättelse 2018 Barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2019:36)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna verksamhetsberättelse 2018 Barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden gör ett överskott med 4 040 tkr för 2018.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Bun au 190304 § 9, en sida.
Verksamhetsberättelse 2018 Barn- och utbildningsnämnden, tre sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-02-22, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Sida
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§ 23
Budget 2020 - Behovsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2019:39)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Översända Budget 2020 - Behovsbeskrivning Barn- och
utbildningsnämnden till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en behovsbeskrivning
inför framtagande av budget 2020. Underlaget beskriver volymförändringar
i verksamheten, utvecklingsbehov samt investeringsbehov.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Wiklund (M): Översända Budget 2020 - Behovsbeskrivning Barn- och
utbildningsnämnden till budgetberedningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-25, en sida.
Behovsbeskrivning 2020 för Barn- och utbildningsnämnden och
Kostavdelningen, 2019-03-12, sex sidor.
Protokollsutdrag, Bun au 190304 § 10, en sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-25, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
Budgetberedningen + handling

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-03-19

§ 24
Redovisning av faktiskt antal barn under sommaröppet förskola och
fritidshem 2018 (BUN/2018:10)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under veckorna 28–31 2018 var det öppet på en förskola och ett fritidshem i
Mockfjärd. Övriga förskolor och fritidshem var stängda dessa veckor.
Kommunen har tidigare år gått från att haft öppet på alla förskolor och
fritidshem, till ett öppethållande på tre orter, till två orter och till dagens en
ort. Efterfrågan har varit mycket liten dessa veckor, och bortfallet utifrån
antal anmälda barn till faktiskt närvarande barn är stort. Det handlar också
om en samordning av kostpersonal liksom förskole- och fritidspersonal.
Viktigt är också att personalen kan få ut en sammanhängande semester
under sommarmånaderna. I år kommer det att vara öppet i Djurås.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Bun au 190304 § 12, en sida.
Sommarschema 2018 Antal planerade barn-antal faktiska barn, fem sidor.
Sommarschema 2018 Alla förskolor, en sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn-och utbildningsförvaltningen, 2019-02-20, en sida.

Justerare

Sida
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§ 25
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
samt kö och placeringar hösten 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-01-17, en sida.
Kö till förskolan, 2019-03-01, en sida.

Justerare
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§ 26
Val av förtroendevald representant samt ersättare i Gysam styrgrupp
för tiden fram till och med 2022-12-31 (BUN/2018:357)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Utse Jan Wiklund (M) att företräda Gagnefs kommun i Gysams styrgrupp.

2.

Som ersättare utse Kristina Bolinder (C).

3.

Valen gäller för tiden fram till och med 2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Gysam är ett gymnasiesamarbete mellan elva kommuner i Dalarna. Arbetet
leds av en styrgrupp bestående av förtroendevalda med en representant från
varje kommun.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-12, en sida.
Protokollsutdrag
Gysam
Jan Wiklund (M)
Kristina Bolinder (C)

Justerare
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§ 27
Rapporter (BUN/2019:12, BUN/2019:34, BUN/2019:35, BUN/2019:36,
BUN/2019:38, BUN/2019:51, BUN/2019:53, BUN/2019:54)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Bokslut 2018 Barn- och utbildningsnämnden
Ärendebeskrivning
Ekonom informerar i ärendet.
Underlag
Bokslut 2018 Barn- och utbildningsnämnden, en sida.
Dnr: BUN/2019:36
2. Egentillsyn Björbo skola 2019
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, 2019-03-08, en sida.
Rapport från egentillsyn Björbo skola F-3, 2019-02-18, fem sidor.
Dnr: BUN/2019:51
3. Arbetsmiljöverkets föreläggande Högsvedens förskola
Ärendebeskrivning
Lärarförbundet och Kommunal har lämnat en anmälan gällande brister i
arbetsmiljön. Arbetsgivaren har tillsammans med de fackliga
organisationerna utarbetat en riskbedömning och en handlingsplan.
Arbetsmiljöverket kommer till kommunen för att följa upp handlingsplan
och åtgärder.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-24, en sida.
Dnr: BUN/2019:34
Justerare
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4. Arbetsmiljöverkets föreläggande Djurmo förskola
Ärendebeskrivning
Lärarförbundet och kommunal har lämnat en anmälan gällande brister i
arbetsmiljön vid Djurmo förskola. Arbetsgivare och fackliga organisationer
har utarbetat en riskbedömning och en handlingsplan. Arbetsmiljöverket
kommer att träffa kommunen för att följa upp planen.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-02-24, en sida.
Dnr: BUN/2019:35
5. Ohälsotal 2018
Ärendebeskrivning
Ohälsotalet 2018 har ökat i jämförelse med 2017. Under 2019 bör
kommunens förvaltningar utreda orsaker och hantera åtgärder för att
minska sjukfrånvaron.
Underlag
Protokollsutdrag, Ks pu 190205 § 5, dnr KS/2018:6, en sida.
Dnr: BUN/2019:38
6. Djurmoskolan utbyggnad och renovering
Underlag
Renovering och om tillbyggnad av Djurmoskolan, 2019-02-27, två sidor.
Dnr: BUN/2019:12
7. Uppföljning av verksamheternas kvalitetsarbete 2018/19
Ärendebeskrivning
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet har respektive verksamhet
följt upp måluppfyllelsen. En sammanfattning har gjorts av barn- och
utbildningsförvaltningen och presenteras för barn- och utbildningsnämnden.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-11, en sida.
Uppföljning av verksamheternas kvalitetsarbete, 2019-03-06, sex sidor.
Dnr: BUN/2019:54

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-19

13

8. Skolskjutsreglemente och information om regelverket
Ärendebeskrivning
Ärendet utgår vid dagens sammanträde.
Dnr: BUN/2019:53
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-12, tre sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen (nr 1) + handling

Justerare
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§ 28
Ordföranderapport (BUN/2018:264)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• Inbrott på Djuråsskolan
• Ansökan om start av fristående förskola

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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§ 29
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, 2019-03-12, en sida.
Arbetsutskottet 2019-03-04, §§ 9-12

Justerare
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§ 30
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
13/2019, Ansökan om utökad tid
14-16/2019, Ansökan om skolskjuts
17/2019, Ansökan om inackorderingstillägg
18-19/2019, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-03-12, en sida.
Redovisning av delegationsbeslut, 2019-03-12, en sida.

Justerare
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§ 31
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.
Djuråsskolan, Nr serie: 2019:6–8
Kyrkskolan, Nr serie: 2016:9–10
Djuråsskolan, Nr serie: 2019:11
Syrholns skola, Nr serie: 2019:12
Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2019:13–17
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-12, en sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2019-03-11 en sida.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§
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§ 32
Nämndinitiativ om vistelsetid i förskolan (BUN/2019:66)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Remittera nämndinitiativet till beredningen.

Ärendebeskrivning
I ett nämndinitiativ till barn- och utbildningsnämnden föreslår
Mathias Bengtsson (KD) att:
• Förskolan inför krav på att lämna in arbetstidsschema skriftligt
från båda föräldrarna
• Kravet skrivs in i reglerna för att få ha barn på förskolan
• Det i regelverket skrivs in hur uppföljning av kravet sker
Beslutsunderlag
Nämndinitiativ, 2019-03-19, en sida.
Protokollsutdrag
Bun au beredning

Justerare

