
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16 1 (14) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-16:00 

 
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) 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Birgitta Ihlis (M) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Ingegerd Hägg (S) 

Nagla Negm El Din Hussein (M) 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Åsa Nordlund, utvecklingsledare, del av §38 

Inga-Lena Lagergren, studie- och yrkesvägledare, del av §38 

 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-04-18, kl. 09:00 §33-§42 
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Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Jan Wiklund (M) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Mathias Bengtsson (KD) 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-16 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§33-§42 2019-04-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-05-10 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 33 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2019:27) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Utannonserade tjänster 

• Gysam 

• Djurmoskolan 

• Sommarskola 

• Planering sommar - förskola och fritidshem 

• Stöd till elever med grava språkstörningar 

• Information från skolverket – förskolan och nyckeltal 

• Ny läroplan - förskolan 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-04-09, två sidor. 
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§ 34 

Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista (BUN/2018:261) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens 

ärendebalanslista. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2019-04-09, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2019-04-09, två sidor. 
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§ 35 

Prognos 2019-03-31 Barn- och utbildningsnämnden (BUN/2019:15) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Prognos 2019-03-31 Barn- och utbildningsnämnden till 

handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen per siste mars visar ett underskott med 3 900 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-05, en sida. 

Prognos 2019-03-31 Barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 36 

Ansökan om att få bedriva fristående förskola (BUN/2019:56) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Bevilja Modern Business Development i Dalarna tillstånd att 

starta en fristående förskola i Kyrkbyn. 

 

Ärendebeskrivning 

Modern Business Development i Dalarna AB (556444–0211) ansöker om 

att få starta fristående förskola i Gagnefs kommun. Önskat startdatum är 

2019-08-01. Verksamheten ska bedrivas i Stuggu i Gagnefs kyrkby. En 

ansökan om ett förlängt temporärt bygglov har lämnats in till kommunen, 

Förskolan ska ta emot 25 barn. Förskolan ska ha en förskolechef och en 

bemanning på en förskollärare och två barnskötare på femton barn. Det 

finns en utsedd skolchef som ansvarar för förskolans verksamhet inom 

koncernen. I ansökan beskrivs hur det systematiska kvalitetsarbetet kommer 

att bedrivas. Förskolan ska ha ett mottagningskök för catering mat. 

 

Bedömning 

I Kyrkbyn finns det idag 66 förskoleplatser i den kommunala verksamheten. 

I prognosen för 2019 och 2020 beräknas behovet av förskoleplatser till 

90–100 platser. Bristen på platser i Kyrkbyn gör att man blir anvisad plats i 

Djurås. Idag är det 16 barn som går på förskola i Djurås och är folkbokförda 

i Kyrkbyn. Det saknas för närvarande cirka 20 platser i Kyrkbyn. Dessa 

platser erbjöds tidigare den numera nedlagda förskolan Scadume. 

 

Finansiering 

I budget 2019 är beräkningen att ha 550 platser i förskolan. För närvarande 

är det 599 inskrivna barn. Enligt beräkning kommer det att vara cirka 570 

till 580 barn till hösten. Förskolan kommer inte att klara sin budget 

innevarande år. I samband med etablerandet av en fristående förskola i 

Kyrkbyn bör antalet avdelningar i Djurås ses över. 

 

Beslutsgång 

Ordförande ställer frågan om barn- och utbildningsnämnden är enig och 

finner att nämnden är enig i beslutet att Bevilja Modern Business 

Development i Dalarna tillstånd att starta en fristående förskola i Kyrkbyn. 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190402 § 14, två sidor. 

Riktlinjer för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och pedagogisk omsorg i 

enskild regi, 2016-09-14, dnr BUN/2016:241, 14 sidor. 

Ansökan om start av fristående förskola, Modern Business Development i 

Dalarna AB, 2019-03-12, 29 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-26, två sidor. 

 

Lagrum 

Skollagen 2 kap. §§5 abc 

 

Protokollsutdrag 

Modern Business Development i Dalarna 
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§ 37 

Nämndinitiativ om vistelsetid i förskolan (BUN/2019:66) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

på hur en uppföljning av vårdnadshavares arbetstider ska administreras.  

2. Att förslaget även innefattar uppföljning av barnens vistelsetid i 

fritidshemmen. 

3. Förslaget redovisas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde 

2019-05-14. 

 

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 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mathias Bengtsson (KD): Att förslaget även innefattar uppföljning av 

barnens vistelsetid i fritidshemmen. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Mathias Bengtsson (KD) tilläggsförslag mot avslag och finner 

att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt Mathias Bengtsson (KD) förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190402 § 15, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 190319 § 32, en sida. 

Nämndinitiativ, 2019-03-19, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-26, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Mathias Bengtsson (KD) 
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§ 38 

Rapporter (BUN/2019:53, BUN/2019:81, BUN/2019:89, BUN/2019:91, 

BUN/2019:98) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Placerade barn i förskola och fritidshem 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar i ärendet. 
 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2019 per månad, 2019-03-31, en sida. 

Dnr: BUN/2019:89 

 

2. Antagning till gymnasiet 2019 
 

Ärendebeskrivning 

Studie- och yrkesvägledare informerar i ärendet. 
 

Underlag 

Gymnasievalet 2019 Mockfjärdsskolan, en sida. 

Gymnasievalet 2019 Djuråsskolan, 2019-04-12, en sida. 

Dnr: BUN/2019:81 

 

3. Skolskjutsreglemente och information om regelverket 
 

Ärendebeskrivning 

Genomgång av kommunens skolskjutsreglemente, den lagstiftning 

som reglerar skolskjuts för elever i grundskolan samt kommunens 

tillämpningsanvisningar. 
 

Lagrum 

Skollagen 10 kap. §§32-33 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-03-12, en sida. 

Dnr: BUN/2019:53 
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4. Gysam 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar i ärendet. 

 

5. Egentillsyn Bäsna skola F-3 
 

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, 2019-04-10, en sida. 

Rapport från egentillsyn Bäsna skola F-3, 2019-03-18, fem sidor. 

Dnr: BUN/2019:98 

 

6. Personalsituationen Djuråsskolan 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2019:91 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-09, två sidor. 
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§ 39 

Ordföranderapport (BUN/2018:264) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Fastighetsförsörjningsprogram 

• Ungdomsforum 

• Djura skola 
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§ 40 

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, 2019-04-09, en sida. 

Arbetsutskottet 2019-04-02, §§ 13-20 
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§ 41 

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 

20, 23, 28/2019, Ansökan om skolskjuts 

21-22/2019, Ansökan om utökad tid 

24-26/2019, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 

27/2019, Ansökan om inackorderingstillägg 

29/2019, Beslut om interkommunal placering i förskola 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-04-09, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2019-04-09, en sida. 
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§ 42 

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. 

 

Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2019:18–19 

Djuråsskolan, Nr serie: 2019:20–21 

Kyrkskolan, Nr serie: 2019:22–24 

Bäsna skola, Nr serie: 2019:25 

Djuråsskolan, Nr serie: 2019:26 

Bäsna skola, Nr serie: 2019:27–28 

Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2019:29–32 

Djuråsskolan, Nr serie: 2019:33 

Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2019:34 

Djuråsskolan, Nr serie: 2019:35–37 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-04-04, två sidor. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, två sidor. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 


