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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-05-14

1 (19)

Plats och tid

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-16:30
Beslutande
Ledamöter

Jan Wiklund (M), ordförande
Kristina Bolinder (C)
Johanna Hallin (C)
Ann-Christine Karlsson (S)
Magnus Eriksson (S)
Ola Granath (KOSA)
Mathias Bengtsson (KD)
Andreas Hållberg (L)
Tjänstgörande ersättare

Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Ola Erkers (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Eva-Lotta Törnblom Nises (S)
Ingegerd Hägg (S)
Tjänstemän

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef
Helene Örnebring, ekonom, § 46
Rosa Flank, ungdomssamordnare, § 51
Fredrika Mattsson, skoladministratör/trafikhandläggare, del av § 54
Övriga

Fredrik Ahlgren, Olympicaskolan, § 49
Åsa Ahlgren Peters, Olympicaskolan, § 49

Justering
Justerare

Ola Granath (KOSA)
Plats och tid

Justerade paragrafer

Kommunkontoret Djurås 2019-05-17, kl. 08:00

§43-§58

Justerare
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Underskrifter
Sekreterare

________________________________
Helene Jarefors
Ordförande

________________________________
Jan Wiklund (M)
Justerare

________________________________
Ola Granath (KOSA)
Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet

Datum då anslaget tas ned

Kommunkontoret Djurås

2019-06-10

Underskrift

________________________________
Helene Jarefors
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-05-14

§ 43
Medborgarförslag om att avdelningen Opalen på Djurås förskola hålls
öppen hela sommaren (BUN/2019:97)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag, från X, till kommunfullmäktige föreslås att
avdelningen Opalen på Djurås förskola hålls öppen hela sommaren.
Kommunens förskolor och fritidshem har semesterstängt veckorna 28–31
med undantag för ett öppethållande under dagtid på en avdelning i Djurås
alternativt Mockfjärd. Kvälls-, helg- och nattverksamheten är också stängd
dessa veckor. Orsaken är dels den mycket låga efterfrågan, dels att ge
personalen möjlighet att ta ut sin semester dessa veckor.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Bun au 190430 § 23, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 190311 § 6, dnr KS/2018:320, en sida.
Medborgarförslag, 2018-12-11, två sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-04-24, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-05-14

§ 44
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2019:27)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Personalsituationen
- Stödteamet
- Utvecklingsledare
- IKT pedagoger
- Dramapedagog
- Förskolechef
• Renovering och ombyggnad - Djurmoskolan
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-05-09, en sida.

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-05-14

§ 45
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, 2019-05-06, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2019-05-06, tre sidor.

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-05-14

§ 46
Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2019:15)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Barn- och
utbildningsnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden per sista april visar en negativ
avvikelse på 2 476 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-02, en sida.
Budgetuppföljningsprognos 2019-04-30 Barn- och utbildningsnämnden, två sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-05-14

§ 47
Budget 2019 - omfördelning av budgetram (BUN/2018:48)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag
på omfördelning av budgetramar inom antagen detaljbudget för 2019.

Ärendebeskrivning
Förskolan har för 2019 en underfinansierad budget. Mars prognosen visar på ett
uppskattat underskott på 6 milj. kronor. Budgeten är baserad på ett antagande
om att verksamheten ska kunna ta emot 550 barn på årsbasis. Efterfrågan på
platser i förskolan har varit mycket hög under våren och beräknas vara fortsatt
hög under hösten. I mars månad är det 590 barn placerade. Beräkningen är att
kommunen under 2019 kommer att ha ett genomsnitt på 580 placerade barn, en
ökning med 30 barn vilket motsvarar i budget cirka 5 tjänster.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Bun au 190430 § 24, en sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-04-24, en sida.

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-05-14

§ 48
Budget 2020 - budgetdirektiv (BUN/2019:39)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
Budget 2020 där förskolan och gymnasiesärskolan är prioriterade.

Ärendebeskrivning
Nämndernas behovsbeskrivningar har presenterats för budgetberedningen.
Utifrån det bedömda ekonomiska utrymmet för 2020 finns det 6,4 mnkr att
fördela. Det saknas13 mnkr för att tillmötesgå nämndernas behov.
Budgetberedningen har inte gjort någon prioritering utan skickar tillbaka
behovsbeskrivningarna till nämnder och förvaltningar för kompletterande
ställningstaganden.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Bun au 190430 § 28, en sida.
Budgetdirektiv 2020, 2019-04-18, två sidor.
Behovsbeskrivning nämnder, tre sidor.
Behovsbeskrivning 2020 för Barn- och utbildningsnämnden och
Kostavdelningen, 2019-03-12, sex sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-04-29, en sida.

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-05-14

§ 49
Information om möjlighet att välja förskola (BUN/2019:56)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Att lärarbostaden vid Kyrkskolan återgår till skolan under läsåret,
under förutsättning att Olympicaskolan startar verksamhet och kan
erbjuda plats.

2.

Att ge vårdnadshavarna till barn som placerats i Gagnef Kyrkby
möjlighet till ett omval, under förutsättning att Olympicaskolan
startar verksamhet och kan erbjuda plats.

Ärendebeskrivning
Den fristående förskolan Olympica kommer att öppna 2019-08-05 i
Kyrkbyn. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer via brev informera
vårdnadshavare med barn i Kyrkbyns förskola om möjligheten att välja
förskola, samt bifoga Olympica förskolans egen information om den
verksamhet man planerar att bedriva.
Vid dagens sammanträde informerar representanter från Olympicaskolan
om verksamheten.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Wiklund (M): Tilläggsförslag till beslutspunkt 1 ”…under läsåret,…”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget tilläggsförslag mot avslag och finner att barnoch utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-05-07, en sida.
Protokollsutdrag, Bun au 190430 § 25, en sida.
Protokollsutdrag
Olympicaskolan

Justerare

Sida
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§ 50
Riktlinjer för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshemmet
(BUN/2019:141)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta riktlinjer för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshemmet.

Ärendebeskrivning
Kd har i ett nämndinitiativ förslagit att kommunens riktlinjer för vistelsetid i
förskolan förtydligas. Vårdnadshavarnas arbetstidsschema ska lämnas in
skriftligen i samband med ansökan om plats i förskola, fritidshem eller
pedagogisk omsorg, och att det i regelverket skrivs in hur uppföljning av
arbetstider ska ske.
Ärendets beredning
Förvaltningen föreslår följande förtydligande under rubrik Vistelsetider:
I samband med ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem skall båda vårdnadshavarna lämna in arbetstidsschema.
Uppföljning av arbetstidschema kan komma att kontrolleras stickprovsvis.
Följande synpunkt på ovanstående förslag har inkommit från
placeringshandläggare:
Idag har vi en manuell hantering av blanketter inom förskola och fritidshem.
Det kan då bli upp till fyra arbetstidsscheman för varje barn.
Antalet barn i förskola/fritids är drygt 1000 st. När vi inte har något digitalt
system för hantering av ansökan och arbetstidscheman så kommer det att
krävas ett stort merarbete för att hantera den stora mängden handlingar.
Utifrån följande synpunkt lämnar förvaltningen ett reviderat förslag till
förtydligande av riktlinjerna:
Vistelsetider
Arbetstider/studietider inkl. restid bestämmer barnets vistelsetid.
Grunden för barnets vistelsetid är vårdnadshavare eller make/maka/sambo
(folkbokförda på samma adress) arbetstider/studietider inklusive restider.
Uppföljning av barnets schematider kan komma att kontrolleras
stickprovsvis mot arbetstider/studietider.
Vid vårdnadshavares sjukdom får barnet behålla sin plats enligt ordinarie
schema.

Justerare

Gagnefs kommun
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-05-07, två sidor.
Riktlinjer för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshemmet, tolv sidor.
Protokollsutdrag, Bun au 190430 § 26, ens sida.
Förslag på åtgärder för att få koll på att föräldrarna använder tiden som de
har rätt till, barn- och utbildningsförvaltningen, en sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-04-23, en sida.
Lagrum
Skollagen kap.8, §5

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 51
Analys av resultat från ungdomsenkäten lupp (BUN/2019:99)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en analys av
lupp-resultatet och presentera det vid nästkommande sammanträde för
barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder
Sveriges kommuner att genomföra Lupp – Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken, en enkät som vänder sig till unga. Enkäten är uppdelad
i åtta olika områden som rör de ungas levnadsvillkor, till exempel hälsa,
skola, fritid och trygghet.
I Gagnefs kommun besvarar alla unga i årskurs 7–9 enkäten och den
genomförs på skoltid, det var femte gången kommunen genomförde
den under hösten 2018.
Beslutsunderlag
Sammanställning av resultat Lupp 2018, skola, 56 sidor.
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-05-07, en sida.
Protokollsutdrag, Ks 190322 § 26, dnr KS/2019:68, två sidor.
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§ 52
Avsägelse från uppdrag som ersättare i arbetsutskottet
- Agneta Finn (KOSA) (BUN/2018:357)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Agneta Finn (KOSA) avsäger sin plats som ersättare i arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Kf 190429 § 57, dnr KS/2018:262, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 181205 § 80
Protokollsutdrag
Agneta Finn (KOSA)
Arbetsutskottet

Justerare
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§ 53
Val av ersättare i arbetsutskottet (KOSA) (BUN/2018:357)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Välja Ola Granath (KOSA) till ersättare i arbetsutskottet för tiden fram
till och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Agneta Finn (KOSA) har tidigare varit ersättare i arbetsutskottet.
Tidigare beslut i ärendet
Bun 190514 § 52
Bun 181205 § 80
Protokollsutdrag
Ola Granath (KOSA)
Arbetsutskottet

Justerare
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§ 54
Rapporter (BUN/2019:146, BUN/2019:89, BUN/2019:92)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Lokalt samverkansavtal mellan parterna i Vård- och Omsorgscollege
Rättvik-Leksand-Gagnef
Underlag
Lokalt handledar/apl-avtal mellan parterna i Vård- och Omsorgscollege
Rättvik-Leksand-Gagnef, en sida.
Dnr: BUN/2019:92
2. Egentillsyn Kyrkskolan F-6
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, 2019-05-06, en sida.
Rapport från egentillsyn Kyrkskolan F-6, 2019-04-15, fem sidor.
Dnr: BUN/2019:146
3. Placerade barn i förskola och fritidshem
Underlag
Antal placeringar Gagnefs kommun 2019 per månad, 2019-04-30, en sida.
Dnr: BUN/2019:89
4. Skolskjutsinformation
Ärendebeskrivning
Trafikhandläggaren informerar i ärendet.
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-07, en sida.

Justerare
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§ 55
Ordföranderapport (BUN/2018:264)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• Bäsna skola
• Skadegörelse på skolor

Justerare
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§ 56
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, 2019-05-06, en sida.
Arbetsutskottet 2019-04-30, §§ 21-22
Arbetsutskottet 2019-04-30, §§ 23-28
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§ 57
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
30/2019, Ansökan om skolskjuts
31/2019, Beslut om interkommunal placering i förskola
32/2019, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-05-06, en sida.
Redovisning av delegationsbeslut, 2019-05-06, en sida.
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§ 58
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.
Djurmoskolan, Nr serie: 2019:38
Kyrkskolan, Nr serie: 2019:39–40
Mockfjärdsskolan Nr Serie: 2019:41
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-05-06, en sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§

Justerare

