
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 1 (20) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

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

 
Beslutande 

Ledamöter 

Jan Wiklund (M), ordförande 

Johanna Hallin (C) 

Ola Erkers (C) 

Ann-Christine Karlsson (S) §59-§65, §68-§69 

Ola Granath (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 

Andreas Hållberg (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Jonas Hellsten (C) tjänstgörande för Kristina Bolinder (C) 

Ingegerd Hägg (S) tjänstgörande för Magnus Eriksson (S) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) tjänstgörande för Ann-Christine Karlsson (S) §66-§67, §70-§75 

 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Birgitta Ihlis (M) §59-§71 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) §59-§65, §68-§69 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Jenz Ek, ekonomichef, §62 

Lars Boström, tf biträdande rektor, §68 

Carin Ahlgren, rektor, §69 

Sofia Dourou, skolsköterska, del av §70 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-09-06, kl. 10:00 §59-§75 
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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
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 2019-09-03 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§59-§75 2019-09-06 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-09-30 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 59 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2019:27) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Personalsituationen 

• Gymnasieantagning 

• Utbildning för förstelärare 

• Pedagogiskt stödteam 

• Lärplattor/datorer till eleverna 

• Förskoleavdelningen Skogen 

• Fristående förskolan Olympica 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-26, en sida. 
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§ 60 

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 161019 § 96 

BUN/2016:271/29 

Förskola Dala-Floda 

Bun 170517 § 47 

BUN/2016:271//29 

Lokalförslag förskola i Dala-Floda 

Bun 181205 § 83 

BUN/2018:226 

Barn- och utbildningsnämndens uppfyllande mål 

2019-2022 

Kf 190311 § 6 

KS/2018:320 

BUN/2019:97 

Medborgarförslag om att avdelningen Opalen på 

Djurås förskola hålls öppen hela sommaren 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2019-08-26, tre sidor. 
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§ 61 

Budget 2020 - reviderad behovsbeskrivning och förslag till ramar från 

budgetberedningen (BUN/2019:39) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Översända ”Budget 2020 revidering av behovsbeskrivning och budget 

utifrån volymförändringar i gymnasieskola och gymnasiesärskola” till 

budgetberedningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Antalet elever som blivit antagna till nationella program hösten 2019 

är fler än vad som beräknades i barn- och utbildningsförvaltningens 

behovsbeskrivning. Fem elever som är antagna till gymnasiesärskolan 

kommer att få ett särskilt stöd. Kostnaden för det stödet var inte 

förutsedd i behovsbeskrivningen för budget 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190514 § 44, en sida. 

Budget 2020 revidering av behovsbeskrivning och budget utifrån 

volymförändringar i gymnasieskola och gymnasiesärskola, barn- och 

utbildningsförvaltningen, 2019-08-07, en sida. 

Förändring av budgetramar 2020, kommunstyrelsens förvaltning, 

2019-06-28, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2019-08-07, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

Budgetberedningen + handling 
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§ 62 

Utreda kostnader kring förskolan (BUN/2019:11) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Att en extern utredare tillsätts för att göra en genomlysning av 

förskoleverksamheten i kommunen. 

2. Att begära medel hos kommunstyrelsen för att finansiera utredningen. 

3. Att en slutgiltig rapport presenteras senast 2020-02-01. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har i förhållande till jämförbara kommuner en hög kostnad för 

förskolan. För 2017 låg den på en avvikelse på 15,3 %. Det motsvarar då 

10 miljoner kronor enligt SKL:s referenskostnader. Kostnaderna för 

respektive inskrivet barn har fortsatt att vara höga i de jämförelser som finns. 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp som har i 

uppdrag tillsammans med ekonomiavdelningen att utreda och analysera 

förskolans kostnader. För att arbetet ska komma vidare bör en extern utredare 

få i uppdrag att genomföra en genomlysning av verksamheten vid förskolorna. 

 

Följande faktorer ska ingå i utredarnas analys: 

• Personalkostnader 

• Lokalkostnader 

• Ledning 

• Struktur och organisation 

• Orsaken till att kommunen avviker från referenskostnaderna. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-09-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 63 

Analys av Lupp, utvecklingsområden (BUN/2019:99) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Delge kommunstyrelsen den analys som barn- och 

utbildningsförvaltningen gjort av 2018 års Lupp undersökning. 

2. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med 

tre utvecklingsområden; IT och tillgången till datorer, inflytande och 

delaktighet samt skolmåltiden. 

 

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. 

 

Bedömning 

Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det är tre områden som 

behöver utvecklas. Det är IT och tillgången på datorer, inflytande och 

delaktighet samt kost och skollunchen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-26, en sida. 

Lokal undersökning av ungdomspolitiken 2018 i Gagnefs kommun, 

2018-08-26, en sida. 

Ungas levnadsvillkor i Gagnef, sammanställning av resultat Lupp 2018, 24 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 64 

Redovisning av internkontrollplan 2018/2019 barn- och 

utbildningsnämnden (BUN/2018:213) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2018/2019 

barn- och utbildningsnämnden. 

2. Delge kommunstyrelsen redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Följande kontrollområden ingår i internkontrollplan 2018/19: 

1. Mottagande särskola 

2. Modersmålsundervisning och handledning i modersmål 

3. PRAO i åk 8 

4. Trafiksäkerhet skolskjuts 

5. Anmälan till huvudman kränkande behandling. 

 

Bedömning 

Vid genomgång av nedanstående kontrollområdena görs bedömningen att 

det finns rutiner för respektive område som fungerar, samt riktlinjer som är 

uppdaterade. 

1. Mottagande särskola 

2. Modersmålsundervisning och handledning i modersmål 

3. PRAO i åk 8 

4. Anmälan till huvudman kränkande behandling. 

 

Området trafiksäkerhet skolskjuts är ett omfattande område där barn- och 

utbildningsförvaltningen inte har hunnit genomföra de kontroller som var 

planerade 2018/19. Trafiksäkerhet skolskjuts läggs in i internkontrollplan 

för 2019/20.  

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun 190820 § 35, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-06, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 65 

Internkontrollplan 2019/2020 barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2019:234) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta interkontrollplan 2019/2020 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för 2019/2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190820 § 36, en sida. 

Internkontrollplan 2019/2020 barn- och utbildningsnämnden, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-06, en sida. 
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§ 66 

Antagning till gymnasiet 2019 (BUN/2019:81) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Till höstens gymnasieantagning är det 161 elever som har sökt ett nationellt 

gymnasieprogram. 143 elever har blivit antagna. Av de elever som inte har 

blivit antagna till ett nationellt program, kommer ett antal att antas till IM 

eller skrivas in på KAA (kommunalt aktivitets ansvar).  

 

Bedömning 

Det är fler elever som sökt och kommit in på gymnasiet till hösten än vad 

förvaltningen prognostiserat inför framtagande av underlag till budget 2020. 

Siffrorna kommer att behöva revideras. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190820 § 37, en sida. 

Sökande från Gagnef, Region Dalarna, 2019-07-01, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-07, en sida. 
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§ 67 

Utlysta tjänster (BUN/2019:182) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

I grundskola och på fritidshem är följande tjänster utlysta inför terminsstart: 

Mockfjärdsskolan; 100 % tjänst som speciallärare, Djuråskolan; 100 % tjänst 

som fritidspedagog, Djurmoskolan; 100 % tjänst som fritidspedagog. I övrigt 

är alla lärartjänster i grundskolan samt tjänster i förskolan tillsatta. Tjänsterna 

som rektor i Björbo/Dala Floda och som utvecklingsledare är tillsatta. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190820 § 38, en sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2019-08-08, en sida. 
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§ 68 

Pedagogiskt stödteam, grundskolan (BUN/2019:235) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Det pedagogiska stödteamet är en resurs inom elevhälsan för elever och 

personal i grundskolan. Teamet består av två pedagoger som kommer att 

arbeta direkt i hemklassrummet med eleven och gruppen. Stödteamet 

inriktar sig på förebyggande och främjande insatser samt problematiska 

skolsituationer. Stödteamet finns som stöd gällande lärmiljö, övergripande 

strukturer i klassrummet, arbetsformer och andra fortbildningsinsatser. 

Arbetet kan genomföras på individ, grupp och organisationsnivå. 

Stödteamet arbetar på uppdrag av rektor. 

 

Finansiering 

Finansieras genom det riktade statsbidraget för likvärdig skola. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-26, en sida. 
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§ 69 

Kyrkskolan - elever från Djura skola (BUN/2019:237) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

I och med Leksands kommuns nedläggning av Djura skola har ett antal 

elever valt att flytta till Kyrkskolan. Rektor redovisar hur många elever som 

valt Kyrkskolan och hur det har påverkat organisationen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-26, en sida. 
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§ 70 

Rapporter (BUN/2019:169, BUN/2019:236, BUN/2019:34, 

BUN/2019:35, BUN/2019:89) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporten till handlingarna 

 

 

1. Placerade barn i förskola och fritidshem 
 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2019 per månad, 2019-05-31, en sida. 

Dnr: BUN/2019:89 

 

2. Egentillsyn Djurmoskolan 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, 2019-05-28, en sida. 

Rapport från egentillsyn Djurmoskolan F-6, 2019-05-20, sju sidor. 

Dnr: BUN/2019:169 

 

3. Nya skolkortsregler 
 

Underlag 

Uppdaterad information gällande nya skolkortsregler, Region Dalarna, 

2019-06-18, två sidor. 

Handlingsnr: BUN/2019:903 

 

4. Verksamhetsberättelse 2018/19 skolhälsovården 
 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården redovisar i verksamhetsberättelsen de insatser som har 

gjorts under verksamhetsåret 2018/19 för att uppnå uppsatta mål. 
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Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-07, en sida. 

Verksamhetsberättelse 2018-2019, elevhälsans medicinska insats Gagnefs 

kommun, 16 sidor. 

Dnr: BUN/2019:236 

 

5. Föreläggande - Högsvedens förskola 
 

Ärendebeskrivning 

Högsvedens förskola har fått ett föreläggande om vite med 150 tkr för brister 

i arbetsmiljön. Förskolechef har i samråd med personalavdelningen och de 

fackliga organisationerna utarbetat en handlingsplan med planerade åtgärder. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190820 § 39, en sida. 

Riskbedömning och handlingsplan Högsvedens förskola, 2019-06-26, två sidor. 

Dnr: BUN/2019:34 

 

6. Föreläggande - Djurmo förskola 
 

Ärendebeskrivning 

Djurmo förskola har fått ett föreläggande om vite med 150 tkr för brister i 

arbetsmiljön. Förskolechef har i samråd med personalavdelningen och de 

fackliga organisationerna utarbetat en handlingsplan med planerade åtgärder. 
 

Underlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190820 § 40, en sida. 

Riskbedömning och handlingsplan Djurmo förskola, 2019-08-13, två sidor. 

Dnr: BUN/2019:35 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, två sidor. 
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§ 71 

Ordföranderapport (BUN/2018:264) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Invigning av Olympicaförskolan Gagnef 

• Fastighetsförsörjningsprogram 

• Byggande av förskola i Dala-Floda 

• Renovering och tillbyggnad av Djurmo skola 

• Rektorsmöte 

• Sammanträdestider 
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§ 72 

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, 2019-08-26, en sida. 

Arbetsutskottet 2019-06-20, §§ 29-33 

Arbetsutskottet 2019-08-20, §§ 34-40 
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§ 73 

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 

33-34, 37, 41, 58, 64, 76/2019, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 

35-36, 38-40, 42-48, 51-54, 57, 60-61, 63, 73, 77/2019, Ansökan om skolskjuts 

49, 59/2019, Ansökan om utökning av tid i förskolan 

50, 62, 65-72, 74-75, 78-80/2019, Ansökan om inackorderingstillägg 

55-56/2019, Beslut om interkommunal placering i förskola 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-08-26, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2019-08-26, fyra sidor. 
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§ 74 

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: 2019:42–44 

Mockfjärdsskolan, Nr serie: 2019:45–46 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-23, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, en sida. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10 § 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 20 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 75 

Nämndinitiativ om att låta eleverna på lågstadiet kompostera sitt 

matavfall via en varmkompost (BUN/2019:256) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 

 

Ärendebeskrivning 

I ett nämndinitiativ till barn- och utbildningsnämnden föreslår Jonas Hellsten (C) 

att låta eleverna på lågstadiet kompostera sitt matavfall via en varmkompost. 

 

Beslutsunderlag 

Nämndinitiativ, 2019-09-03, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Bun au beredning 

 

 

 


