
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-15 1 (20) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:55 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Jan Wiklund (M), ordförande 

Kristina Bolinder (C) 

Johanna Hallin (C) 

Ann-Christine Karlsson (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Lena Fröyen (C) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) tjänstgörande för Magnus Eriksson (S) 

Ingegerd Hägg (S) tjänstgörande för Andreas Hållberg (L) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning 

Helene Örnebring, ekonom, §78-§79 

Fredrika Pihlblad, skoladministratör/trafikhandläggare, §80-§81, §83 

Teresa Laurila, arbetsmarknadskonsulent, §83 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2019-10-18, kl. 11:30 §76-§91 

 
Underskrifter 

Sekreterare 
 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 
 

 ________________________________  

Jan Wiklund (M) 

 
Justerare 
 

 ________________________________  

Mathias Bengtsson (KD) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-15 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§76-§91 2019-10-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2019-11-12 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 76 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2019:27) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Kvalitetsredovisningar 2018/19 

• IKT pedagogernas riktade kompetensutvecklingsinsatser  

• Kommunens krisstödsledningsgrupp 

• Arbetsmiljöverkets vite tillbakadraget 

• Sommaröppet förskola och fritidshem 

• Strategisk kompetensförsörjning 

• Utvecklingsledare 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-01, en sida. 
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§ 77 

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 160525 § 63 

BUN/2016:60/04 

Budget 2017 Barn- och utbildningsnämnden – 

förslag effektivisering 

Bun 170517 § 55 

BUN/2017:163/63 

Vistelsetid förskolan 

Bun 190416 § 37 

BUN/2019:66 

Nämndinitiativ om vistelsetid i förskolan 

Bun au 190402 § 13 

BUN/2018:48 

Budget 2019 – förskolan 

Bun 190514 § 47 

BUN/2018:48 

Budget 2019 - omfördelning av budgetram 

Bun 190514 § 51 

BUN/2019:99 

Analys av resultat från ungdomsenkäten lupp 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-03, en sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2019-10-03, tre sidor. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-15 5 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 78 

Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2019:15) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden visar på ett resultat vid årets 

slut på -1 246 tkr inklusive återbetalning för kost till äldreomsorgen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190930 § 41, en sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Barn- och utbildningsnämnden, 

tre sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-09-19, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 79 

Budget i balans 2019 (BUN/2019:15) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att vidta nödvändiga 

åtgärder för att uppnå budget 2019. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190930 § 41, en sida. 
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§ 80 

Skolskjuts för elever i grundsärskolan (BUN/2018:52) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Att inte göra några förändringar i riktlinjerna som antogs 2018-03-21. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden antog 2018-03-21 riktlinjer för rätt till 

skolskjuts för elever inskrivna i särskolan. Riktlinjerna är en tillämpning 

av gällande lagstiftning, vilka ger rätt till skolskjuts från hem till skola 

och från skola till hem. I det tidigare regelverket gavs elever möjlighet 

till skolskjuts från fritidshem, till hemmet på eftermiddagen. Genom de 

nya reglerna gjordes en kostnadsminskning med cirka 250 tkr. Barn- och 

utbildningsnämnden beslöt 2018-09-12 att en redovisning av reglerna 

skulle göras samt konsekvenserna av regelförändringen. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190930 § 42, en sida. 

Riktlinjer, Skolskjuts för elever vid särskolan, 2018-03-20, två sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-09-22, en sida. 
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§ 81 

Skolskjuts och säkerhet på hållplatser - inventering (BUN/2019:268) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har i samarbete med Dalatrafik och lokal bussentreprenör 

genomfört en hållplatsinventering i kommunen. Inventeringen kommer att 

genomföras årligen. Ett antal åtgärder har genomförts. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-01, en sida. 

Hållplatsinventering 2019-03-14, barn- och utbildningsförvaltningen, 

2019-04-02, en sida. 
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§ 82 

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 

(BUN/2019:267) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för 

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2020. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, Bun au 190930 § 43, en sida. 

Uppföljning av verksamheternas kvalitetsarbete, 2019-03-06, sex sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-09-23, en sida. 
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§ 83 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret (BUN/2019:275) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Aktivitetsansvaret är till för ungdomar som inte har fullföljt utbildning på 

nationellt program gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning. En elev har fullföljt ett nationellt program om man fått ett 

examensbevis. Elever som inte fått examensbevis utan endast studiebevis 

ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-01, en sida. 

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar, 2017-03-01, 

åtta sidor. 
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§ 84 

Nämndinitiativ om att låta eleverna på lågstadiet kompostera sitt 

matavfall via en varmkompost (BUN/2019:256) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anse nämndinitiativet besvarat. 

 

Ärendebeskrivning 

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

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

 

Bedömning 

Fördelar med förslaget: 

• Barnen får se hur nedbrytning går till. Går ju utmärkt att koppla till 

biologikunskaper. 

• Man har nytta av komposten. Kan kopplas till olika odlingar. 

• Barnen tar med idéerna hem. 

• Man har ett gemensamt projekt och något att ta ansvar för. 

 

Problem och svårigheter med förslaget: 

• Vanlig varmkompost är en process som tar lång tid cirka 1-2 år till dess 

man fått en fullständig nedbrytning. 

• Risk att det rinner ut i sanden på grund av otydligt ansvar och att 

nyhetens behag dör ut. 

• Vad ska jorden användas till? Grönsaksodling är ju en bra idé men kräver 

mest jobb när det är sommarlov. 

• Om det kommer lyckas hänger nog mycket på om det finns någon som är 

så engagerad/erfaren att man orka hålla i det över tid. Det kan ju uppstå 

diverse problem med att det är för torrt eller vått eller obalans mellan kol 

och näringsämnen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-01, en sida. 

Protokollsutdrag, Bun 190903 § 75, en sida. 

Nämndinitiativ, 2019-09-03, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Jonas Hellsten (C) 
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§ 85 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2020 

(BUN/2019:263) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2020 

enligt följande: 

 11 februari 

 17 mars 

 21 april 

 19 maj 

 1 september 

 13 oktober 

 17 november 

2. Mötestiden är klockan 13.30. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämnden 
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§ 86 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 

2020 (BUN/2019:263) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 

sammanträdestider för 2020 enligt följande: 

 28 januari 

 2 mars 

 6 april 

 5 maj 

 16 juni 

 18 augusti 

 29 september 

 3 november 

2. Mötestiden är klockan 13.30. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-02, en sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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§ 87 

Rapporter (BUN/2019:280, BUN/2019:288, BUN/2019:45, BUN/2019:7, 

BUN/2019:89) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Placerade barn i förskola och fritidshem 
 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2019 per månad, 2019-09-30, en sida. 

Dnr: BUN/2019:89 

 

2. Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2018/19 
 

Ärendebeskrivning 

Som en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete upprättar årligen 

verksamheten en kvalitetsredovisning. 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-09-22, en sida. 

Kvalitetsredovisning 2018/19, Björbo skola, tio sidor. 

Kvalitetsredovisning 2018/19, Syrholns skola, 18 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2018/19, Mockfjärdsskolan, 26 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2018/19, Bäsna skola, elva sidor. 

Kvalitetsredovisning 2018/19, Djurmoskolan, 13 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2018/19, Djuråsskolan, 13 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2018/19, Kyrkskolan, 13 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Björbo och Dala Floda förskolor, nio sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Mockfjärds förskolor, tolv sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Bäsna förskola, nio sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Djurmo förskola, åtta sidor. 

Kvalitetsredovisning 2018/19, Djurås förskola, nio sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Kyrkbyns förskola, åtta sidor. 

Dnr: BUN/2019:45 

 

3. Sommaröppet förskola och fritidshem 2019 
 

Underlag 

Sommarschema 2019 alla förskolor, en sida. 

Sommarschema 2019 på Djurås förskola, fyra sidor. 

Dnr: BUN/2019:7 
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4. Egentillsyn Mockfjärdsskolan 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. 

Skoladministratör ersätter denna gång utvecklingsledaren. 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-07, en sida. 

Rapport från egentillsyn Mockfjärds skola F-6, 2019-09-02, sex sidor. 

Dnr: BUN/2019:288 

 

5. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020 
 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen 6 kap. 8§ ska huvudmannen se till att det upprättas en plan 

med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planerna ska redovisas 

för barn- och utbildningsnämnden en gång per år. Det saknas planer från 

vuxenutbildningen, Mockfjärdsskolan och Bäsna skola. 
 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-08, en sida. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Björbo skola och fritidshem, sju sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Syrholns skola och fritidshem, tolv sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Djurmoskolan, 15 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Djuråsskolan, 15 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Kyrkskolan, 15 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Björbo förskola, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Sörgårdens förskola, åtta sidor. 
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Regnbågens förskola, åtta sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Junibackens förskola, tio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Högsvedens förskola, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Bäsna förskola, elva sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Djurmo förskola, tolv sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Djurås förskola, nio sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Kyrkbyns förskola, elva sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020, 

Kulturskolan, två sidor. 

Dnr: BUN/2019:280 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-04, tre sidor. 
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§ 88 

Ordföranderapport (BUN/2018:264) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Utredning förskolan 

• Renovering och tillbyggnad av Djurmo skola 

• Fastighetsförsörjningsprogram 

• Blåljusdag - Mockfjärdsskolan 

• Kommunens ekonomi - utjämningssystem 
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§ 89 

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, 2019-10-03, en sida. 

Arbetsutskottet 2019-09-30, §§ 41-43 
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§ 90 

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 

81/2019, Beslut om mertid 

82-85, 91, 93, 95-97, 99, 101-104/2019, Ansökan om skolskjuts 

86-90, 92, 94, 98, 100/2019, Ansökan om inackorderingstillägg 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-04, en sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2019-10-04, två sidor. 
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§ 91 

Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – 

skolelever och förskoleelever (BUN/2019:269) 

 

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. 

 

Rapporterade kränkningar 

2019-08-19--2019-10-07 

Kyrkskolan, antal: 1 st 

Djurmo förskola, antal: 3 st 

Djuråsskolan, antal: 3 st 

Syrholns skola, antal: 3 st 

Mockfjärdsskolan, antal: 12 st 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-07, en sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2019-08-19--2019-10-07, 

två sidor. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 

 

 


