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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-19

§ 92
Medborgarförslag om ökad bemanning på Djurmo förskola
(BUN/2019:293)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning
I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att öka antalet
tjänster på Djurmo förskola, med motivering att befintlig personal har en
hög arbetsbelastning.
Under hösten 2018 hade personalen en hög arbetsbelastning vilket har lett
till att Arbetsmiljöverket granskat verksamheten vid förskolan i Djurmo.
Rektor vid förskolan har vidtagit ett antal åtgärder för att komma tillrätta
med arbetsmiljön vid förskolan och en handlingsplan upprättades under
våren 2019. Barn- och utbildningsnämnden har varit informerad om de
åtgärder som vidtagits. Arbetsmiljöverket meddelade i september att man
godkände de åtgärder som kommunen vidtagit.
Barn- och utbildningsnämnden fördelar en rambudget för förskolan utifrån
ett nyckeltal relaterat till antal prognostiserade barn. Förskolans chefer får
sedan prioritera denna ram utifrån några parametrar som exempelvis
barnantal, ålder på barngruppen, fysisk miljö och särskilda behov.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Bun au 191104 § 45, en sida.
Protokollsutdrag, Kf 190930 § 99, en sida.
Medborgarförslag, 2019-06-02, fem sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-28, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-19

§ 93
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2019:27)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• IKT pedagogerna
• Statsbidrag - lärarassistenter
• Fortbildning - kostavdelningen
• Uppföljning - gymnasiesärskolan
• Kulturskolan
• Bemanningscentrum
• Strategisk kompetensförsörjning
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-11-15, en sida.

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-19

§ 94
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 180912 § 60
BUN/2018:52
Bun 190903 § 75
BUN/2019:256
Bun au 190930 § 41
BUN/2019:15

Regler gällande skolskjuts särskolan
Nämndinitiativ om att låta eleverna på lågstadiet
kompostera sitt matavfall via en varmkompost
Budgetuppföljningsprognos 2019-08-31 Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-11-08, en sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2019-11-07, tre sidor.

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
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§ 95
Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2019:15)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Barn- och
utbildningsnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Prognosen för barn- och utbildningsnämnden per sista oktober visar en
negativ avvikelse på 187 tkr före återbetalning för kost till äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-11-11, en sida.
Budgetuppföljningsprognos 2019-10-31 Barn- och utbildningsnämnden,
två sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Sida
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§ 96
Budget i balans 2019 (BUN/2019:15)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Prognosen per sista augusti visar på ett underskott på cirka 1,5 miljoner
kronor för barn- och utbildningsnämnden. Höga kostnader i förskolan
och i grundskolan är några av förklaringarna till avvikelsen.
Bedömning
Planerade åtgärder för att komma i balans:
• Minskat antal tjänster i förskolan, bedömd effekt
• Stopp för externa utbildningar och konferenser
• Minskat antal tjänster grundskolan

cirka 300-400 tkr
cirka 50-80 tkr
cirka 900 tkr

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, Bun au 191104 § 46, en sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-11, en sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Sida
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2019-11-19

§ 97
Rapport om ekonomin i förskolan (BUN/2019:11)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av barn- och
utbildningsförvaltningen med fokus på ledningsorganisationen samt
lokalisering av förskolorna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunen har en konsult utrett ekonomin i förskolan.
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns två fel i
räkenskapssammandraget. Dels har man hittat felaktigt fördelade
personalkostnader. Det är rektorer inom grundskolan som har redovisats på
förskolan i räkenskapssammandraget. Totalt uppgår beloppet till 1,8 mnkr
för 2018. Dels avviker antalet inrapporterade heltidstjänster från Skolverkets
definition. Samtliga tjänster inom förskolan ska rapporteras in, det vill säga
även chefer, specialpedagoger etc. Antalet barn skiljer sig också något, men
det har en marginell påverkan på nyckeltalen. Justerad för detta så är den
verkliga personaltätheten 4,5 barn/årsarbetare jämfört med rikets 5,1.
Justerat för detta återstår 5,2 mnkr i nettokostnadsavvikelse som behöver
förklaras. Nettokostnadsavvikelsen motsvarar ungefär 12–13 årsarbetare
och vilket också stämmer överens med skillnaden i personaltäthet jämfört
med genomsnittet i riket.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Wiklund (M): Ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en översyn av
barn- och utbildningsförvaltningen med fokus på ledningsorganisationen
samt lokalisering av förskolorna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-11-11, en sida.
Analys av kostnadsnivå, förskolan, 2019-11-05, åtta sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare

Sida
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2019-11-19

§ 98
Förskolan placeringar 2020 (BUN/2019:311)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I budget 2020 har den kommunala förskolan en grundresurs som bygger på ett
nyckeltal på 5,7 barn per heltidstjänst utifrån ett genomsnittligt barnantal på
550 barn. För att klara tilldelad budgetram kommer förskolan behöva anpassa
sin organisation och nödvändiga personalförändringar kommer att genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-11-11, en sida.
Tidigare beslut i ärendet
Bun au 191104 § 51, dnr BUN/2019:10

Justerare

Sida
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§ 99
Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2018/19
(BUN/2019:45)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer årligen verksamheternas
kvalitetsredovisningar i en förvaltningsrapport. En redovisning av de
utvecklingsområden som verksamheterna prioriterat innevarande läsår
presenteras.
Beslutsunderlag
Sammanställning Kvalitetsredovisning barn och utbildning 2018/2019,
2019-11-01, åtta sidor.
Protokollsutdrag, Bun au 191104 § 48, en sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-28, en sida.

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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§ 100
Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2020
(BUN/2019:267)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum
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2019-11-19

12

§ 101
Lärarförbundets skolranking 2019 (BUN/2019:300)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Lärarförbundet upprättar årligen en skolkommunranking.
Förvaltningschefen informerar om 2019 års ranking.
Beslutsunderlag
Analys Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skolkommun 2019,
2019-11-01, tre sidor.
Lärarförbundets ranking Sveriges bästa skolkommun 2019, 2019-11-01,
34 sidor.
Protokollsutdrag, Bun au 191104 § 50, en sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-10-28, en sida.

Justerare
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Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum
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§ 102
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.
Teamet informerar om hur långt man kommit med arbetet under hösten samt
vilka slutsatser man dragit.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-08-26, en sida.

Justerare
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§ 103
Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun - Besöksplan
2020 (BUN/2019:302)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna besöksplan för egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs
kommun för år 2020.

Ärendebeskrivning
Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor och
skolor. Datum för egentillsynsbesöken framgår av tidsplanen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-11-11, en sida.
Egentillsyner vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun 2020, 2019-11-04,
tre sidor.

Justerare
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§ 104
Rapporter (BUN/2019:273, BUN/2019:280, BUN/2019:303,
BUN/2019:323, 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, 2019-10-31, en sida.
Dnr: BUN/2019:89
2. Information om avslutat ärende – Förskola Mockfjärd
Underlag
Avslutsbrev, Arbetsmiljöverket, 2019-10-14, en sida.
Dnr: BUN/2019:273
3. Egentillsyn Mockfjärdsskolan 7-9
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, 2019-10-29, en sida.
Rapport från egentillsyn Mockfjärds skola 7-9, 2019-10-07, fem sidor.
Dnr: BUN/2019:303
4. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020
Underlag
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020,
Mockfjärdskolan inklusive särskolan, tio sidor.
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019/2020,
Mockfjärdskolan och Hedens skola, IM/Vux/Sfi/VO, nio sidor.
Dnr: BUN/2019:280

Justerare
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5. Sammanställning statsbidrag 2019
Underlag
Sökta statsbidrag 2019, 2019-11-15, en sida.
6. Lokal styrelse vid Bäsna förskola och grundskola - protokoll
Underlag
Protokoll, Bäsna lokal styrelse för förskola och grundskola, 2019-09-30, två sidor.
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-11-11, två sidor.

Justerare

Gagnefs kommun
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§ 105
Ordföranderapport (BUN/2018:264)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• Extra sammanträde för barn- och utbildningsnämnden 2019-12-09
• Skolinspektionens dag i Stockholm 22 november
• Diskussion med högskolan - statsbidrag lärarstudenter

Justerare
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§ 106
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, 2019-11-08, en sida.
Arbetsutskottet 2019-11-04, § 44
Arbetsutskottet 2019-11-04, §§ 45-52

Justerare
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§ 107
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
105, 107/2019, Ansökan om inackorderingstillägg
106, 108, 110/2019, Ansökan om skolskjuts
109/2019, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-11-08, en sida.
Redovisning av delegationsbeslut, 2019-11-08, en sida.

Justerare
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§ 108
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
2019-10-08--2019-11-08
Kyrkskolan, antal: 3st
Djurmo förskola, antal: 1st
Djurås förskola, antal: 1st
Djurmo skola, antal: 1st
Bäsna skola, antal: 2st
Djuråsskolan, antal: 11st
Syrholns skola, antal: 4st
Mockfjärdsskolan, antal: 19st
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-11-08, en sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2019-10-08--2019-11-08,
två sidor.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§

Justerare
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§ 109
Val av lokal styrelse Bäsna förskola och grundskola (BUN/2019:324)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Utse för en tid av två år Ida Johansson, Lina Eriksson och Esteri Juujärvi
till ordinarie föräldrarepresentanter i Bäsna förskola och grundskolas
lokala styrelse.

2.

Utse för en tid av ett år Sofia Uppström och Madelene Haglund till
ersättare för föräldrarepresentanterna i Bäsna förskola och grundskolas
lokala styrelse.

Ärendebeskrivning
Enligt arbetsordning för den lokala styrelsen vid Bäsna förskola och
grundskola ska det utses föräldrarepresentanter till den lokala styrelsen.
Vårdnadshavare med barn vid Bäsna förskola och grundskola är valbara.
Förslag på representanter lämnas till barn- och utbildningsnämnden som
utser ledamöter till styrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2019-11-18, en sida.
Underlag
Arbetsordning antagen av Bun 2015-06-10 § 51.
Protokollsutdrag
Lokal styrelse för Bäsna förskola och grundskola, för vidarebefordran till
valda representanter

Justerare

