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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-11

§1
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2020:20)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Projektet ”Alla på snö”
• Lärarassistenter
• Planeringsdagar – främjande och förebyggande arbete
• Sommarskolan
• Sommaröppet
• Brand på Mockfjärdsskolan
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-01-29, 1 sida.
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-11

§2
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

Ks 190322 § 26
KS/2019:68
BUN/2019:99
Bun 190514 § 48
BUN/2019:39
Bun au 190620 § 32
BUN/2019:11
Kf 190930 § 99
KS/2019:244
BUN/2019:293
Bun 191015 § 79
BUN/2019:15

Analys av resultat från ungdomsenkäten lupp
Budget 2020 – budgetdirektiv
Rapport om ekonomin i förskolan
Medborgarförslag om ökad bemanning på Djurmo
förskola
Budget i balans 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-22, 1 sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2020-01-22, 3 sidor.
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-11

§3
Detaljbudget 2020 barn- och utbildningsnämnden (BUN/2019:39)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna detaljbudget 2020 för barn- och utbildningsnämnden.

Deltar ej i beslut
Mathias Bengtsson (KD) deltar ej i beslut.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens budgetförslag utgår från kommunfullmäktiges
beslut Verksamhet och budget 2020 - 2022. Ramen på 274 482,2 tkr är fördelad
enligt beslutsunderlag Detaljbudget 2020 barn- och utbildningsnämnden.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mathias Bengtsson (KD): Återremiss med motiveringen att posterna
förskoleverksamhet, gymnasiesärskola och politisk verksamhet är uppenbart
underfinansierade. Det är politikens uppgift att ta en budget som går att
styra efter. Dagens underlag ger oss inte möjlighet att ta ett sådant beslut.
Jan Wiklund (M): Avslag till Mathias Bengtsson (KD) förslag om återremiss.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Mathias Bengtsson (KD) förslag om återremiss mot avslag
och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Reservation
Mot beslut reserverar sig Mathias Bengtsson (KD) till förmån för eget förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200128 § 2, 1 sida.
Detaljbudget 2020 barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-16, 1 sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-11

§4
Förslag besparingar i förskolan (BUN/2020:2)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Återremittera ärendet till beredningen.

Motivering till återremiss
Återremiss för att MBL förhandling ska genomföras.
Ärendebeskrivning
Grundbemanningen för förskola och familjedaghem är baserad på ett
genomsnittligt barnantal på 550 barn 2020, samt utifrån nyckeltalet 5,7 barn
per heltidstjänst. Det motsvarar ett genomsnitt på 96,5 tjänst 2020. Under våren
har förskolan en något högre personalbemanning beroende på att det är fler
barn i verksamheten, och under hösten sänker man personalbemanningen, då
det är färre barn i verksamheten. Eventuella förändringar i grundbemanningen
ska godkännas av barn- och utbildningsnämnden.
Barn i behov av särskilt stöd
I budget finns det särskilda medel avsatta för barn i behov av särskilt stöd.
För 2020 är det 1,2 milj. kronor. Under våren är det planerat för att tolv barn
får en särskild personalresurs beroende på ett omfattande behov av särskilt
stöd. De budgeterade medel som finns räcker till 2,5 tjänst. Sammantaget är
behovet för dessa tolv barn 7,25 tjänst. Det saknas medel för 4,75 tjänst
motsvarande cirka 2 milj. kr på helår. För att klara den kostnaden krävs det
åtgärder för att klara tilldelad budgetram.
Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut är att ställa sig bakom punkterna 3, 4 och 5
i barn- och utbildningsförvaltningens förslag i dokumentet ”Förslag åtgärder
budget 2020 förskola och familjedaghem”.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Wiklund (M): Återremiss med motiveringen att MBL förhandling
ska genomföras.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag om återremiss mot avslag och finner
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-11

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200128 § 3, 2 sidor.
Förslag åtgärder budget 2020 förskola och familjedaghem, 2020-01-13, 4 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-01-20, 1 sida.
Protokollsutdrag
Barn- och utbildningsnämndens beredning
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-11

§5
Kösituationen i förskolan våren 2020 (BUN/2020:6)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Erbjuda fem barn plats där det finns lediga platser i kommunen under
förutsättning att ingen utökning av budget sker.

2.

Redovisa konsekvenserna av en eventuell överinskrivning till nämnden.

Ärendebeskrivning
Det är 15 barn som står i kö för placering i förskolan och familjedaghem
under våren. Fem av barnen ska placeras under januari månad. Två av dessa
barn har stått i kö sedan början av november och tre från december månad.
Lagkravet är att man ska ha en plats i kommunen inom fyra månader. För
närvarande finns det inga lediga platser i Djurmo och Mockfjärd. Förskolans
rektorer får inte utöka sin organisation för att kunna göra placeringar.
Beslutsunderlag
Placeringar och konsekvenser på förskolan utifrån beslut om att inte få
någon utökning av budget 2020, 2020-02-07, 1 sida.
Protokollsutdrag, BUN AU 200128 § 4, 1 sida.
Kö våren 2020, 2020-01-09, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-01-14, 1 sida.
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Sammanträdesdatum
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§6
Blöjor förskolan (BUN/2020:9)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
I en kammarrättsdom fastslås att kommunen är skyldig att tillhandhålla blöjor
för barn som är inskrivna i förskolan. Domen är vägledande och gäller för alla
kommuner och fristående huvudmän då den inte fick prövningstillstånd till
högsta förvaltningsdomstolen. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
håller på att utreda frågan, och rekommendationen är att invänta besked om
hur kommunen ska förhålla sig. Gagnefs kommun står inte för blöjor utan det
är vårdnadshavaren som får tillse att det finns blöjor till det egna barnet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200128 § 5, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-01-16, 1 sida.
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§7
Översyn ledningsgorganisation (BUN/2020:14)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under våren kommer det att göras en utvärdering och översyn av barn- och
utbildningsförvaltningens ledningsorganisation. Syftet är att ytterligare stärka och
utveckla förutsättningarna för cheferna att utöva ett nära pedagogiskt ledarskap.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200128 § 6, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, 2020-01-16, 1 sida.
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§8
Studie- och yrkesvägledningsplan (BUN/2020:5)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta plan för studie- och yrkesvägledning.

Ärendebeskrivning
Studie- och yrkesvägledningen och de främjande aktiviteterna för
arbetsmarknadskunskap är hela skolans ansvar. Syftet är att göra det
möjligt för den enskilde eleven att fatta väl grundade beslut inför sin
framtid. Det mest centrala är naturligtvis att elevernas individuella
intresse, behov och förutsättningar alltid sätts i fokus. Elevens egen
delaktighet är viktig i valprocessen och möjliggör aktivt reflekterande
frågeställningar kring sig själv och alternativen. Skolans ansvar är att
hjälpa eleverna att bli nyfikna och reflektera över sitt lärande i alla
situationer samt bidra till tillfällen där eleven ges möjlighet att bygga på
sina kunskaper om yrken, utbildningar och arbete. Aktiviteterna kan öka
förståelsen av att studera och kan bidra till ökad måluppfyllelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-01-29, 1 sida.
Plan för studie- och yrkesvägledning, 6 sidor.
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§9
Dokumenthanteringsplan Personalhandlingar (BUN/2019:321)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta ”Dokumenthanteringsplan Personalhandlingar”.

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplan avseende personalhandlingar har setts över utifrån
nuvarande riktlinjer, principer och gallringsregler. I dokumenthanteringsplanen
har en inventering avseende digital lagring samt pappersdokumentation i akt
tydliggjorts. Enligt barn- och utbildningsnämndens reglemente är barn- och
utbildningsnämnden arkivmyndighet. Samtliga medarbetares personalakter
hanteras av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens
personaladministrativa system. Denna dokumenthanteringsplan avseende
personalhandlingar gäller således för hela Gagnefs kommun.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KS PU 191105 § 22, dnr KS/2019:321, 1 sida.
Dokumenthanteringsplan personalhandlingar inklusive bilagor, 7 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2019-10-28, 1 sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsens personalutskott
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§ 10
Ansökan om skolskjuts via e-tjänst (BUN/2020:21)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ansökan om skolskjuts ska göras av vårdnadshavare från och med
ansökan inför hösten 2020.

2.

Ansökan om skolskjuts sker via e-tjänst.

3.

Ovanstående beslut gäller under förutsättning att kommunstyrelsen
fattar erforderliga beslut gällande införande av e-tjänsteplattform.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Dalarnas kommundirektörer har ett projekt för att ta fram en
gemensam e-tjänst för ansökan om skolskjuts startats. Projektet genomförs i
två faser där den första fasen innefattar utveckling och lansering av tjänsten i
två pilotkommuner, Gagnef och Borlänge, under våren 2020. I fas 2 kommer
tjänsten att vidareutvecklas och lanseras i Dalarnas resterande 13 kommuner
våren 2021. Utvecklingen under fas 1 bedrivs i Borlänge med representation
från Gagnef och Mora.
Bedömning
Hämtat från kommunens digitaliseringsstrategi:
Det är viktigt att utnyttja digitaliseringens möjligheter för att stödja arbetet
med kompetensutveckling, kontinuerlig uppföljning av relevanta nyckeltal
och att stärka arbetsgivarens varumärke. Att värdet och livskvalitén för
medborgaren ska alltid vara i fokus och vi ska göra det enklare för de som
bor i, verkar i eller besöker Gagnefs kommun. Att vi ska ta bort ineffektiva
arbetssätt och fördela våra resurser så att medborgarnyttan blir optimal
och arbetsmiljön god. För att fortsätta vara en attraktiv kommun att leva
och verka i är utveckling med hjälp av digitalisering avgörande.
Detta projekt är en tydlig del i denna ambition. De största utmaningarna är att
nå ut med information till de berörda. Den kommunikationsplan som arbetats
fram tar höjd för en god informationsspridning och dialog med medborgarna.
Det är också en framgång att vi etablerar fler samarbeten regionalt, denna tjänst
utvecklas inom ramen för kommunal samverkan där några kommuner initialt är
mer engagerade för att sedan vara behjälpliga vid lanseringen i övriga kommuner.
Fortsatt utveckling sker gemensamt för att säkerställa att tjänsten ser likadan ut
över tid vilket medför mindre underhållsbehov och enklare förvaltning.
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Finansiering
Projektet finansieras av kommunstyrelsen, dnr KS/2020:45.
Beräknade kostnader
E-tjänsteplattform
Startavgift 25 000 kronor
Årskostnad 96 000 kronor
Fördelade projektkostnader för e-tjänst skolskjuts Gagnef
2019
21 510 kronor
2020
62 995 kronor
2021
28 168 kronor
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-31, 2 sidor.
E-tjänst Skolskjuts i Dalarna, 2020-01-31, 2 sidor.
Underlag
Projektplan Skolskjuts i Dalarna, dnr KS/2020:45, 2020-01-16, 27 sidor.
Tidigare beslut i ärendet
KF 110607 § 75, dnr KS/2011:244
Lagrum
Skollagen (2010:800) 10 kap 32§
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-11

15

§ 11
Avsägelse från uppdrag som ersättare i arbetsutskottet
- Magnus Eriksson (S)
(BUN/2018:357)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Bevilja avsägelsen.

Ärendebeskrivning
Magnus Eriksson (S) avsäger sin plats som ersättare i arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, KF 191209 § 171, dnr KS/2018:262, 1 sida.
Tidigare beslut i ärendet
BUN 181205 § 80
Protokollsutdrag
Magnus Eriksson (S)
Arbetsutskottet
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§ 12
Val av ersättare i arbetsutskottet (S) (BUN/2018:357)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Välja Eva-Lotta Törnblom Nises (S) till ersättare i arbetsutskottet för
tiden fram till och med den 31 december 2022.

Ärendebeskrivning
Magnus Eriksson (S) har tidigare varit ersättare i arbetsutskottet.
Tidigare beslut i ärendet
BUN 200211 § 11
BUN 181205 § 80
Protokollsutdrag
Eva-Lotta Törnblom Nises (S)
Arbetsutskottet
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§ 13
Rapporter (BUN/2019:354, BUN/2019:89, BUN/2020:17, BUN/2020:34)
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, 2019-12-31, 1 sida.
Dnr: BUN/2019:89
2. Egentillsyn Djuråsskolan 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, 2020-01-09, 1 sida.
Rapport från egentillsyn Djurås skola F-6, 2019-12-02, 5 sidor.
Dnr: BUN/2019:354
3. Egentillsyn Djuråsskolan 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, 2020-01-20, 1 sida.
Rapport från egentillsyn Djurås skola 7-9, 2020-01-13, 5 sidor.
Dnr: BUN/2020:17
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4. Lokal styrelse vid Bäsna förskola och grundskola - protokoll
Underlag
Protokoll, Bäsna lokal styrelse för förskola och grundskola, 2019-12-02, 2 sidor.
Handlingsnummer: BUN 2020:7
5. Im/Sfi/Vux
Ärendebeskrivning
Rektor informerar i ärendet.
6. Revision förskolan
Ärendebeskrivning
Ordföranden informerar i ärendet.
7. Uppföljning av vårdnadshavares arbetstidschema
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar i ärendet.
8. Statsbidrag likvärdig skola
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar i ärendet.
9. Arbetsmiljön på Djuråsskolan
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar i ärendet.
Underlag
Djuråsskolans arbetssituation, 2 sidor.
Dnr: BUN/2020:34
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-24, 2 sidor.
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§ 14
Ordföranderapport (BUN/2018:264)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• GYSAM
- avtal
- utredning
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§ 15
Anmälan av utskottets protokoll (BUN/2020:4)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i
dagens protokoll.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-02-03, 1 sida.
Arbetsutskottet 2020-01-28, §§ 1-7
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§ 16
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
1/2020, Ansökan om mertid
111, 114/2019, Ansökan om inackorderingstillägg
112/2019, Ansökan om utökning av tid i förskolan
113, 117/2019, Beslut om interkommunal placering i förskola
115-116/2019, Ansökan om skolskjuts
118/2019, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-01-23, 1 sida.
Redovisning av delegationsbeslut, 2020-01-23, 1 sida.

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-11
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§ 17
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
2019-11-09--2020-01-27
Hedens skola, antal: 1st
Djurmo skola, antal: 5st
Djuråsskolan, antal: 23st
Björbo skola, antal: 1st
Syrholns skola, antal: 8st
Mockfjärdsskolan, antal: 9st
Bäsna förskola, antal: 1st
Regnbågens förskola, antal: 1st
Skattkistans förskola 1, antal: 3st
Skattkistans förskola 2, antal: 1st
Högsvedens förskola, antal: 3st
Diamantens förskola, antal: 3st
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-01-27, 1 sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2019-11-09--2020-01-27,
2 sidor.

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§

Justerare

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-11
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