
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-19 1 (19) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

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

 
Beslutande 

Ledamöter 

Jan Wiklund (M), ordförande 

Kristina Bolinder (C) 

Johanna Hallin (C) 

Ola Erkers (C) 

Ann-Christine Karlsson (S) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 

Andreas Hållberg (L) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Helene Örnebring, ekonom 

Andreas Håll, avdelningschef tekniska, § 43 

Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning, § 44 

Fredrika Pihlblad, skoladministratör/trafikhandläggare, del av § 49 

 
Justering 

Justerare 

Ola Granath (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2020-05-25, kl. 10:00 §38-§53 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Jan Wiklund (M) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Ola Granath (KOSA) 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-19 2 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-19 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§38-§53 2020-05-25 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2020-06-16 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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Justerare      

      

      

      
 

§ 38 

Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

(BUN/2020:78) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Aktuell information om nuläge och åtgärder utifrån pandemi och 

coronavirus ges från ordförande och förvaltningschef. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 200505 § 21, 1 sida. 

Protokollsutdrag, BUN AU 200406 § 16, 1 sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2020-03-27, 1 sida. 
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§ 39 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2020:20) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Personalsituationen 

• Förstörelse/brand/hot – Djurås 

• Ny biträdande rektor – Djuråsskolan 

• Fuktskador – Djuråsskolan 

• Preliminär antagning till nationella program 

• PRAO inställd 

• Bemanning och placeringar – förskolan 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-15, 1 sida. 
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§ 40 

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 200211 § 4 

BUN/2020:2 

Förslag besparingar i förskolan 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-03-26, 1 sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2020-03-26, 2 sidor. 
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§ 41 

Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2019:339) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Prognosen visar ett underskott med 1 612 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-04-30, 1 sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 42 

Budget 2021 – behovsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2020:41) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Budgetförutsättningarna för budget 2021 är mycket osäkra, och de nya 

direktiv som förvaltningarna fått är att ta fram ett underlag utifrån 

oförändrade ramar. Underlaget ska presenteras på budgetberedningens 

dialogdag den 4 juni.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-11, 1 sida. 

Behovsbeskrivning 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen och 

Kostavdelningen, 2020-04-01, 7 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-19 8 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 43 

Information om skollokaler - Djurås, Kyrkbyn och Bäsna 

(BUN/2019:281) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har 2020-04-27 beslutat att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att upphandla en strategisk partner för Djuråsskolan, Kyrkskolan 

och Bäsna skola för genomförande av strategisk partnering. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 200505 § 23, 1 sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-29, 1 sida. 
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§ 44 

Systematiskt kvalitetsarbete - kvalitetsredovisning 2019-2020 

(BUN/2019:267) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa barn- och utbildningsförvaltningens förslag till områden som ska 

redovisas i verksamheternas kvalitetsredovisningar för läsåret 2019/20. 

 

Ärendebeskrivning 

Information om de mål och områden som kommer att redovisas i läsåret 

2019/20 kvalitetsredovisning. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 200505 § 24, 1 sida. 

Det systematiska kvalitetsarbetet 2019-2020, barn- och 

utbildningsförvaltningen, 2 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2020-04-29, 1 sida. 
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§ 45 

Redovisning av grundbemanningen i förskolan hösten 2020 

(BUN/2020:2) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 200406 § 17, 1 sida. 

Budget 2020 och antal personal i basbemanningen, 2020-03-30, 1 sida. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2020-03-27, 1 sida. 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-05-19 11 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 46 

Riskbedömning förskolan (BUN/2020:2) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 200406 § 18, 1 sida. 

Riskbedömning och handlingsplan, ändring av nyckeltal från 5,7 till 6,0, 

2020-03-30, 3 sidor. 

Riskbedömning och handlingsplan, stängning av Stora Bäverhyddan, 

2020-03-30, 3 sidor.  

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2020-03-27, 1 sida. 
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§ 47 

Giftfria förskolor (BUN/2015:124) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Det finns en stor medvetenhet om att skapa en giftfri miljö på kommunens 

skolor och förskolor, och kunskapen om det har under de senaste åren ökat. 

Vid upphandlingar av exempelvis möbler och lekmaterial så finns det idag 

miljökrav som kommunen följer, utifrån Upphandlingsmyndighetens 

hållbarhetskriterier för giftfri förskola. Hållbarhetskriterierna består av krav 

inom följande produktområden: Leksaker och hobbymaterial, köks- och 

serveringsutrustning, möbler och textilier. Förskolan kan också använda 

Naturskyddsföreningens kartläggningsmaterial från rapporten Giftfria barn 

leka bäst för att göra en inventering på den egna förskolan. Vidare kan man 

utgå, i arbetet med att skapa en giftfri förskola, från de åtgärdsförslag som 

Naturskyddsföreningen ger i rapporten Operation Giftfri förskola. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 200406 § 20, 1 sida. 

Operation giftfri förskola, Naturskyddsföreningen, 24 sidor. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-25, 1 sida. 
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§ 48 

Redovisning av internkontrollplan 2019/2020 barn- och 

utbildningsnämnden (BUN/2019:234) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av internkontrollplan 2019/2020 barn- och 

utbildningsnämnden. 

2. Delge kommunstyrelsen redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

En uppföljning av internkontrollplan 2019/20 har genomförts. I genomgången 

av de fyra kontrollområdena så är det området rökförbud som kan avslutas. 

Övriga tre områden föreslås läggas in i 2020/21 års internkontrollplan. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-11, 1 sida. 

Följ upp åtgärder barn- och utbildningsnämnden, 2020-05-06, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 49 

Rapporter (BUN/2020:112, BUN/2020:13, BUN/2020:58) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

 

 

1. Placerade barn i förskola och fritidshem 
 

Underlag 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2020 per månad, 2019-03-31, 1 sida. 

Dnr: BUN/2020:13 

 

2. Patientsäkerhetsberättelse elevhälsan 
 

Ärendebeskrivning 

Målen för elevhälsans medicinska insats (EMI) i Gagnefs kommun är att 

jobba förebyggande och främjande samt att säkerställa en god kvalitet på 

elevhälsans medicinska del. EMI strävar efter ett helhetsperspektiv utifrån 

elevens hälsa, välmående och att ha ett gott samarbete med vårdnadshavarna 

och övrig personal i skolan. Målet är att jobba tvärprofessionellt och i 

samverkan med övriga aktörer inom elevhälsa, rektorer och skolans övriga 

personal. Även extern samverkan ligger i fokus med syfte att säkerställa ett 

bra samarbete och korta vägar mellan de olika aktörer. 

 

För att säkerställa en god kvalitet på den medicinska delen och därmed 

sträva efter patientsäkerhet jobbar EMI kontinuerlig med fortbildning 

av skolsköterskor, täta yrkesträffar, förtydliga och uppdatera rutiner 

som ska vara kända för all personal inom verksamheten till exempel 

avvikelsehantering, generella direktiv/läkemedelsrutiner, hantering av 

vacciner och så vidare. 

 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-03-11, 1 sida. 

Patientsäkerhetsberättelse (Elevhälsans Medicinska Insats i Gagnefs 

kommun) 2019, 10 sidor. 

Dnr: BUN/2020:58 
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3. Skolskjuts via e-tjänst 
 

Ärendebeskrivning 

Skoladministratör/trafikhandläggare informerar i ärendet. 

 

Underlag 

Skolskjuts i Dalarna, skolskjutsansökan – e-tjänst, 6 sidor. 

Dnr: BUN/2020:112 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-05-11, 2 sidor. 
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§ 50 

Ordföranderapport 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Revisorernas granskning av förskolan 

• GYSAM – angående nytt huvudmannaskap 
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§ 51 

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, 2020-05-11, 1 sida. 

Arbetsutskottet 2020-05-05, §§ 21-24 

Arbetsutskottet 2020-04-06, §§ 16-20 
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§ 52 

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 

16-18, 22/2020, Utökad tid 

19, 21, 23-30, 32-35/2020, Ansökan om skolskjuts 

20/2020, Distansundervisning inom KomVux 

31/2020, Ansökan om mertid 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-05-11, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2020-05-11, 2 sidor. 
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§ 53 

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 

2020-03-10--2020-05-12 

Djuråsskolan, antal: 4st 

Kyrkskolan, antal: 17st 

Djurmo skola, antal: 3st 

Mockfjärdsskolan, antal: 5st 

Förskolan Dala-Floda, antal: 1st 

Skattkistans förskola 1, antal: 1st 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-12, 1 sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2020-03-10--2020-05-12, 

2 sidor. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 

 

 


