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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-01

§ 54
Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus
(BUN/2020:78)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Informationen om åtgärder för att förbygga och minska smittspridningen i
samband med skolstart.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 38, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-07, 1 sida.

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-01

§ 55
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2020:20)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Skolstarten
• Distansundervisning
• Riktlinjer för specialkost
• Kostutredning
• Kränkande behandling
• Gymnasiemässa inställd
• PRAO
• Nyfödda
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-28, 1 sida.

Justerare

Sida
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-01

§ 56
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

Au 140204 § 25
KS/2014:118/63
BUN/2015:124/63
Bun 161019 § 93
BUN/2016:270/02
Bun 191015 § 82
BUN/2019:267

Giftfria förskolor

Arbetsmiljöundersökning förskolan
Barn- och utbildningsnämndens systematiska
kvalitetsarbete

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-24, 1 sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2020-08-24, 2 sidor.

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-01

§ 57
Budgetuppföljning 2020 åtgärder för budget i balans (BUN/2019:339)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet
med att minska kostnaderna inom de verksamheter som visar på ett
prognostiserat underskott.

2.

Inom budget 2020 föra över 300 tkr från särskolan till förskolan.

Ärendebeskrivning
Budgetuppföljningsprognosen per sista maj visar en positiv avvikelse på 997 tkr.
Utskottet har gett förvaltningen i uppdrag att säkerställa att nödvändiga åtgärder
vidtas inom de verksamheter som visar på ett prognostiserat underskott.
Följande verksamheter redovisar ett prognostiserat underskott;
Förskolan, gymnasiesärskolan, IM och den politiska verksamheten.
Bedömning
Förskolans underskott på 835 tkr är relaterat till barn i behov av särskilt stöd.
Förskolan har en budget på 2,5 tjänst men har för närvarande 7,5 tjänst. Två av
barnen tillhör särskolekretsen och är 6 år. Dessa två barn kommer att gå kvar i
förskolan under nästa läsår. För att finansiera det bör 300 tkr från grundsärskolan
omföras till förskolan. För att minska underskottet inom förskolan kommer
vikarietillsättningen under hösten att fortsätta vara restriktiv.
Gymnasiesärskolan har fem elever som har ett särskilt stöd, samtal förs med
Borlänge kommun om hur dessa kostnader kan minskas. IM kommer att ha
fler elever till hösten och det blir färre elever som börjar på gymnasiet till
hösten. Medel från gymnasiet bör ombudgeteras och föras till IM.
Under hösten är nämndens egentillsyner inställda vilket bör göra att
underskottet i budget för den politiska verksamheten minskar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 33, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-07, 1 sida.

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-01

§ 58
Budget 2021 - konsekvenser förslag budgetramar (BUN/2020:41)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Översända konsekvensbeskrivningen till budgetberedningen.

2.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta
budgetarbetet utifrån oförändrade ramar.

Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har gett nämnderna i uppdrag att se över konsekvensen
av oförändrade budgetramar för 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen
har sett över behovsbeskrivningen för budget 2021 och tagit fram ett
reviderat förslag.
Beslutsunderlag
Konsekvensbeskrivning över framtagen behovsbeskrivning budget 2021 för
barn- och utbildningsförvaltningen och kostavdelningen, 2020-08-24, 2 sidor.
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 32, 1 sida.
Behovsbeskrivning 2021 för barn- och utbildningsförvaltningen och
kostavdelningen, 2020-03-24, 7 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2020-08-07, 1 sida.
Konsekvensbeskrivning över framtagen behovsbeskrivning budget 2021 för
barn- och utbildningsförvaltningen och kostavdelningen, 2020-06-23, 4 sidor.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-01

§ 59
Översyn av ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen
(BUN/2020:14)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Barn- och utbildningsnämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
genomföra en översyn av hela förvaltningsorganisationen inom barn- och
utbildningsförvaltningen i syfte att lämna alternativa förslag gällande
förvaltningsorganisation inom förvaltningen.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2019-11-29 § 97 att genomföra en översyn
av förvaltningens ledningsorganisation. Översynen har genomförts internt under
ledning av förvaltningschef med stöd av handläggare från personalavdelningen.
En arbetsgrupp har bildats med fackliga representanter från Lärarförbundet,
Lärarnas riksförbund, Kommunal, och Skolledarförbundet. Två rektorer ingår i
arbetsgruppen, en rektor från förskolan och en rektor från grundskolan.
Förslag till beslut på sammanträdet
Mathias Bengtsson (KD): Bifall till liggande förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 35, 1 sida.
Översyn av ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen,
2020-06-26, 7 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-05-11, 1 sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling

Justerare
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-01

§ 60
Granskning av barn- och utbildningsnämndens ledning, styrning och
uppföljning (BUN/2020:15)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med
kommunstyrelsens förvaltning ta fram förslag på åtgärder utifrån
revisionens rekommendationer.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av kommunens revisorer granskat barn- och
utbildningsnämndens styrning, ledning och uppföljning, med fokus på
förskolans verksamhet. Bedömningen är att nämnden inte helt säkerställt
en ändamålsenlig verksamhet inom givna ekonomiska ramar genom en
tillräcklig styrning, ledning oh uppföljning av verksamheten. Det ges ett
antal rekommendationer som syftar till en förbättra styrningen.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport: Barn- och utbildningsnämndens styrning, ledning och
uppföljning, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-27, 1 sida.
Rutin för systematiskt kvalitetsarbete, barn- och utbildningsförvaltningen,
2020-08-28, 7 sidor.
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 42, 1 sida.
Revisionsrapport: Barn- och utbildningsnämndens styrning, ledning och
uppföljning, PwC, 23 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-10, 1 sida.
Mail, PwC, 2020-01-08, 1 sida.

Justerare
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§ 61
Revidering av barnhälsoplan för förskolan (BUN/2020:155)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta reviderad ”Barnhälsoplan - handlingsplan för barn i behov av
särskilt stöd”.

Ärendebeskrivning
En reviderad barnhälsoplan har tagits fram av förskolans ledning och
specialpedagoger.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 34, 1 sida.
Barnhälsoplan, handlingsplan för barn i behov av särskilt stöd, 26 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-10, 1 sida.
Tidigare beslut i ärendet
BUN 071211 § 108, dnr BUN/2007:292

Justerare
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§ 62
Redovisning av antal barn under sommaröppet i förskola och
fritidshem (BUN/2020:87)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Under veckorna 28–31 har förskolan och fritidshemmet i Mockfjärd varit
öppet. Övriga förskolor och fritidshem har varit stängda.
Beslutsunderlag
Sommarfritids 2020 Mockfjärdsskolan, 11 sidor.
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 36, 1 sida.
Sommarschema 2020, alla förskolor, 1 sida.
Sommarschema 2020, på Mockfjärds förskola, 4 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-07, 1 sida.

Justerare
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§ 63
Placerade barn förskolan hösten 2020 (BUN/2020:13)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av antalet placerade barn hösten 2020 och barn som står i kö
för plats.
Beslutsunderlag
Kö och placeringsläget förskolan, 2020-08-12, 1 sida.
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 39, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-07, 1 sida.

Justerare
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§ 64
Antagna elever till gymnasiet och IM HT 2020 (BUN/2020:45)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Rapport av antagna elever till gymnasiet och IM HT 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200828 § 37, 1 sida.
Gymnasievalet 2020 Djuråsskolan, 1 sida.
Gymnasievalet 2020 Mockfjärdsskolan, 1 sida.
Gymnasieantagningen sammanställningen HT 2020, 2 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-10, 1 sida.

Justerare
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§ 65
Tjänster hösten 2020 (BUN/2020:139)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Redovisning av tillsatta tjänster inom barn- och utbildningsförvaltningen
hösten 2020.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 41, 1 sida.
Information om aktuell personalsituation inför hösten 2020, 2020-08-06, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-07, 1 sida.

Justerare
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§ 66
Verksamhetsberättelse skolhälsovården 2019/20 (BUN/2020:163)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skolsköterskorna har sammanställt en verksamhetsberättelse för läsåret
2019–2020. Verksamhetsberättelsen sammanfattar elevhälsans medicinska
insatser och redovisar vilka insatser som behöver göras inför kommande
läsår.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 200818 § 40, 1 sida.
Verksamhetsberättelse 2019–2020 Elevhälsans medicinska insats
Gagnefs kommun, 16 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-07, 1 sida.

Justerare
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§ 67
Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år
gamla och inte besvarade (BUN/2020:54)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Översända redovisningen till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§ 31-32 ska nämnden redovisa
de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år.
I dagsläget har nämnden inga motioner eller medborgarförslag som inte
besvarats inom ett år.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-24, 1 sida.
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerare
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§ 68
Rapporter (BUN/2020:138, BUN/2020:173)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga rapporterna som information till protokollet.

1. Utvärdering Sommarskola 2020
Ärendebeskrivning
Förvaltningen informerar om årets sommarskola för elever i åk 6-9.
Sommarskolan genomfördes v. 25-26, 2020 och har nu utvärderas.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-17, 1 sida.
Sommarskola Gagnefs kommun 2020, 2020-08-14, 7 sidor.
Dnr: BUN/2020:238
2. Utredning kostorganisationen
Ärendebeskrivning
Tf avdelningschef tekniska informerar i ärendet.
3. Aktuell lokalinformation
Ärendebeskrivning
Tf avdelningschef tekniska informerar i ärendet.
4. Pedagogiska stödteamets verksamhetsrapport 2019–2020
Ärendebeskrivning
Pedagogiska stödteamet har nu arbetat sitt första år och sammanfattar
verksamhetsåret i en rapport. Pedagogiska stödteamet arbetar med att stötta
grupper, klasser, elever och personal i kommunen.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-25, 1 sida.
Verksamhetsberättelse pedagogiskt stödteam, 2019-2020, 12 sidor.
Dnr: BUN/2020:173
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-24, 1 sida.
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§ 69
Ordföranderapport (BUN/2018:264)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• Första spadtaget på ”nya” Djurmoskolan
• Frivillig resursgrupp – förebyggt skadegörelse under sommaren
• Höstens egentillsyner framflyttade till 2021
• Heldag för nämnden 13 oktober

Justerare
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§ 70
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, 2020-08-24, 1 sida.
Arbetsutskottet 2020-08-18, §§ 32-42
Arbetsutskottet 2020-06-16, §§ 25-31
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§ 71
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
36/2020, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun
37, 39-40, 55/2020, Utökad tid
38, 49-50, 56/2020, Ansökan om skolskjuts
41/2020, Distansundervisning inom KomVux
42-48, 51-54, 57/2020, Ansökan om inackorderingstillägg
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-08-24, 1 sida.
Redovisning av delegationsbeslut, 2020-08-24, 2 sidor.
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§ 72
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
2020-05-13--2020-08-24
Djuråsskolan, antal: 6st
Bäsna skola, antal: 1st
Kyrkskolan, antal: 16st
Djurmo skola, antal: 1st
Syrholns skola, antal: 1st
Mockfjärdsskolan, antal: 8st
Skattkistans förskola 1, antal: 1st
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-08-24, 1 sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2020-05-13--2020-08-24,
3 sidor.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§

Justerare

