
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-13 1 (22) 

 
 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:40 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Jan Wiklund (M), ordförande 

Kristina Bolinder (C) 

Johanna Hallin (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 

Andreas Hållberg (L) 

 
Tjänstgörande ersättare 

Nagla Negm El Din Hussein (M) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 

 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Robert Österlund (V) 

 
Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning 

Helene Örnebring, ekonom 

Jenz Ek, avdelningschef ekonomi, § 76 

Tommy Sandberg, kommunchef, del av § 86 

Helena Halvarsson, avdelningschef personal, del av § 86 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Ola Granath (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2020-10-16, kl. 08:30 §73-§90 
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Justerare      

      

      

      
 

 

 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Jan Wiklund (M) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Ola Granath (KOSA) 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-13 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§73-§90 2020-10-16 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2020-11-09 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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§ 73 

Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

(BUN/2020:78) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Aktuell information från förskola, grundskola och gymnasieskola om 

åtgärder som vidtas för att minska smittspridningen. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-09-21, 1 sida. 
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§ 74 

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” 

• Renovering och ombyggnad av Djuråsskolan, Kyrkskolan och Bäsna skola 

• Förstudie kostorganisationen 

• Personalsituationen 

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 
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§ 75 

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 191119 § 97 

BUN/2019:11 

Rapport om ekonomin i förskolan 

Bun 200317 § 24 

BUN/2019:311 

Förskolan, placering av barn 2020 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-05, 1 sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2020-09-07, 2 sidor. 
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§ 76 

Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Barn- och utbildningsnämnden 

(BUN/2019:339) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Barn- och utbildningsnämnden. 

2. Lägga budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2020 visar ett överskott med 

3 238 tkr. Den verksamhet som har störst del i detta resultat är förskolan 

där överskottet kommer ifrån öppna förskolan, återbetalning av sjuklöner. 

Även grundskolan, fritidshem och gymnasieskolan bidrar med överskott i 

prognosen för 2020. Överskottet minskas av ett underskott med 1 000 tkr 

hos gymnasiesärskolan. 

 

Åtgärder för budget i balans 

Enligt Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2020 som 

fastställdes av kommunstyrelsen 2019-11-26 § 181 ska nämnder som 

redovisar negativ prognos beskriva vilka åtgärder som nämnden vidtar för 

att nå en budget i balans. 
 

• Åtgärder i förskolan för budget i balans under året visar resultat och 

verksamheten fortsätter det påbörjade arbetet.  

• För underskottet hos IM är inga åtgärder planerade.  

• Gymnasiesärskolans underskott är svårt att påverka, dialog förs med 

Borlänge kommun om hur dessa kostnader kan reduceras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-09-10, 1 sida. 

Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Barn- och utbildningsnämnden, 3 sidor. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

BUN AU 200616 § 25 

BUN 200519 § 41 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 

 



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-13 7 

 
 

 

 

 
Justerare      

      

      

      
 

§ 77 

Budgetuppföljning 2020 åtgärder för budget i balans (BUN/2019:339) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att föra en fortsatt dialog med 

Borlänge om de ökade kostnaderna för gymnasiesärskolan. 

 

Ärendebeskrivning 

De åtgärder som förskolan vidtagit under vår och sommar har gjort att det 

prognostiserade underskottet per sista maj har vänts till ett prognostiserat 

överskott. Några ytterligare åtgärder är inte planerade för förskolan, utan det 

handlar nu om att klara av verksamheten med den minskning inom 

personalbemanningen som gjorts. Det underskott som IM programmet har 

är relaterat till att det är fler elever som inte antagits till nationella program. 

Ingen åtgärd är planerad. Kostnaderna för gymnasiesärskolan beror på ett 

ökat antal elever med särskilt assistentstöd. Kommunen för en dialog med 

Borlänge kommun om hur dessa kostnader kan reduceras. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-12, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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§ 78 

Granskning av barn- och utbildningsnämndens ledning, styrning och 

uppföljning (BUN/2020:15) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta yttrande över revisionsrapporten ”Barn- och utbildningsnämndens 

styrning, ledning och uppföljning”, samt översända yttrandet till 

kommunrevisionen och kommunfullmäktige. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisonen har genomfört en granskning av barn- och utbildningsnämndens 

styrning, ledning och uppföljning. Barn- och utbildningsförvaltningen har 

utarbetat ett förslag till yttrande.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-09-21, 1 sida. 

Yttrande över revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning, 

ledning och uppföljning, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-09-21, 

1 sida. 

Rutin för systematiskt kvalitetsarbete, barn- och utbildningsförvaltningen, 

2020-08-28, 7 sidor. 

Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2020, 1 sida. 

Revisionsrapport Barn- och utbildningsnämndens styrning, ledning och 

uppföljning, PwC, 23 sidor. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunrevisionen + handling 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 79 

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2019/2020 

(BUN/2020:200) 

 

Barn och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 

2019/2020 med prioriterade utvecklingsområden för kommande läsår. 

2. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram prioriterade 

mål för läsåret 2021/2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Som en del av förvaltningens systematiska kvalitetsarbete utarbetas årligen en 

kvalitetsredovisning. Redovisningen är en sammanställning av verksamhetens 

måluppfyllelse för läsåret 2019/20. Respektive verksamhetschef har redovisat 

måluppfyllelsen i en kvalitetsrapport som sammanställts till förvaltningens 

redovisning. Utifrån förvaltningens kvalitetsredovisning och måluppfyllelsen 

kan nämnden göra sina prioriteringar. 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta 

fram prioriterade mål för läsåret 2021/2022. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-01, 1 sida. 

Kvalitetsredovisning barn och utbildning läsåret 2019-2020, 2020-09-24, 

16 sidor. 

 

Underlag 

Verksamheternas kvalitetsredovisningar. 

 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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§ 80 

Internkontrollplan 2021/22 (BUN/2019:234) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta interkontrollplan 2020/2021 för barn- och utbildningsnämnden. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 

internkontrollplan för läsåret 2020/2021. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-02, 1 sida. 

Internkontrollplan 2020/2021 barn- och utbildningsnämnden, 2020-10-01, 

1 sida. 
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§ 81 

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2021 

(BUN/2020:208) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för 2021 

enligt följande: 

 9 februari 

 23 mars 

 27 april 

 25 maj 

 31 augusti 

 5 oktober 

 16 november 

2. Mötestiden är klockan 13.30. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-06, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämnden 
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§ 82 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträdestider 

2021 (BUN/2020:208) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts 

sammanträdestider för 2021 enligt följande: 

 26 januari 

 8 mars 

 12 april 

 11 maj 

 15 juni 

 17 augusti 

 21 september 

 2 november 

2. Mötestiden är klockan 13.30. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-06, 1 sida. 

 

Protokollsutdrag 

Ledamöter och ersättare, barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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§ 83 

Avsägelse från uppdrag som ledamot i arbetsutskottet 

- Ann-Christine Karlsson (S) (BUN/2018:357) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Bevilja avsägelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine Karlsson (S) avsäger sin plats som ledamot i arbetsutskottet. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, KF 200928 § 135, dnr KS/2020:10, 1 sida. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

BUN 181205 § 80 

 

Protokollsutdrag 

Ann-Christine Karlsson (S) 

Arbetsutskottet 
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§ 84 

Val av ledamot i arbetsutskottet (S) (BUN/2018:357) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Välja Eva-Lotta Törnblom Nises (S) till ledamot i arbetsutskottet för 

tiden fram till och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Ann-Christine Karlsson (S) har tidigare varit ledamot i arbetsutskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

BUN 201013 § 83 

BUN 181205 § 80 

 

Protokollsutdrag 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Arbetsutskottet 
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§ 85 

Val av ersättare i arbetsutskottet (S) (BUN/2018:357) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Välja Ingegerd Hägg (S) till ersättare i arbetsutskottet för tiden fram till 

och med den 31 december 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) har tidigare varit ersättare i arbetsutskottet. 

 

Tidigare beslut i ärendet 

BUN 201013 § 84 

BUN 181205 § 80 

 

Protokollsutdrag 

Ingegerd Hägg (S) 

Arbetsutskottet 
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§ 86 

Rapporter (BUN/2020:13, BUN/2020:200, BUN/2020:205) 

 

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, 2020-09-30, 1 sida. 

Dnr: BUN/2020:13 

 

2. Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 2019/20 
 

Underlag 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Björbo skola, 8 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Syrholn skola, 11 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Mockfjärdsskolan, 24 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Bäsna skola, 9 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Djurmo skola, 11 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Djuråsskolan, 13 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Kyrkskolan, 12 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, IM, SFI, VUX, 13 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Kulturskolan, 7 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Björbo och Dala-Floda förskola, 11 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Mockfjärds förskolor, 15 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Bäsna förskola, 10 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Djurmo förskola, 10 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Djurås förskola, 9 sidor. 

Kvalitetsredovisning 2019/20, Kyrkbyns förskola, 10 sidor. 

Dnr: BUN/2020:200 
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3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021 
 

Underlag 
 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Björbo skola och fritidshem, 7 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Syrholns skola och fritidshem, 13 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Mockfjärdsskolan inklusive särskolan, 12 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Bäsna skola och fritidshem, 9 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Djuråsskolan, 16 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Mockfjärdsskolan och Hedens skola, 10 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Kulturskolan, 2 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Sörgårdens förskola, 8 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Högsvedens förskola, 10 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Bäsna förskola, 12 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Djurmo förskola, 9 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Djurås förskolor, 10 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Kyrkbyns förskola, 10 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Djurmo skola, 15 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Kyrkskolan, 16 sidor. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020/2021, 

Björbo förskola, 9 sidor. 

Dnr: BUN/2020:205 
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4. Förstudie kostorganisationen 
 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen informerar i ärendet. 

 

5. Aktuell lokalinformation 
 

Ärendebeskrivning 

Ordföranden och förvaltningschefen informerar i ärendet. 

 

6. Information om översyn av förvaltningen 
 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen och avdelningschef personal informerar i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-06, 2 sidor. 
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§ 87 

Ordföranderapport (BUN/2018:264) 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• GYSAM - Dalarnas kommunförbund övertar huvudmannaskapet 

• Ansökan om att starta lärcentrum tillsammans med Leksand och Rättvik 
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§ 88 

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 2020-09-29, §§ 43-45 
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§ 89 

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 

58, 61-62, 65, 67-72/2020, Ansökan om inackorderingstillägg 

59, 63-64/2020, Utökad tid 

60/2020, Ansökan om skolskjuts 

66/2020, Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun, särskolan 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-10-05, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2020-10-05, 2 sidor. 
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§ 90 

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 

2020-08-25--2020-10-06 

Björbo skola, antal: 1st 

Djuråsskolan, antal: 15st 

Kyrkskolan, antal: 17st 

Djurmo skola, antal: 5st 

Syrholns skola, antal: 2st 

Mockfjärdsskolan, antal:12st 

Förskolan Skattkistans 1, antal: 4st 

Förskolan Regnbågen, antal: 2st 

Förskolan Diamanten, antal: 1st 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-06, 1 sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2020-08-25--2020-10-06, 

2 sidor. 

 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 


