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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-11-17

§ 91
Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med
Gagnefs kommun lokala beslut (BUN/2019:271)
Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut
i kommunfullmäktige
1.

Anta Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - förskoleklass,
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med
Gagnefs kommun lokala beslut.

Ärendebeskrivning
Nytt skolskjutsreglemente har framtagits efter önskemål från kommuner och i
uppdrag av regionstyrelsen genom regionplanen. Reglementet har framtagits i
en arbetsgrupp som alla kommuner inbjudits till. Representanter från elva
kommuner samt tjänsteperson kollektivtrafikförvaltning har anmält intresse
och deltagit i arbetet under perioden november 2019 - september 2020.
Syftet med att ta fram nytt skolskjutsreglemente har varit att förtydliga gällande
regler för skolskjuts i länet och anpassa till dagens samhälle och trafik. Ett
gemensamt skolskjutsreglemente för hela länet är även en förutsättning för den
genom skatteväxling beslutade finansieringen av skolskjuts, en och samma
skolskortskostnad för alla kommuner.
Reglementet är ett dokument för dialog mellan huvudman/kommun och
vårdnadshavare. Remissförfarande har genomförts enligt gällande remisstid,
inkluderad sommaren, fyra månader. Remissvaren från länets alla femton
kommuner har därefter bearbetats i reglemente av ovan beskriven arbetsgrupp.
Gagnefs kommuns lokala bilaga har reviderats till dagens förhållande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-11-11, 1 sida.
Lokal bilaga för Gagnefs kommun – skolskjuts, 2020-11-17, 2 sidor.
Protokollsutdrag, BUN AU 201103 § 46, 1 sida.
Mail, Region Dalarna, 2020-10-08, 1 sida.
Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och gymnasiesärskola samt bilaga med kommunens lokala
beslut, 6 sidor.
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-11-17

Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-19, 1 sida.
Underlag till kommunens bilaga, karta samt adressregister, 17 sidor.
Tidigare beslut i ärendet
KF 110607 § 75, dnr KS/2011:244
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-11-17

§ 92
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
Protokollsutdrag, BUN AU 201103 § 47, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-09-21, 1 sida.
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§ 93
Förvaltningschefens verksamhetsrapport (BUN/2020:20)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens
verksamhet, innehållande:
• Tillsättning av förstelärare
• Bemanningssituationen
• Kostförstudie
• Renovering och ombyggnad av Djuråsskolan, Kyrkskolan och Bäsna skola
• Vuxenutbildningen – gemensamt lärcentrum
• Översyn av förvaltningens ledningsorganisation
• Rektorstjänst Mockfjärdsskolan
Beslutsunderlag
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-11-09, 1 sida.
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§ 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 200616 § 25
BUN/2019:339

Budgetuppföljningsprognos 2020-05-31 Barn- och
utbildningsnämnden

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-11-11, 1 sida.
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2020-10-21, 2 sidor.

Justerare

Sida

7

Gagnefs kommun

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-11-17

§ 95
Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2019:339)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag
Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Barn- och
utbildningsnämnden.

2.

Lägga Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Barn- och
utbildningsnämnden till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens prognos för 2020 visar ett överskott med 5 079 tkr.
Detta är en förbättring mot tidigare prognos med 1 841 tkr. Detta beror till störst del
på förändringar på grundskolan, gymnasieskolan och 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, 2020-10-16, 2 sidor.
Budgetuppföljningsprognos 2020-10-31 Barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor.
Protokollsutdrag, BUN AU § 48, 1 sida.
Tidigare beslut i ärendet
BUN 201013 § 76
BUN AU 200616 § 25
BUN 200519 § 41
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen + handling
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§ 96
Detaljbudget 2021 Barn- och utbildningsnämnden (BUN/2020:41)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Genomgång av aktuella prognoser inför framtagande av detaljbudget 2021,
samt förslag till prioriteringar från barn- och utbildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 201103 § 49, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-26, 1 sida.
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§ 97
Kompetensförsörjningsplan för barn- och utbildningsförvaltningens
skol- och förskoleverksamhet 2020-2024 (BUN/2020:137)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Fastställa Kompetensförsörjningsplan för barn- och
utbildningsförvaltningens skol- och förskoleverksamhet 2020-2024.

Ärendebeskrivning
Kompetensförsörjningsplanen är utformad med beaktande utifrån angivna
utvecklingsområden i Huvudöverenskommelse (HÖK) 2018, och dess
bilagor, med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbud och Sveriges kommuner
och regioner. Planen bygger på SKR nio strategier för kompetensförsörjning
inom välfärdssektorn.
Det handlar om en ökad måluppfyllelse, en god arbetsmiljö, ett läraryrke
som attraherar skickliga behöriga lärare, en utvecklad lönebildning samt
utvecklande arbetssätt. Det ska leda till att alla lärare ges goda
förutsättningar att ge alla barn och elever en god undervisning.
Det är inom fyra områden, arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstid och
lönebildning, som förvaltningen och personalavdelningen i samråd med
fackliga representanter från Lärarförbundet. Lärarnas riksförbund och
Kommunal tagit fram planer för. Rektorerna har varit med och lämnat
synpunkter på den framtagna planen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Wiklund (M): Fastställa Kompetensförsörjningsplan för barn- och
utbildningsförvaltningens skol- och förskoleverksamhet 2020-2024.
Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-11-05, 1 sida.
Kompetensförsörjningsplan för barn- och utbildningsförvaltningens skoloch förskoleverksamhet 2020-2024, 15 sidor.
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§ 98
Barn- och utbildningsnämndens mål och prioriteringar för läsåret
2021/2022 (BUN/2020:232)
Barn och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden för
läsåret 2021/2022.

Ärendebeskrivning
Fastställande av de mål och områden som kommer att redovisas i läsåret
2021/2022 kvalitetsredovisningar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU § 50, 1 sida.
Det systematiska kvalitetsarbetet 2021/2022, Prioriterade områden i
Kvalitetsredovisningarna, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-26, 1 sida.
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§ 99
Utbildningsplan för introduktionsprogram IM (BUN/2020:238)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta utbildningsplan för gymnasieskolans introduktionsprogram.

Ärendebeskrivning
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en utbildningsplan som
beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska kompletteras med en
individuell studieplan, som rektor ansvarar för att upprätta i samarbete med
studie och yrkesvägledare, lärare, elev och vårdnadshavare.
Utbildningsplanen ska enligt Skollagen (2010:800) 17 kap. 3–7 §, innehålla:
• utbildningens syfte
• utbildningens längd
• huvudsakligt innehåll
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-11-03, 1 sida.
Plan för utbildning introduktionsprogrammen Mockfjärds gymnasium
läsåret 20/21, 6 sidor.
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§ 100
Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden
(BUN/2019:3)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Anta reviderad delegationsordning för barn -och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
Det är två förändringar som gjorts i delegationsordningen. Under punkten 4:
Förskolan. Förskolechef har bytts ut mot rektor. Punkten 17 har tillkommit.
Det gäller elevhälsans medicinska insats och vad nämnden har för ansvar
utifrån hälso- och sjukvårdslagen.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-11-02, 1 sida.
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde,
13 sidor.

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-17

14

§ 101
Redovisning av anmälda kränkningar av elever på Kyrkskolan
(BUN/2019:269)
Barn och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har uppmärksammat att en skola i kommunen
anmäler fler kränkningar än andra skolor. Förvaltningen fick i uppdrag att
följa upp och analysera vad detta beror på.
Bedömning
Uppföljningen visar att skolan står för en stor andel av kränkningarna.
Orsaken kan förklaras med att personalen är ambitiösa och med rätta
anmäler alla fall av kränkningar. Dock är antalet kränkningar fortsatt höga
och där behövs fortsatt analys, uppföljning och främjande och förebyggande
åtgärder göras på skolan genom att ta del av uppföljningen och planera för
att arbeta förebyggande för att minska antalet kränkningar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 201103 § 51, 1 sida.
Uppföljning av kränkningsanmälningar HT 2020, 2020-10-21, 3 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-26, 1 sida.
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§ 102
Redovisning av antal barn i förskoleåldern, nyinflyttade och födda
under 2020 (BUN/2020:233)
Barn och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Fram till oktober månad har det flyttat in 46 barn till Gagnefs kommun
som är i förskoleåldern. Under 2020 beräknas det att det kommer att födas
136 barn i kommunen. Genomsnittligt brukar det födas cirka 110-120 barn
i kommunen årligen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 201103 § 52, 1 sida.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-26, 1 sida.
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§ 103
Redovisning livsmedelskontroll, skolkök (BUN/2020:186,
BUN/2020:189, BUN/2020:190, BUN/2020:193, BUN/2020:209,
BUN/2020:225, BUN/2020:226, BUN/2020:228, BUN/2020:234)
Barn och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen har genomfört livsmedelskontroll av
förskolor och grundskolor i kommunen.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, BUN AU 201103 § 53, 1 sida.
Livsmedelskontroll, Djurås förskola Diamanten, 2020-10-16, 2 sidor.
Livsmedelskontroll, Djurås förskola Skattkistan 1, 2020-10-21, 2 sidor.
Livsmedelskontroll, Djurås förskola Skattkistan 2, 2020-10-16, 2 sidor.
Livsmedelskontroll, Björbo skola, 2020-10-06, 2 sidor.
Livsmedelskontroll, Syrholns skola, 2020-10-13, 2 sidor.
Livsmedelskontroll, Mockfjärdsskolan, 2020-10-16, 2 sidor.
Livsmedelskontroll, Djurmo skola, 2020-09-16, 2 sidor.
Livsmedelskontroll, Djuråsskolan, 2020-09-14, 2 sidor.
Livsmedelskontroll, Kyrkskolan, 2020-09-18, 2 sidor.
Underlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-10-26, 1 sida.

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

§ 104
Kommunalt aktivitetsansvar (BUN/2020:245)
Barn och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga redovisningen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Skoladministratör informerar i ärendet.
Beslutsunderlag
Aktivitetsansvarsstatistik, HT19, 2 sidor.
Aktivitetsansvarsstatistik, VT20, 2 sidor.
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§ 105
Rapporter (BUN/2020:13)
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, 2020-10-31, 1 sida.
Dnr: BUN/2020:13
2. Omsorg på kvällar, nätter och helger
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar i ärendet.
Beslutsunderlag
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-11-11, 1 sida.

Justerare

Gagnefs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Sida

2020-11-17

19

§ 106
Ordföranderapport (BUN/2018:264)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.

Lägga ordföranderapporten till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om:
• GYSAM – prislista för gymnasiet 2021
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§ 107
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, 2020-11-11, 1 sida.
Arbetsutskottet 2020-11-03, §§ 46-53
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§ 108
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
73/2020, Ansökan om inackorderingstillägg
74/2020, Utökad tid
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2020-11-11, 1 sida.
Redovisning av delegationsbeslut, 2020-11-11, 1 sida.
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§ 109
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
2020-10-07--2020-11-11
Björbo skola, antal: 2st
Bäsna skola, antal: 1st
Djuråsskolan, antal: 10st
Kyrkskolan, antal: 22st
Djurmo skola, antal: 8st
Syrholns skola, antal: 5st
Mockfjärdsskolan, antal:4st
Förskolan Regnbågen, antal: 1st
Totalt: 53st
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2020-11-11, 1 sida.
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2020-10-07--2020-11-11,
2 sidor.
Lagrum
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§

Justerare

