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2020-02-11 

§ 1 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 2 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 3 Detaljbudget 2020 barn- och utbildningsnämnden 

§ 4 Förslag besparingar i förskolan 

§ 5 Kösituationen i förskolan våren 2020 

§ 6 Blöjor förskolan 

§ 7 Översyn ledningsgorganisation 

§ 8 Studie- och yrkesvägledningsplan 

§ 9 Dokumenthanteringsplan Personalhandlingar 

§ 10 Ansökan om skolskjuts via e-tjänst 

§ 11 Avsägelse från uppdrag som ersättare i arbetsutskottet - Magnus Eriksson (S) 

§ 12 Val av ersättare i arbetsutskottet (S) 

§ 13 Rapporter 

§ 14 Ordföranderapport 

§ 15 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 16 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 17 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 
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§ 18 Ombudgetering av investeringsmedel Barn- och utbildningsnämnden 

§ 19 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 20 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 21 Verksamhetsberättelse 2019 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 22 Budget 2021 – behovsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden 

§ 23 Förslag besparingar i förskolan 

§ 24 Förskolan, placering av barn 2020 

§ 25 Arbetsmiljön Djuråsskolan 

§ 26 Översyn ledningsorganisation 

§ 27 Översyn av egentillsyn 

§ 28 Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 

och pedagogisk omsorg 2020 

§ 29 Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och pedagogisk 

omsorg 2020 

§ 30 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 

§ 31 Rapporter 

§ 32 Ordföranderapport 

§ 33 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 34 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 35 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 

§ 36 Delegation till förvaltningschef uppsägningstid förskola, familjedaghem och fritidshem 
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§ 37 Gagnefs kommuns policy och handlingsplan mot alkohol och andra droger i skolan 

 

2020-05-19 

§ 38 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 39 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 40 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 41 Budgetuppföljningsprognos 2020-04-30 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 42 Budget 2021 – behovsbeskrivning Barn- och utbildningsnämnden 

§ 43 Information om skollokaler - Djurås, Kyrkbyn och Bäsna 

§ 44 Systematiskt kvalitetsarbete - kvalitetsredovisning 2019-2020 

§ 45 Redovisning av grundbemanningen i förskolan hösten 2020 

§ 46 Riskbedömning förskolan 

§ 47 Giftfria förskolor 

§ 48 Redovisning av internkontrollplan 2019/2020 barn- och utbildningsnämnden 

§ 49 Rapporter 

§ 50 Ordföranderapport 

§ 51 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 52 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 53 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 
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§ 54 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 55 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 56 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 57 Budgetuppföljning 2020 åtgärder för budget i balans 

§ 58 Budget 2021 - konsekvenser förslag budgetramar 

§ 59 Översyn av ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen 

§ 60 Granskning av barn- och utbildningsnämndens ledning, styrning och uppföljning 

§ 61 Revidering av barnhälsoplan för förskolan 

§ 62 Redovisning av antal barn under sommaröppet i förskola och fritidshem 

§ 63 Placerade barn förskolan hösten 2020 

§ 64 Antagna elever till gymnasiet och IM HT 2020 

§ 65 Tjänster hösten 2020 

§ 66 Verksamhetsberättelse skolhälsovården 2019/20 

§ 67 Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än ett år gamla och inte 

besvarade 

§ 68 Rapporter 

§ 69 Ordföranderapport 

§ 70 Anmälan av utskottets protokoll 

§ 71 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 72 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 
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§ 73 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 74 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

§ 75 Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

§ 76 Budgetuppföljningsprognos 2020-08-31 Barn- och utbildningsnämnden 

§ 77 Budgetuppföljning 2020 åtgärder för budget i balans 



 

 

§ 78 Granskning av barn- och utbildningsnämndens ledning, styrning och uppföljning 
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§ 89 Anmälan av delegationsbeslut 

§ 90 Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling – skolelever och 

förskoleelever 
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§ 91 Skolskjutsreglemente gällande för Dalarnas län - förskoleklass, grundskola, grundsärskola 

och gymnasiesärskola samt bilaga med Gagnefs kommun lokala beslut 

§ 92 Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

§ 93 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 
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§ 100 Reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden 
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