
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09 1 (23) 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-16:40 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Jan Wiklund (M), ordförande 

Kristina Bolinder (C) 

Johanna Hallin (C) 

Ola Erkers (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 

Andreas Hållberg (L) 
 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Birgitta Ihlis (M) 

Per Svantes (S), §§ 1, 4, 13-14 

Robert Österlund (V) 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Helene Örnebring, ekonom 

Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning 

Göran Anlind, verksamhetsutvecklare barn o utbildning, §§ 13-14 

Tommy Sandberg, kommunchef, del av § 16 

Helena Halvarsson, avdelningschef personal, del av § 16 
 

 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2021-02-12, kl. 08:30 §1-§20 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09 2 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Jan Wiklund (M) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Mathias Bengtsson (KD) 

 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§1-§20 2021-02-12 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-03-08 
 

Underskrift 

 

 ________________________________   

Helene Jarefors 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09 3 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

BUN/2019:39 

BUN § 1 
 

Ombudgetering av investeringsmedel barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 

i kommunfullmäktige 

1. Bevilja barn- och utbildningsnämnden ombudgetering av 

investeringsmedel från 2020 till 2021 om 687 tkr. 

Motivering till beslut 

Kommunen har under hösten 2020 saknat upphandlade avtal för inköp av 

möbler och datorer. Det har medfört att några inköp inte kunnat göras för de 

avsatta investeringsmedlen. 

Ärendebeskrivning 

Följande verksamheter har inte kunnat göra planerade inköp: Djuråsskolan, 

möbler och inventarier för en summa av 137 tkr, förskolan för inköp av 

möbler för en summa av 350 tkr samt förskolan för inköp av datorer för en 

summa av 500 tkr. 

 

Kostenheten har budgeterat för ett utbyte av diskmaskin vid Djuråsskolan.  

Bytet har inte gjorts under 2020 och kostnaden är budgeterad till 200 tkr. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 1, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-18, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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BUN/2020:78 

BUN § 2 
 

Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Information ges vid varje sammanträde kring nuläget i förskola och skola 

kring pandemi och Covid 19. 

Ärendebeskrivning 

Regeringen har tagit beslut om att huvudmannen kan besluta om att övergå 

från närundervisning till fjärrundervisning för årskurserna 7–9 om det finns 

särskilda omständigheter. Kommunen har i dagsläget inte beslutat att övergå 

till fjärr- eller distansundervisning för ovannämnda årskurser. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 2, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-18, 1 sida. 
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BUN/2021:31 

BUN § 3 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Utomhuspedagogiskt arbete 

• Möjlighet att bedriva fjärrundervisning åk 7-9 

• Pedagogiska behovsbeskrivningar – Djuråsskolan, Kyrkskolan och Bäsna skola 

• Ny rektor Mockfjärdsskolan 

• Statsbidrag vuxenutbildningen 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-02-01, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 4 
 

Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

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 200901 § 57 

BUN/2019:339 

Budgetuppföljning 2020 åtgärder för budget i 

balans 

Bun 201013 § 79 

BUN/2020:200 

Barn- och utbildningsnämndens 

kvalitetsredovisning 2019/2020 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-02, 1 sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2021-02-02, 2 sidor. 
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BUN/2020:41 

BUN § 5 
 

Detaljbudget 2021 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna detaljbudget 2021 för barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Nämndens budgetförslag utgår från kommunfullmäktiges beslut 

Verksamhet och budget 2021-2023. Ramen på 275 221 tkr är fördelad 

enligt beslutsunderlag Detaljbudget 2021 barn-och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 3, 1 sida. 

Detaljbudget 2021 barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-01-11, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09 8 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

BUN/2021:14 

BUN § 6 
 

Kösituationen förskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Kösituationen hanteras av verksamheteten.  

Ärendebeskrivning 

15 barn har placerats i januari. Barnen kommer att börja under april 

månad. Under maj och juni är det ytterligare fyra barn i kö. Det kommer 

finnas behöv att organisera om och anställa på vissa områden för att ta 

emot de 15 barnen, men arbetet pågår och det kommer att lösas. I april 

kommer det att vara cirka 560 barn placerade i den kommunala förskolan. 

Bedömning 

För närvarande är det ingen kö som inte verksamheten kan hantera. 

Finansiering 

Återkommer med redovisning av förskolans budgetprognos för 2021. 

Måluppfyllelse 

Plats inom förskolan erbjuds inom fyra månader. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 4, 1 sida. 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2020 per månad, 2020-12-31, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-18, 1 sida. 
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BUN/2021:1 

BUN § 7 
 

Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2021. 

Ärendebeskrivning 

Den interkommunala ersättningen gäller barn/elever som är gästande/placerade 

i och från andra kommuner enligt skollagen kap 10 § 27 och kap 8 § 13. 

Årskostnaderna är baserade på beräkning på 2021 års budget och volymer för 

respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-05, 1 sida. 

Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2021, 1 sida. 
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BUN/2021:2 

BUN § 8 
 

Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola och pedagogisk omsorg 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2021. 

Ärendebeskrivning 

Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala 

kostnaden för verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2021. Bidragsbeloppen inkluderar 

en kompensation på 3 % för administration och ett särskilt momsbidrag 

om 6 % ingår för kompensation för ingående moms. (SFS 2010:317). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-05, 1 sida. 

Ersättning till fristående aktörer 2021, bilaga 1-6, 6 sidor. 
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BUN/2019:281 

BUN § 9 
 

Information om skollokaler - Djurås, Kyrkbyn och Bäsna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Processen med att ta fram underlag för ombyggnad och nybyggnad 

av Djuråskolan, Kyrkskolan och Bäsna skola har inletts. 

Ärendebeskrivning 

Rektorerna ska tillsammans med utsedda arbetsgrupper ta fram en 

pedagogisk behovsinventering under januari och februari månad. 

Arkitekterna kommer att utifrån det framtagna underlaget utarbeta 

förslag som sedan ska kostnadsberäknas och redovisas för 

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 5, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsnämnden, 2021-01-18, 1 sida. 
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BUN/2021:7 

BUN § 10 
 

Uppföljning diskriminering och kränkande behandling 
2020-2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och 

utbildningsnämnden gjort en uppföljning och sammanställning av 

enheternas planer mot diskriminering och likabehandling för läsåret 

2020-2021. Huvudmannen ska upprätta en plan mot kränkande 

behandling en gång per år och enheterna ser över, uppdaterar och 

analyserar årligen denna plan. Uppföljningen och sammanställningen 

har gjorts genom att se över alla planer utifrån Skolverkets plan, samt 

följa upp hur enheterna arbetar med värdegrunden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 6, 1 sida. 

Uppföljning 2020-2021 Planer mot diskriminering och kränkande behandling, 

2020-12-11, 9 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-14, 1 sida. 
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BUN/2019:3 

BUN § 11 
 

Reviderad delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta reviderad delegationsordning för barn -och utbildningsnämnden. 

Motivering till beslut 

Utdelande av varning är en mycket kraftfull åtgärd och att lägga ansvaret på 

närmsta chef har visat sig vara svårt att hantera. Det gäller att återskapa en 

förtroendefull relation mellan chef och medarbetare. 

Ärendebeskrivning 

Revidering av punkten 16:11 utdelande av varning. Flyttas från närmsta 

chef till förvaltningschef. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 7, 1 sida. 

Delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, 

13 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-18, 1 sida. 
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BUN/2021:16 

BUN § 12 
 

Rekrytering av rektor Mockfjärd 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Nuvarande rektor kommer att sluta sin tjänst som rektor på 

Mockfjärdsskolan till våren. Rekrytering av ersättare har genomförts. 

Under vecka tre kommer det att var klart med den nya rektorn.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210126 § 8, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-18, 1 sida. 
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BUN/2021:19 

BUN § 13 
 

Digitaliseringsprocess 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ett prioriterat uppdrag att se över 

digitaliseringsprocessen i förvaltningens enheter. Det innebär översyn, 

genomgång och implementering av digitala verktyg och devices, digitala 

läromedel, behovsbeskrivning av barn, elevers och personals digitala 

kompetenser, vilket har lett till digital fortbildningsinsats för förvaltningens 

personal. Verksamhetsutvecklare och ansvarig för det prioriterade området 

ger information om nuläge i det digitala processarbetet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-26, 1 sida. 
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BUN/2021:20 

BUN § 14 
 

Ny lärplattform 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningens avtal med tidigare upphandlad 

lärplattform Schoolsoft upphör 2021. Ny upphandling är genomförd och 

Vklass är ny upphandlad aktör. En lärplattform är en webbaserad miljö för 

kommunikation mellan lärare, vårdnadshavare och elever. Förvaltningens 

verksamhetsutvecklare informerar om det pågående arbetet med att 

implementera den nya lärplattformen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-27, 1 sida. 
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BUN/2021:8 

BUN § 15 
 

Betyg och närvaro HT 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen sammanställer betyg och närvaro 

för HT 2020. Sammanställningen visar Närvaro: År 3, 6 och 9 samt 

Betyg: år 6 och år 9.  

Bedömning 

År 6: betygen för 2 skolor ligger markant lägre än övriga kommunens 

skolor. Syns på meritvärde, andel godkända betyg och meritvärde.  

 

År 9: i år verkar det som att pojkar på en skola kommer ha svårare att bli 

behöriga till gymnasiet. 12 av 23 elever som inte är behöriga just nu är 

pojkar från denna skola.  

 

Närvaron är högre bland de yngre eleverna, år 3 och 6 cirka 90 % och 

sjunker sedan till år 9 till 84 %. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-18, 1 sida. 
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BUN/2021:6, BUN/2021:5 

BUN § 16 
 

Rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet.  

1. Reviderade kurs- och ämnesplaner 2021 

Ärendebeskrivning 

Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 

Dnr: BUN/2021:6 

2. Sammanställning statsbidrag 2020 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen redogör för de statsbidrag som är 

ansökta och utbetalade för genom Skolverket under 2020. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-19, 1 sida. 

Sammanställning statsbidrag, 2 sidor. 

Dnr: BUN/2021:5 

3. Översyn ledningsorganisation 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen och avdelningschef personal informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2020:14 

4. Preliminärt bokslut 2020 barn- och utbildningsnämnden 

Dnr: BUN/2021:36 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-02, 1 sida. 
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BUN/2018:264 

BUN § 17 
 

Ordföranderapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Statsbidrag vuxenutbildningen 

• UF-verksamhet på skolorna 

• Planeringsmöte med nämnden 
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BUN/2021:32 

BUN § 18 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-02, 1 sida. 

Arbetsutskottet 2021-01-26, §§ 1-8 
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BUN/2018:262 

BUN § 19 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

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 

75-76/2020, Ansökan om inackorderingstillägg 

77-81/2020, Ansökan om utökad tid i förskolan 

1-2/2021, Ansökan om inackorderingstillägg 

3-4/2021, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 

5-6/2021, Ansökan om skolskjuts 

Beslutsunderlag 

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

Redovisning av delegationsbeslut, 2020-11-11, 1 sida. 
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BUN/2019:269 

BUN § 20 
 

Återrapport av anmälan till huvudman om kränkande behandling 
– skolelever och förskoleelever 

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 

2020-11-12--2021-01-20 

Björbo skola, antal: 3st 

Bäsna skola, antal: 4st 

Djuråsskolan, antal: 11st 

Kyrkskolan, antal: 29st 

Djurmo skola, antal: 10st 

Syrholns skola, antal: 4st 

Mockfjärdsskolan, antal: 22st 

Förskolan Regnbågen, antal: 1st 

Förskolan Dala-Floda, antal: 3st 

Förskolan Skattkistan, antal: 1st 

Förskolan Diamanten, antal: 1st 

Totalt: 89st 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-01-20, 2 sidor. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2020-11-12--2021-01-20, 

2 sidor. 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 

 


