
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-23 1 (21) 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-16:20 
 

Beslutande 

Ledamöter 

Jan Wiklund (M), ordförande 

Johanna Hallin (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Lena Fröyen (C) tjänstgörande för Kristina Bolinder (C) 

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

Robert Österlund (V) tjänstgörande för Andreas Hållberg (L) 

 
Övriga närvarande 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning 

Helene Örnebring, ekonom, §§ 24-26 

Carin Ahlgren, rektor skola, del av § 33 

Johan Rombin, rektor skola, del av § 33 

 
Justering 

Justerare 

Ola Granath (KOSA) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2021-03-29, kl. 10:00 §21-§38 

 
Underskrifter 

Sekreterare 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 

 
Ordförande 

 

 ________________________________  

Jan Wiklund (M) 

 
Justerare 

 

 ________________________________  

Ola Granath (KOSA) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-23 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§21-§38 2021-03-29 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-04-20 
 

Underskrift 

 

 ________________________________  

Helene Jarefors 
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BUN/2020:78 

BUN § 21 
 

Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Allmän information om smittläget i kommunen och i förskola och 

grundskola. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 9, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-02, 1 sida. 
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BUN/2021:31 

BUN § 22 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Extra statsbidrag 

• Ny kursplan hösten 2022 

• Nationella prov 

• Pedagogiska behovsbeskrivningar – Djuråsskolan, Kyrkskolan och Bäsna skola 

• Utbrott av covid-19 på förskola 

• Utbildning personal 

• Sommaröppet 

• Psykisk ohälsa 

• Personalsituationen 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-15, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 23 
 

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 201013 § 77 

BUN/2019:339 

Budgetuppföljning 2020 åtgärder för budget i 

balans 

Bun 200901 § 58 

BUN/2020:41 

Budget 2021 - konsekvenser förslag budgetramar 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-16, 1 sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2021-02-17, 2 sidor. 
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BUN/2021:36 

BUN § 24 
 

Bokslut 2020-12-31 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förändring emot tidigare prognos slutade på 7 567 tkr. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 10, 1 sida. 

Bokslut 2020 Barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-24, 1 sida. 
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BUN/2021:36 

BUN § 25 
 

Verksamhetsberättelse 2020 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna verksamhetsberättelse 2020 Barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden gör ett överskott med 12 647 tkr för 2020. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 11, 1 sida. 

Verksamhetsberättelse 2020 Barn- och utbildningsnämnden, 12 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-02-17, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2021:27 

BUN § 26 
 

Budget 2022 – behovsbeskrivning Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fastställa "Behovsbeskrivning 2022 för barn- och utbildningsförvaltningen 

och kostavdelningen" samt översända den till budgetberedningen. 

Motivering till beslut 

Förslaget ska beredas i barn- och utbildningsnämnden för vidare hantering i 

budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har utarbetat en behovsbeskrivning innehållande barn- och 

elevprognoser samt de utvecklingsbehov man ser under 2022. I beskrivningen 

finns det områden som verksamheterna ser som prioriterade. Det finns även 

förslag på investeringar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 12, 1 sida. 

Behovsbeskrivning 2022 för barn- och utbildningsförvaltningen och 

kostavdelningen, 2021-03-15, 8 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-02-25, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2021:14 

BUN § 27 
 

Placerade barn i förskola och fritidshem 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheten 

att lösa förskolans platsbehov med tillfälliga lokaler i Kyrkbyn. 

Ärendebeskrivning 

Till hösten 2021 är det 13 barn som står i kö för plats i Kyrkbyn. Det finns 

43 platser i den kommunala förskolan och 25 platser i den fristående 

förskolan. Tio platser finns hos de kommunala dagbarnvårdarna.  

Bedömning 

Det finns inga lediga platser i Kyrkbyn till hösten för de 13 barn som står i 

kö. Förvaltningen ser över möjligheten till placeringar i andra 

kommundelar. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 13, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-02-24, 1 sida. 
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BUN/2021:59 

BUN § 28 
 

Barn- och elevprognoser förskola och grundskola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Information om aktuella barn- och elevprognoser inför framtagande av 

behovsbeskrivningar budget 2022. 

Ärendebeskrivning 

Prognoserna har uppdaterats under februari månad. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 14, 1 sida. 

Prognos barn förskolan, 2021-01-29, 8 sidor. 

Prognos elever grundskolan, 2021-01-29, 23 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-01, 1 sida. 
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BUN/2021:57 

BUN § 29 
 

Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna "Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2020" för 

barn- och utbildningsnämnden. 

Motivering till beslut 

I nämndens arbetsmiljöansvar ingår det att årligen följa upp förvaltningens 

systematiska arbetsmiljöarbete.  

Ärendebeskrivning 

Förvaltningens uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet görs i 

samråd med de fackliga organisationerna och underlaget bygger på den 

uppföljningen som görs under året i verksamheten. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 15, 1 sida. 

Årlig uppföljning SAM 2020, 2021-03-15, 7 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-01, 1 sida. 
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BUN/2021:58 

BUN § 30 
 

Gymnasieval 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Aktuell information om den preliminära gymnasieantagningen.  

Ärendebeskrivning 

På Mockfjärdsskolan är det 49 elever som går ut åk 9. 48 elever har sökt ett 

nationellt program på gymnasiet. En elev har sökt IM programmet i 

Mockfjärd. 

 

På Djuråsskolan är det 65 elever som går ut åk 9. Tre elever är nyanlända 

och kommer att gå IM språk, en elev har sökt gymnasiesärskola, en elev 

utreds för en eventuell särskoleplacering, fem elever är obehöriga men 

kommer sannolikt bli behöriga, fyra elever kommer att sannolikt gå på IM 

IND till hösten. 

 

På IM programmet är det 22 elever inskrivna. Tolv av dem bedöms bli 

behöriga och komma in på ett nationellt program. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 16, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-01, 1 sida. 
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BUN/2020:46 

BUN § 31 
 

Vårdnadshavares arbetstidschema förskola och fritidshem 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma med 

en redovisning av genomförd stickprovskontroll av vårdnadshavares 

arbetstidschema. 

Motivering till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att stickprovsvis kontrollera 

vårdnadshavares arbetstidschema. 

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2021 kommer det att genomföras en stickprovsundersökning 

över de arbetstidsscheman som vårdnadshavare lämnat och som utgör grund 

för barns vistelsetid i förskola och fritidshem. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210308 § 17, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-02, 1 sida. 
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BUN/2020:54 

BUN § 32 
 

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

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, 2021-03-12, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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BUN/2021:60, BUN/2020:122, BUN/2021:61, 

BUN/2021:7 

BUN § 33 
 

Rapporter 

Protokoll beslutsinstansformulering 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

1. Uppföljning diskriminering och kränkande behandling 

Ärendebeskrivning 

Rektor informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2021:7 

2. Lärcentrum - vuxenutbildningen 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommun har tillsammans med Leksands och Rättviks kommuner 

beviljats ett statsbidrag från Skolverket för att kunna bygga upp lärcentra i 

respektive kommun. Rektor informerar om den planerade satsningen. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-12, 1 sida. 

Dnr: BUN/2021:60 

3. Plan för statsbidraget Likvärdig skola 2021 

Ärendebeskrivning 

Statsbidraget Likvärdig skola är det största bidraget från Skolverket. För 

2021 var bidraget till Gagnefs kommun på 6 332 831 kr. Statsbidraget ska 

gå till att utöka resurser för att stärka likvärdigheten och 

kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. 

Huvudmännen ska årligen sammanställa en plan för hur arbetet med 

likvärdighet ser ut, kopplat till det bidrag som ges från Skolverket. Vid 

anmodan ska planen skickas till Skolverket. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-02, 1 sida. 

Plan statsbidraget Likvärdig skola 2021 inklusive bilagor, 2021-02-18, 15 sidor. 

Dnr: BUN/2020:122 
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4. Särskilt statsbidrag skolan 2021 

Ärendebeskrivning 

Under 2021 delar staten ut ett särskilt statsbidrag till skolan på en miljard. 

För Gagnefs kommun innebär det ett engångsbelopp på 1 040 tkr. Dessa 

medel kommer att riktas med grundskolans satsning på rörelse i skolan i 

samarbete med Dalarnas idrottsförbund/SISU. Bidraget kommer att fördelas 

proportionerligt mellan kommunens grundskolor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-12, 1 sida. 

Dnr: BUN/2021:61 

5. Reducerad avgift förskolan på grund av stängning 

Ordföranden informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-16, 2 sidor. 
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BUN/2018:264 

BUN § 34 
 

Ordföranderapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Egentillsyner hösten 2021 
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BUN/2021:32 

BUN § 35 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

Ärendebeskrivning 

Protokollen för arbetsutskottet finns under barn- och utbildningsnämndens 

mapp på plattan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-16, 1 sida. 

Arbetsutskottet 2021-03-08, §§ 9-17 
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BUN/2018:262 

BUN § 36 
 

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 

7/2021, Ansökan om utökning tid i förskolan 

8/2021, Makulerad 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-16, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2021-03-16, 1 sida. 
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BUN/2019:269 

BUN § 37 
 

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: 2st 

Bäsna skola, antal: 1st 

Djuråsskolan, antal: 20st 

Kyrkskolan, antal: 22st 

Djurmo skola, antal: 10st 

Syrholns skola, antal: 1st 

Mockfjärdsskolan, antal: 22st 

Förskolan Regnbågen, antal: 1st 

Totalt: 79st 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-03-03, 1 sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2021-01-21--2021-03-03, 2 sidor. 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 

 
 Sammanträdesdatum Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-03-23 21 

 

 

 

 
Justerare       

       

       

       
 

 

BUN/2021:72 

BUN § 38 
 

Nämndinitiativ om skolskjutsbarnens trygghet 

Protokoll beslutsinstansformulering 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 

Ärendebeskrivning 

I ett nämndinitiativ till barn- och utbildningsnämnden föreslår Ingegerd Hägg (S) 

och Eva-Lotta Törnblom-Nises (S) att samtal förs med berörda parter om att 

återinföra en ordning med samma busschaufförer på skolskjutsarna. 

Beslutsunderlag 

Nämndinitiativ, 2021-03-23, 1 sida. 

Protokollsutdrag 

BUN AU beredning 


