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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare       

       

       

       
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-16:00 

 
Beslutande 

Ledamöter 

Jan Wiklund (M), ordförande 

Kristina Bolinder (C) 

Ola Erkers (C) 

Ingegerd Hägg (S) 

Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 

Ola Granath (KOSA) 

Mathias Bengtsson (KD) 

Andreas Hållberg (L) 
 

Tjänstgörande ersättare 

Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Johanna Hallin (C) 

 

 
Övriga närvarande 

Ersättare 

Robert Österlund (V) 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning, §§ 43-44 

Tommy Sandberg, kommunchef, § 50 

Helena Halvarsson, avdelningschef personal, § 50 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2021-04-30, kl. 08:30 §39-§54 
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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 2021-04-27 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§39-§54 2021-04-30 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-05-24 
 

Underskrift 

 

 ________________________________   

Helene Jarefors 
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BUN/2020:78 

BUN § 39 
 

Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Smittspridningen i länet har ökat de senaste veckorna. I kommunen är läget 

stabilt. Det är enstaka fall av Covid 19 bland personal och elever, inget 

rapporterat utbrott. Oron är dock stor bland personal på Djuråsskolans 

högstadium som upplever att man gjort det man kunnat för att minska 

trängseln på skolan, men saknar åtgärder från huvudmannen. Rektor har 

tillsammans med skyddsombuden genomfört riskbedömningar men 

bedömer att det inte är tillräckligt för att minska trängseln. Förvaltningen 

har fått en skrivelse från skyddsombuden på skolan om att ytterligare 

åtgärder måste vidtas. Förvaltningen håller på att se över om det går att hitta 

alternativa lokaler för högstadiet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210412 § 18, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-06, 1 sida. 
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BUN/2021:31 

BUN § 40 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Nytt läraravtal 

• Byggprojekten vid Djuråsskolan, Kyrkskolan och Bäsna skola 

• Upphandling av lärplattform 

• Kommunikationspolicy 

• Uppdaterad rutin för drogtester i skolan 

• Antagning till gymnasiet 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-22, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 41 
 

Barn- och utbildningsnämndens ärendebalanslista 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har gått igenom barn- och utbildningsnämndens 

ärendebalanslista. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-20, 1 sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2021-03-31, 2 sidor. 
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BUN/2020:267 

BUN § 42 
 

Prognos 2021-03-31 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Prognos 2021-03-31 Barn- och utbildningsnämnden. 

2. Lägga Prognos 2021-03-31 Barn- och utbildningsnämnden till 

handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Prognosen för barn- och utbildningsnämnden per sista mars visar ett 

underskott med 3 103 tkr. 

 

Den största avvikelsen syns hos förskolan som i prognosen visar ett 

underskott med 3 752 tkr. Detta beror på fler barn i verksamheten samt 

fler barn i behov av särskilt stöd. För årets 3 första månader har redan 

drygt 60 % av årets budget för barn i behov av särskilt stöd förbrukats. 

 

Med i prognosen är inte kommande utbetalning av ersättning för sjuklöner 

då förvaltningen inte vet när eller med hur mycket. Detta kommer att ha en 

positiv påverkan på utfallet. 

 

Kosten har i prognosen lämnat ett resultat som följer budget. Här finns en 

viss osäkerhet kring priser, upphandling och avtal för året 2021. 

 

Kurser och konferenser ligger i prognosen att det följer budget, men kan ju 

även här bli ett överskott beroende på hur och när samhället öppnar igen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-03-24, 1 sida. 

Prognos 2021-03-31 Barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2021:78 

BUN § 43 
 

Egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun - 
Besöksplan 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna besöksplan för egentillsyn vid skolor och förskolor i Gagnefs 

kommun för år 2021. 

Ärendebeskrivning 

Gagnefs kommuns politiker besöker regelbundet kommunens förskolor och 

skolor. Datum för egentillsynsbesöken framgår av tidsplanen. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210412 § 19, 1 sida. 

Egentillsyner vid skolor och förskolor i Gagnefs kommun 2021, 2021-04-01, 

3 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-01, 1 sida. 
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BUN/2021:77 

BUN § 44 
 

Planeringsdag barn- och utbildningsnämnden 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

2021-03-23 genomförde barn- och utbildningsnämnden en planeringsdag 

utifrån föregående års verksamhetsberättelse och kommande års 

behovsbeskrivning, med syfte att klargöra och tydliggöra prioriterade 

områden för nämndens arbete. I sammanfattningen redogörs för nämndens 

gruppdiskussioner. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210412 § 20, 1 sida. 

Sammanfattning politikerdag 2021, 2021-03-24, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-01, 1 sida. 
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BUN/2021:82 

BUN § 45 
 

Förskolan Kyrkbyn 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

att utöka förskoleverksamheten i Kyrkbyn. 

Motivering till beslut 

Brist på plats förskola i Kyrkbyn. 

Ärendebeskrivning 

Till hösten 2021 är det kö både till den fristående förskolan Olympica och 

till den kommunala förskolan i Kyrkbyn. För att klara efterfrågan måste det 

tillskapas en tillfällig lösning. Olympica planerar att utöka sin verksamhet 

och införskaffa moduler. Det kommer dock inte ske under hösten 2021. 

Placeringar av barn som önskar placering i Kyrkbyn, görs nu i Djurås. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210412 § 21, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-06, 1 sida. 
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BUN/2021:14 

BUN § 46 
 

Placerade barn i förskola och fritidshem per sista mars 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn som står i kö för en förskoleplats i kommunen, erbjuds plats inom fyra 

månader. Vårdnadshavare som önskar få sitt barn placerat på förskolan i 

Kyrkbyn från augusti, kommer erbjudas plats i Djurås, med möjlighet till 

förflyttning när lokalfrågan är löst.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-20, 1 sida. 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2021 per månad, 2021-03-31, 1 sida. 

Lagrum 

Skollagen kap.  
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BUN/2021:80 

BUN § 47 
 

Arbetsmiljöverket - inspektion av kommunens årliga uppföljning 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

För kännedom.  

Ärendebeskrivning 

Arbetsmiljöverket kommer under april månad följa upp hur huvudmannen 

följer upp det årliga systematiska arbetsmiljöarbetet inom den verksamhet 

man har ansvar för. Det kommer också göras stickprovsundersökningar vid 

två förskolor, Djurås förskola och Björbo förskola. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210412 § 22, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-06, 1 sida. 
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BUN/2021:81 

BUN § 48 
 

Flytt av moduler från Djurmoskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Till hösten kommer den ombyggda och tillbyggda Djurmoskolan vara 

inflyttningsklar. De två moduler som tillfälligt nyttjats under ombyggnaden 

kommer att flyttas. Den ena till Kyrkbyn och den andra till Bäsna. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210412 § 23, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-06, 1 sida. 
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BUN/2021:72 

BUN § 49 
 

Nämndinitiativ om skolskjutsbarnens trygghet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Återkomma med svar på nämndinitiativet när frågan är beredd av 

Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning. 

Motivering till beslut 

Frågan bereds av Regionens kollektivtrafikförvaltning. 

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. 
 

Utifrån nämndinitiativet har Regionen lämnat följande svar: 

Kollektivtrafikförvaltningen och Dalatrafik upphandlar, optimerar, beställer 

och administrerar trafiken. Transdev Nord tjänsteplanerar den trafik man 

beställt och kommunen är en samverkanspart som kan komma med förslag 

och synpunkter. Kollektivtrafikförvaltningen föreslår att detta blir en punkt 

till nästa driftmöte där man kan diskutera möjligheter och utmaningar i att 

ha en mindre grupp förare för resor till/från skolorna. 
 

Förslaget från kollektivtrafikförvaltningen är att samtal förs med berörda 

parter, Transdev Nord och Dalatrafik, om att återinföra den ordning som 

innebär ”en skola – en/två busschaufförer”. Två förare är minimum, för att 

en backup bör finnas vid sjukdom och annan ledighet. 
 

Som kommunens representant vid nästa driftmöte deltar kommunens 

skolskjutshandläggare. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210412 § 24, 1 sida. 

Protokollsutdrag, BUN 210323 § 38, 1 sida. 

Nämndinitiativ, 2021-03-23, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-06, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 

Ingegerd Hägg (S) och Eva-Lotta Törnblom-Nises (S) 
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BUN/2020:14 

BUN § 50 
 

Rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

1. Översyn av ledningsorganisation barn- och utbildningsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Kommunchefen och avdelningschef personal informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2020:14 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-21, 1 sida. 
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BUN/2018:264 

BUN § 51 
 

Ordföranderapport 

Protokoll beslutsinstansformulering 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Träff med skyddsombud 

• Lärcentrum – möte med Leksand och Rättvik 

• KomVux – se över utbildningsbehovet inför Kvarnsvedens 

pappersbruks nedläggning 
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BUN/2021:32 

BUN § 52 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-20, 1 sida. 

Arbetsutskottet 2021-04-12, §§ 18-24 
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BUN/2018:262 

BUN § 53 
 

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 

9-10, 12-13/2021, Ansökan om skolskjuts 

11, 14-16/2021, Ansökan om utökad tid i förskolan 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-04-20, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2021-04-20, 1 sida. 
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BUN/2019:269 

BUN § 54 
 

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 

2021-03-04--2021-04-08 

Björbo skola, antal: 1st 

Djuråsskolan, antal: 19st 

Kyrkskolan, antal: 11st 

Djurmo skola, antal: 7st 

Syrholns skola, antal: 2st 

Mockfjärdsskolan, antal: 16st 

Förskolan Skattkistan 1, antal: 9st 

Totalt: 65st 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-04-08, 1 sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2021-03-04--2021-04-08, 

2 sidor. 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 


