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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare       

       

       

       
 

Plats och tid 

Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-16:55 

 
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) 

Nagla Negm El Din Hussein (M) 

Robert Österlund (V) 

Maria Alfredsson (MP), §§ 55-56, 58, 62, 69 
 

Tjänstemän 

Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 

Jenz Ek, avdelningschef ekonomi, § 58 

Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning, §§ 55, 58, 62, del av § 65, § 69 

Fredrika Pihlblad, skoladministratör/trafikhandläggare, del av § 65 

Andreas Håll, avdelningschef tekniska, del av § 65 

Lillevi Selldén, förskollärare, del av § 65 

 

 

 

 
Justering 

Justerare 

Mathias Bengtsson (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 

Kommunkontoret Djurås 2021-05-28, kl. 08:30 §55-§69 
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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 2021-05-25 
 

Justerade paragrafer Datum för anslags uppsättande 

§55-§69 2021-05-28 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 

Kommunkontoret Djurås 2021-06-21 
 

Underskrift 

 

 ________________________________   

Helene Jarefors 
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BUN/2020:78 

BUN § 55 
 

Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Information om det aktuella smittläget i kommunen och vilka åtgärder som 

vidtagits inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter från v 15 

och framåt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210511 § 25, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-05, 1 sida. 
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BUN/2021:31 

BUN § 56 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet, innehållande: 

• Lovskola 

• Skolinspektionens skolenkät 

• Arbetsplatsförlagd lärarutbildning 

• Personalsituationen 

• Kompetensutvecklingsinsats för förstelärare 

• Förändringsledarutbildning för chefer 

• Resursgrupp för elever tillhörande autismspektrat 

• Skolavslutningen 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-23, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 57 
 

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 § 60 

BUN/2020:15 

Granskning av barn- och utbildningsnämndens 

ledning, styrning och uppföljning 
 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-17, 1 sida. 

Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2021-05-06, 2 sidor. 
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BUN/2020:267 

BUN § 58 
 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Barn- och utbildningsnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 Barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden lämnar per 2021-04-30 en prognos som 

pekar mot ett underskott på totalt 1,9 mnkr vilket är en förbättring med 

1,3 mnkr jämfört med mars-prognosen. Liksom föregående år 

innehåller prognosen fler osäkerhetsfaktorer än normalt på grund av den 

pågående pandemin. Det råder fortfarande osäkerhet kring vissa bidrag, 

bland annat ersättningen för sjuklönekostnader vilka under 2020 

uppgick till betydande belopp. För 2021 prognostiseras ersättningen 

uppgå till 1,4 mnkr för barn- och utbildningsförvaltningen vilket är 

avsevärt lägre än föregående år. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-24, 2 sidor. 

Budgetuppföljningsprognos 2021-04-30 barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2021:27 

BUN § 59 
 

Budget 2022 - budgetberedningens frågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Budgetberedningen har ställt ett antal frågor till barn- och 

utbildningsförvaltningen utifrån inlämnad behovsbeskrivning. 

Förvaltningen har sammanställt ett svar som har skickats till 

budgetberedningen. 

Gymnasieskolan 

Enligt behovsbeskrivningen uppgick volymen under 2021 till 354 elever i 

snitt. För 2022 anges en volym på 340 elever, det vill säga en minskning 

med 14 elever. Ändå äskas en utökning på 1 200 tkr. Varför ökar 

kostnaderna när elevantalet är färre och priserna inte beräknas öka? 

 

I budgetdirektivet för 2021 angavs att ramarna ska vara oförändrade, dvs på 

samma nivå som budget 2020. I den prognos för gymnasiet som togs fram i mars 

2020 angavs 354 elever. Färre elever än beräknat blev behöriga, och en revidering 

gjordes av antalet elever för 2021 i samband med framtagande av detaljbudgeten. 

I budget 2021 räknade vi med 330 elever. Då en elev beräknas i genomsnitt kosta 

120 tkr motsvarar en ökning med tio elever 1,2 milj. kronor på helår. 

IM 

År 2019 hade nämnden en budget för IM på 2,7 mnkr. För 2020 och 2021 

uppgick budgeten till 2,5 respektive 2,2 mnkr. Hur har nämnden prioriterat 

om budgeten? Går det att spåra? 

 

Budgeten har minskat succesivt i och med att det statsbidrag Barn- och 

utbildningsnämnden fått del av från Socialnämnden för mottagande av 

nyanlända minskat årligen. Antalet elever på IM IND har ökat under 2020 

och beräknas öka 2021/22.   

Sänkta sjuktal i förskolan 

Vika effekter förväntas uppnås av projektet? Både kvantitativa och 

kvalitativa. Kan projektet självfinansieras på kort eller lång sikt genom 

sänkta personalkostnad? Äskandet avser en extern projektledare, är det 

möjligt att genomföra projektet med egen personal? 

Mer detaljerad projektbeskrivning önskas. 
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Projektet startade hösten 2020 och bedrivs av egen personal i samverkan 

med HR och fastighet. Det första steget i projektet är att göra en 

kartläggning av ljudmiljön på Högsvedens förskola. Det blir ett 

pilotprojekt där erfarenheterna kommer att kunna användas på alla våra 

förskolor.  Det finns en projektbeskrivning. Projektet kommer att redovisas 

i BUN den 25 maj. Syftet med projektet är att sänka de höga sjuktalen i 

förskolan och på lång sikt är det självfinansierat, men på kort sikt behöver 

det finansieras med tillfälligt projektmedel under 2022 och 2023.  

Validering av måltidsbiträden till storkökskock 

Kostverksamheten finansieras till nästan 100 % genom internfakturering. 

Kvalitet och ambitionsnivå bör diskuteras mellan köpande och säljande 

verksamheter och finansieras genom ökade måltidspriser. Har en sådan 

finansiering diskuterats? 

 

Kompetensutvecklingsinsatsen som beskrivs, är något man vill prova, som 

en ny modell för kompetenshöjning inom kosten, och skall utvärderas. Vid 

ett eventuellt beslut om att göra insatsen mer permanent, blir det en fortsatt 

diskussion om hur det skall långsiktigt skall finansieras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-17, 2 sidor. 

Underlag 

Behovsbeskrivning budget 2022. 

Protokollsutdrag 

Kommunstyrelsen 
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BUN/2021:14 

BUN § 60 
 

Kösituationen i förskolan hösten 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Under våren har det flyttat in 18 barn i förskoleåldern till kommunen. 

Till hösten är det 21 barn som önskar plats i Kyrkbyn. Flera av dem 

kommer att placeras i Djurås, dock har man begärt överflyttning till 

Kyrkbyn. Från 1 oktober kommer det att finnas lokaler i Kyrkbyn när 

modulerna från Djurmo flyttats dit.  

Bedömning 

Kostnaden för ökande antal barn ryms inte inom förskolans befintliga budget. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jan Wiklund (M): Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och 

utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-18, 1 sida. 

Antal placeringar Gagnefs kommun 2021 per månad, 2021-04-30, 1 sida. 
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BUN/2021:133 

BUN § 61 
 

Riktlinjer vid skadegörelse på skolans egendom 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta riktlinjer vid skadegörelse på skolans egendom. 

Motivering till beslut 

Uppdatering och tydliggörande av det regelverk som gäller vid skadegörelse 

på skolans egendom. 

Ärendebeskrivning 

Skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen: Skadeståndslagen 2:1: "Den 

som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall 

ersätta skadan". Även barn kan bli skadestånds-skyldiga enligt denna 

paragraf. Enligt Skadeståndslagen 2:4: barn (under 18 år) ska ersätta skadan 

i den mån det är skäligt. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210511 § 26, 1 sida. 

Riktlinjer vid skadegörelse på skolans egendom, 2 sidor. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-03, 1 sida. 
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BUN/2021:134 

BUN § 62 
 

Riktlinjer skolpliktsbevakning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta riktlinjer för skolpliktsbevakning. 

Motivering till beslut 

Huvudman för skola är skyldig att ha rutiner för skolpliktsbevakning. 

Ärendebeskrivning 

Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. 

Huvudregeln är att skolplikten inträder det år barnet fyller sex år och till 

och med utgången av vårterminen det tionde skolåret efter det att barnet 

börjat fullgöra sin skolplikt. 

 

Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att barnet 

måste delta i den utbildning som anordnas, om barnet inte är sjukt eller har 

annat giltigt skäl att utebli. Skolplikten regleras i 7 kap. skollagen (2010:800). 

 

Om särskilda skäl föreligger börjar skolplikten att gälla det år barnet fyller 

sju år. Uppskjuten skolplikt prövas alltid av hemkommunen efter ansökan 

från barnets vårdnadshavare. 

 

Ansvaret för fullgörandet av skolplikten är tredelad mellan vårdnadshavare, 

hemkommun och huvudman. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210511 § 27, 1 sida. 

Riktlinjer för skolpliktsbevakning, 2021-05-12, 3 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-03, 1 sida. 
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BUN/2021:79 

BUN § 63 
 

Skolinspektionens granskning av arbetet med att motverka 
studieavbrott i vuxenutbildningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Motivering till beslut 

Redovisning av Skolinspektionens beslut efter granskning. 

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen har granskat vuxenutbildningens arbete med att 

motverka studieavbrott.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-17, 1 sida. 

Beslut efter kvalitetsgranskning av arbetet för att motverka studieavbrott i kommunal 

vuxenutbildning i Gagnefs kommun, Skolinspektionen, 2021-05-12, 13 sidor. 
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BUN/2019:99 

BUN § 64 
 

Uppföljning Lupp 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) erbjuder 

Sveriges kommuner att genomföra Lupp – Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken, en enkät som vänder sig till unga. Enkäten är uppdelad 

i åtta olika områden som rör de ungas levnadsvillkor, till exempel hälsa, 

skola, fritid och trygghet. 

 

I Gagnefs kommun besvarar alla unga i årskurs 7–9 enkäten och den 

genomförs på skoltid, det var femte gången kommunen genomförde 

den under hösten 2018. 

Bedömning 

I den analys som gjordes 2019 prioriterades tre områden. Det var IT och 

tillgången på datorer i grundskolan, inflytande och delaktighet samt kost 

och skollunchen. 

 

En uppföljning av de tre områdena visar på att tillgången på datorer och 

lärplattor ökat sedan undersökningen genomfördes. Idag har alla elever i 

åk 1–9 tillgång till ett digitalt verktyg. Inflytande delaktighet är ett bredare 

och mer svårtolkat område. Det är en del av skolans demokratiuppdrag och 

här behövs ett fortsatt fokus i de uppföljningar som görs i den årliga 

kvalitetsredovisningen. Skolan har matråd och där för kostavdelningen in 

löpande dialog med elever över vad som kan utvecklas och förbättras kring 

kost och måltid. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, BUN AU 210511 § 28, 1 sida. 

Underlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-05, 2 sidor. 
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BUN/2021:132, BUN/2021:141 

BUN § 65 
 

Rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 

1. Rapport för avvikelsehantering 

Underlag 

Rapport för avvikelsehantering, skolhälsovården, 2021-04-27, 1 sida. 

Dnr: BUN/2021:132 

2. Skrivelse till Region Dalarna om logopedins prioriteringsordning 

Underlag 

Skrivelse till Region Dalarna om logopedins prioriteringsordning, 2021-05-07, 

1 sida. 

Dnr: BUN/2021:141 

3. Sänkta sjuktal i förskolan 

Ärendebeskrivning 

Förskollärare informerar i ärendet. 

Dnr: BUN/2021:144 

4. Skolskjutsprojekt 

Ärendebeskrivning 

Skoladministratör/trafikhandläggare informerar i ärendet. 

5. Information om skollokaler - Djurås, Kyrkbyn och Bäsna 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschefen och avdelningschef tekniska informerar i ärendet. 

‒ Pedagogisk behovsbeskrivning 

‒ Bedömning av byggnader 

Dnr: BUN/2019:281 

Beslutsunderlag 

Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-18, 1 sida. 
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BUN/2018:264 

BUN § 66 
 

Ordföranderapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Träff med skyddsombud angående covid-19 

• Gagnef i topp med 73 % lärarbehörighet 

• Tackbrev till Päras hembageri som skänkte bröd till elever 

• Inspektion av Arbetsmiljöverket 
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BUN/2021:32 

BUN § 67 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna redovisningen av arbetsutskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 
  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-17, 1 sida. 

Arbetsutskottet 2021-05-11, §§ 25-28 
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BUN/2018:262 

BUN § 68 
 

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 

17-19/2021, Ansökan om skolskjuts 

20-21/2021, Ansökan om utökad tid 

22/2021, Beslut om interkommunal placering i förskola 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2021-05-17, 1 sida. 

Redovisning av delegationsbeslut, 2021-05-17, 1 sida. 
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BUN/2019:269 

BUN § 69 
 

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 

2021-04-09--2021-05-05 

Björbo skola, antal: 1st 

Bäsna skola, antal: 1st 

Djuråsskolan, antal: 11st 

Kyrkskolan, antal: 11st 

Djurmo skola, antal: 6st 

Syrholns skola, antal: 2st 

Mockfjärdsskolan, antal: 14st 

Förskolan Skattkistan 1, antal: 9st 

Totalt: 55st 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2021-05-05, 1 sida. 

Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2021-04-09--2021-05-05, 2 sidor. 

Lagrum 

Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 


