
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-02-08 1 (25) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:20 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Jan Wiklund (M), ordförande 
Johan Eriksson (C) 
Ingegerd Hägg (S) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S), §§ 1-4, 12-13 
Ola Granath (KOSA) 
Mathias Bengtsson (KD) 
Björn Kruse (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Nagla Negm El Din (M) tjänstgörande för Kristina Bolinder (C) 
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning 
Helene Örnebring, ekonom 
Fredrika Pihlblad, skoladministratör/trafikhandläggare, §§ 12-13 
 
Förtroendevalda 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S), §§ 14-21 
 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Mathias Bengtsson (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-02-15, kl. 08:30 §1-§21 
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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 2022-02-08 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§1-§21 2022-02-15 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-03-09 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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BUN/2022:25 

BUN § 1 
 

Information om åtgärder utifrån pandemi och coronavirus 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
I samband med vårterminens start har smittspridning i kommunen och länet 
ökat kraftigt. På grund av karantänsbestämmelser samt bristen på möjlighet 
till provtagning, är det just nu svårigheter med bemanning i fler av 
verksamheterna. Det syns också en ökad frånvaro bland elever i 
grundskolan. Det finns en risk att på grund av brist på personal kan 
verksamheter komma att få ställa in. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220125 § 1, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-14, 1 sida. 
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BUN/2022:23 

BUN § 2 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 
• Lokalutredning 
• Medarbetarenkät 
• Personalsituationen 
• Samverkan skolan – IFO 
• Översyn kostavdelningens ledningsorganisation 
• Ersättningsdag för inställd skoldag 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-02-01, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 3 
 

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 210323 § 27 
BUN/2021:14 

Placerade barn i förskola och fritidshem 2021 

Bun 210427 § 45 
BUN/2021:82 

Förskolan Kyrkbyn 

Bun 211116 § 111 
BUN/2021:204 

Revisionsrapport "Granskning av kompetensförsörjning 
och chefstillsättning" – remissvar 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-01, 1 sida. 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-24, 2 sidor. 
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BUN/2022:30 

BUN § 4 
 

GYSAM prislista 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till prislista för GYSAM 2022 kommer att antas av styrgruppen 
under februari månad. Sammantaget är det en prisökning för 2022 på 2,68 %, 
jämfört med 2021. 

Bedömning 
I 2022 års budgetramar för gymnasieskolan är utrymmet för prisökningar 
begränsat. I den bedömning som gjordes i september var prisökningen på 
0,5 %, vilket skulle motsvara en kostnadsökning på cirka 300 tkr. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-02-01, 1 sida. 
Programprislistan GYSAMs hjärta, Dalarnas kommunförbund, 2021-12-10, 
23 sidor. 
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BUN/2021:27 

BUN § 5 
 

Detaljbudget 2022 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna detaljbudget 2022 för barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Nämndens budgetförslag utgår från kommunfullmäktiges beslut 
Verksamhet och budget 2022-2024.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-26, 1 sida. 
Detaljbudget 2022 barn- och utbildningsnämnden, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2022:6 

BUN § 6 
 

Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, 
förskoleklass, grundskola och pedagogisk omsorg 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fastställa ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2022. 

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 2022 års 
budget och volymer för respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-01-26, 1 sida. 
Interkommunal ersättning till kommunal förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola och pedagogisk omsorg 2022, 2 sidor. 
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BUN/2022:5 

BUN § 7 
 

Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola och pedagogisk omsorg 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fastställa ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola och pedagogisk omsorg 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ersättningsbeloppen är baserade på den budgeterade kommunala kostnaden för 
verksamheterna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola och pedagogisk 
omsorg 2022. 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, 2022-01-26, 1 sida. 
Ersättning till fristående aktörer 2022, bilaga 1–6, 6 sidor. 
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BUN/2022:8 

BUN § 8 
 

Barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden för 
läsåret 2022/2023 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Anta barn- och utbildningsnämndens prioriterade områden för 

läsåret 2022/2023. 

Ärendebeskrivning 
Fastställande av de mål och områden som kommer att redovisas i läsåret 2022/2023 
kvalitetsredovisningar.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220125 § 2, 1 sida. 
Det systematiska kvalitetsarbetet 2022/2023, Prioriterade områden i 
kvalitetsredovisningarna, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-11, 1 sida. 
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BUN/2019:234 

BUN § 9 
 

Redovisning av intern kontrollplan 2021 barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2021 

barn- och utbildningsnämnden. 
2. Delge kommunstyrelsen redovisningen. 

Motivering till beslut 
Intern kontrollplan ska årligen följas upp av nämnden.  

Ärendebeskrivning 
Intern kontrollplanens fyra områden har följts upp. Två av områdena kan 
avslutas, frånvarorapportering och genomgång av skolområde och ansvar 
när det gäller rökförbud. Två av områdena flyttas till inter kontrollplan för 
2022, in- och utrymning och pedagogisk måltid.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220125 § 3, 1 sida. 
Följ upp åtgärder barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-14, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-14, 1 sida. 
Återrapportering i verksamhetssystem. 

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 201013 § 80 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2022:10 

BUN § 10 
 

Intern kontrollplan 2022 barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Anta intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan för 2022.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220125 § 4, 1 sida. 
Följ upp åtgärder barn- och utbildningsnämnden, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-14, 1 sida. 
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BUN/2022:13 

BUN § 11 
 

Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021 för barn- 
och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna "Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021" för 

barn- och utbildningsnämnden. 

Motivering till beslut 
Förvaltningen ska årligen följa upp arbetet med arbetsmiljö.  

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 220125 § 5, 1 sida. 
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, 12 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-14, 1 sida. 
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BUN/2021:321 

BUN § 12 
 

Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna återrapporten av det kommunala aktivitetsansvaret. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret är till 
för ungdomar som inte har fullföljt utbildning på nationellt program 
gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. En elev har 
fullföljt ett nationellt program om man fått ett examensbevis. Elever som 
inte fått examensbevis utan endast studiebevis ingår i det kommunala 
aktivitetsansvaret.  
• Antal ungdomar i KAA 2021, 45 st. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220125 § 6, 1 sida. 
Kommunala aktivitetsansvaret 2021, 8 sidor. 
Avsiktsförklaring avseende Gagnefs kommuns medverkan i ESF-projektet 
“Framtidskraft”, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-03, 1 sida. 
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BUN/2022:28 

BUN § 13 
 

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Fastställa ”Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar”. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag till revidering av ”Handlingsplan med rutiner för 
kommunalt aktivitetsansvar i Gagnefs kommun”, antagen 2017-03-27 § 25 
av barn- och utbildningsnämnden. 
 
Kommunen ska ha rutiner för att kunna följa upp de ungdomar som fullgjort 
sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljt sin 
utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola och gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220125 § 7, 1 sida. 
Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar, 2022-02-08, 8 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-03, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 170327 § 25, dnr BUN/2017:107 
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BUN/2021:256 

BUN § 14 
 

Plan för statsbidraget Likvärdig skola 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Statsbidraget Likvärdig skola är det största bidraget från Skolverket. För 
2022 är bidraget till Gagnefs kommun på 6 281 161 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-25, 1 sida. 
Plan statsbidraget Likvärdig skola 2022 inklusive bilagor, 2022-01-25, 17 sidor. 
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BUN/2018:357 

BUN § 15 
 

Avsägelse från uppdrag som ersättare i arbetsutskottet 
- Johanna Hallin (C) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Bevilja avsägelsen. 

Ärendebeskrivning 
Johanna Hallin (C) avsäger sin plats som ersättare i arbetsutskottet. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, KF 211213 § 217, dnr KS/2021:48, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 181205 § 80 

Protokollsutdrag 
Johanna Hallin (C) 
Arbetsutskottet 
C, gruppledare 
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BUN/2018:357 

BUN § 16 
 

Val av ersättare i arbetsutskottet (C) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Välja Johan Eriksson (C) till ersättare i arbetsutskottet för tiden fram till 

och med den 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Johanna Hallin (C) har tidigare varit ersättare i arbetsutskottet. 

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 220208 § 15 
BUN 181205 § 80 

Protokollsutdrag 
Johan Eriksson (C) 
Arbetsutskottet 
C, gruppledare 
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BUN/2021:278, BUN/2021:14, 
BUN/2021:322, BUN/2022:32 

BUN § 17 
 

Rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga rapporten till handlingarna. 

1. Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2022 - kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa ”Anvisningar och plan för ekonomisk rapportering 2022”. 
Underlag 
Protokollsutdrag, KS 211123 § 209, dnr KS/2021:417, 1 sida. 
Anvisning och plan för ekonomisk uppföljning 2022, 1 sida. 
Dnr: BUN/2021:278 (KS/2021:417) 

2. Placerade barn i förskola och fritidshem 
Underlag 
Antal placeringar Gagnefs kommun 2021 per månad, 2021-12-31, 1 sida. 
Dnr: BUN/2021:14 

3. Egentillsyn Djurmo Förskola 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledare samt representanter ur barn- och utbildningsnämnden, besöker 
förskolor och skolor under en dag för att följa upp verksamheten. Under besöket förs 
en dialog med personalgrupper, elevgrupper, föräldragrupp och förskolans rektor. 
Besöket sammanställs i en rapport och redovisas vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde. 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-01-04, 1 sida. 
Rapport från egentillsyn, Djurmo Förskola, 2021-11-24, 4 sidor. 
Dnr: BUN/2021:322 

4. Bokslut 2021 barn- och utbildningsnämnden 
Underlag 
Bokslut 2021 barn- och utbildningsnämnden, 1 sida. 
Dnr: BUN/2022:32 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-01, 2 sidor. 
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BUN § 18 
 

Ordföranderapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 
• Fristående förskolan Olympica 
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BUN/2022:31 

BUN § 19 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna redovisningen av utskottets protokoll som förtecknas i 

dagens protokoll. 
  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-01, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2022-01-25, §§ 1-9 
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BUN/2018:262 

BUN § 20 
 

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 
66/2021, Ansökan om skolskjuts 
67/2021, Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 
1-2/2022, Ansökan om tillstånd att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 
3/2022, Ansökan om inackorderingstillägg 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-02-01, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut, 2022-02-01, 1 sida. 
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BUN/2021:184 

BUN § 21 
 

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 
2021-10-25--2022-02-02 
Björbo skola, antal: 11st 
Bäsna skola, antal: 1st 
Djuråsskolan, antal: 24st 
Kyrkskolan, antal: 50st 
Djurmo skola, antal: 10st 
Syrholns skola, antal: 10st 
Mockfjärdsskolan, antal: 30st 
Förskolan Skattkistans 1, antal: 12st 
Förskolan Regnbågen, antal: 1st 
Totalt: 149st 
Snitt per vecka: cirka 16st (9 veckor) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-02-02, 1 sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2021-10-25--2022-02-02, 
2 sidor. 
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Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 


