
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-23 1 (15) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:50 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Jan Wiklund (M), ordförande 
Kristina Bolinder (C) 
Johan Eriksson (C) 
Ingegerd Hägg (S) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Ola Granath (KD) 
Björn Kruse (L) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 
Sture Bergvall (S) tjänstgörande för Anders Pedersen (KOSA) 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning 
Helena Halvarsson, avdelningschef personal, § 52 
 
 
Justering 
Justerare 
Ola Granath (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-05-25, kl. 09:30 § 48-§ 59 
 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
 
Ordförande 
 
 ________________________________  
Jan Wiklund (M) 
 
Justerare 
 
 ________________________________  
Ola Granath (KD) 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-05-23 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 48-§ 59 2022-05-27 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-20 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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BUN/2022:23 

BUN § 48 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 
• Tjänst grundskolechef 
• Utbildning för skolans personal – hot och våld 
• Statsbidragssystemet 
• Lokalutredning – Djuråsskolan, Kyrkskolan och Bäsna skola 
• Kursplaner 
• Flyktingmottagandet 
• Skolavslutning 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-05-20, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 49 
 

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, 2022-05-10, 1 sida. 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2022-05-05, 2 sidor. 
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BUN/2021:278 

BUN § 50 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 

Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 barn- och utbildningsnämnden 
inklusive bilaga 1. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 barn- och 
utbildningsnämnden till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar per 2022-04-30 en prognos som 
pekar mot ett underskott på totalt 2 306 tkr vilket är en förbättring med 
815 tkr ifrån prognosen per sista mars. 

Budget i balans 
Då prognosen visar ett underskott för 2022 så har verksamheten tagit 
fram åtgärder för budget i balans som återfinns i bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-04-13, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-04-30 barn- och utbildningsnämnden, 
2 sidor. 
Bilaga 1 åtgärder för budget i balans april 2022, 2022-05-17, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2022:56 

BUN § 51 
 

Budget 2023, behovsbeskrivning barn- och utbildningsnämnden 
– prioritering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Översända förvaltningens behovsbeskrivning till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
I barn- och utbildningsförvaltningens behovsbeskrivning redovisas 
volymförändringar och utvecklingsområden. Behovsbeskrivningen har 
föredragits i barn- och utbildningsnämnden samt i budgetberedningen. Efter 
redovisningen i budgetberedningen fick förvaltningen i uppdrag att komma 
tillbaka med en prioritering av de redovisade behoven. Prioriteringen kommer 
enbart omfatta volymförändringar. Prioriteringen ska redovisas i barn- och 
utbildningsnämnden den 23 maj och i budgetberedningen den 1 juni. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wiklund (M): Översända förvaltningens behovsbeskrivning till 
budgetberedningen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot avslag och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
Behovsbeskrivning 2023 för barn- och utbildningsförvaltningen och 
kostavdelningen, version 4, 2022-05-05, 11 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN AU 220503 § 18, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2020:14 

BUN § 52 
 

Översyn ledningsorganisation 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Ge förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med översyn av 

ledningsorganisation. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av barn- och utbildningsnämnden, 2019-11-19, har det 
genomförts en översyn av barn- och utbildningsförvaltningens 
ledningsorganisation. Översynen har genomförts av personalchef, 
kommunchef och skolchef. 
 
Den första delen i översynen fokuserade på förvaltningens strategiska 
ledning och redovisades för nämnden i november 2021. Uppdraget blev att 
förstärka förvaltningen med en tjänst som grundskolechef. Rekrytering av 
tjänsten inleddes under våren 2022. 
 
Den andra delen har fokuserat på rektors arbetssituation och vad som kan 
göras för att dels stärka organisationen som helhet dels se över om det går 
att omfördela ansvarsuppgifter inom befintlig ledningsresurs. Parallellt med 
detta sker en översyn av arbetsuppgifter och roller inom den administrativa 
organisationen. 

Beslutsunderlag 
Översyn av barn- och utbildningsförvaltningens ledningsorganisation, 
rektorer och biträdande rektor, 2022-05-12, 6 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN AU 220503 § 18, 1 sida. 
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BUN/2022:7 

BUN § 53 
 

Placeringar förskolan hösten 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Medge inskrivning av barn i kö för hösten 2022 enligt förslag från 

förvaltningen. 
2. Rapportera avvikelsen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
3. Ge förvaltningen i uppdrag till nämndens sammanträde den 21 juni, 

att se över personalkostnader, lokalkostnader, samt struktur och 
organisation inom förskolan. 

Ärendebeskrivning 
Förskolan har under våren haft ett ökat antal barn och prognostiserar ett 
underskott i budget för 2022. Till hösten är kön på 41 barn och kön 
beräknas öka. Förskolan har vidtagit, och kommer att vidta åtgärder för att 
minska det prognostiserad underskottet, men kommer inte klara det fullt ut 
om de barn som står i kö ska erbjudas plats under hösten. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-05-18, 1 sida. 
Budget och placeringar förskolan 2022, 2022-05-17, 2 sidor. 
Siffror och nyckeltal förskolan, 5 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN AU 220503 § 20, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2018:357 

BUN § 54 
 

Val av ersättare i arbetsutskottet (KOSA) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Avvakta val av ersättare i arbetsutskottet. 

Ärendebeskrivning 
Ola Granath (KOSA) har tidigare varit ersättare i arbetsutskottet. 

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 220426 § 42 
BUN 220322 § 31 
BUN 220322 § 30 
BUN 190514 § 53 
BUN 190514 § 52 
BUN 181205 § 80 

Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämnden 
Arbetsutskottet 
KOSA, gruppledare 
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BUN/2022:7, BUN/2021:181, BUN/2022:167, 
BUN/2020:46 

BUN § 55 
 

Rapporter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Lägga rapporterna som information till protokollet. 
 

1. Placerade barn i förskola och fritidshem 
Underlag 
Antal placeringar Gagnefs kommun 2022 per månad, 2022-04-30, 1 sida. 
Dnr: BUN/2022:7 

2. Tillsyn fristående förskolan Olympica 
Ärendebeskrivning 
Kommunen har tillsynsansvar för fristående förskolor med enskild 
huvudman som kommunen har godkänt. Tillsyn bör ske cirka vart 3:e år. 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-05-09, 1 sida. 
Tillsynsbeslut efter tillsyn på fristående förskola Olympica, 2022-04-21, 
3 sidor. 
Inför beslut efter tillsyn av förskolan Olympica, 2022-04-21, 4 sidor. 
Dnr: BUN/2021:181 

3. Egentillsyn Mockfjärds 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 
Rapport från egentillsyn Mockfjärds förskola, 2022-05-05, 4 sidor. 
Dnr: BUN/2022:167 
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4. Stickprovsundersökning vistelsetider förskola 
Ärendebeskrivning 
Förskolan har genomfört en stickprovsundersökning över inlämnade 
scheman och vistelsetider i förskolan. 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-05-12, 1 sida. 
Sammanställning av stickprov för vistelsetid på förskolan oktober 2021, 
2022-04-07, 1 sida. 
Dnr: BUN/2020:46 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-09, 2 sidor. 
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BUN/2018:264 

BUN § 56 
 

Ordföranderapport 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 
• Arbetsmiljöverket – uppföljningsgranskning av förra årets inspektion 
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BUN/2022:31 

BUN § 57 
 

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 i Netpublicator. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-09, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2022-05-03, §§ 18-20 
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BUN/2018:262 

BUN § 58 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

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

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. 
 
Det finns inga anmälda delegationsbeslut att redovisa sen förgående 
nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-05-11, 1 sida. 
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BUN/2021:184 

BUN § 59 
 

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 
2022-04-20--2022-05-11 
Förskolan Diamanten: 3st 
Björbo skola, antal: 2st 
Djuråsskolan, antal: 13st 
Kyrkskolan, antal: 21st 
Djurmo skola, antal: 4st 
Syrholns skola, antal: 1st 
Mockfjärdsskolan, antal: 2st 
Totalt: 46st 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-05-11, 1 sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2022-04-20--2022-05-11, 
2 sidor. 

Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 


