
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-21 1 (16) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:55 
 
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 
Lena Fröyen (C) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Anders Pedersen (KOSA) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Birgitta Ihlis (M) 
Sture Bergvall (S) 
Mathias Bengtsson (KD) 
Maria Alfredsson (MP), §§ 60-63, 65-72 
 

Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning 
Helene Örnebring, ekonom 
Fredrika Pihlblad, skoladministratör/trafikhandläggare, §§ 64-65 
 
Justering 
Justerare 
Ola Granath (KD) 
 

Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-06-23, kl. 09:00 § 60-§ 72 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Jan Wiklund (M)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Ola Granath (KD)  
 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-21 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 60-§ 72 2022-06-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-07-15 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Anna-Lena Palmér 
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BUN/2022:23 

BUN § 60 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 

• Skolavslutning 

• Grundskolechef 

• Planeringsdagar skolledningen 

• Skolskjutsportal 

• Resursklass 

• Semester grundskolans lärare 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-13, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 61 
 

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 § 31 
BUN/2020:46 

Vårdnadshavares arbetstidschema förskola och 
fritidshem 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-13, 1 sida. 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2022-06-02, 2 sidor. 
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BUN/2021:278 

BUN § 62 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Godkänna åtgärder för budget i balans enligt beslutsunderlag 
Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 barn- och utbildningsnämnden. 

2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 barn- och 
utbildningsnämnden till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar per 2022-05-31 en prognos som 
pekar på ett underskott med 2 511 tkr vilket är en försämring med 205 tkr 
ifrån prognosen per sista april. 

Budget i balans 
Förskolan kommer att placera de barn som står i kö till hösten, vilket gör 
att man kommer att gå med underskott. Förvaltningen ser löpande över alla 
kostnader för att hålla årets budgetram. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-01, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-05-31 barn- och utbildningsnämnden, 
2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2022:7 

BUN § 63 
 

Placeringar förskolan hösten 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Fortsätta placera barn enligt beslut 2022-05-23. 

2. Återremittera uppdraget om översyn av förskolan enligt beslut 2022-05-23. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har gjort en beskrivning av förskolans organisation samt 
kostnader för personal och lokaler. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wiklund (M): Att fortsätta placera barn enligt beslut 2022-05-23. Att 
återremittera uppdraget om översyn av förskolan enligt beslut 2022-05-23. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-14, 1 sida. 
Förskolan, 2022-06-19, 4 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN 220523 § 53, 1 sida. 
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BUN/2022:186 

BUN § 64 
 

Arkivbeskrivning barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta ”Arkivbeskrivning barn- och utbildningsnämnden”. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arkivlagen bildas ett myndighetsarkiv av de allmänna handlingarna 
från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § 
tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för 
arkivering. Varje myndighet ska svara för vården av sitt arkiv och ta hänsyn 
till dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård. I arkivvården ingår att 
myndigheten ska organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av 
allmänna handlingar underlättas. 
 
Myndigheten ska också bland annat upprätta en arkivbeskrivning som ger 
information om vilka slag av handlingar som kan finnas i myndighetens 
arkiv och organisationen kring arkivverksamheten. Medan 
arkivbeskrivningen syftar till att ge en första inblick i myndighetens arkiv, 
ska arkivförteckning och dokumenthanteringsplan mer i detalj redovisa 
vilken information myndigheten hanterar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-01, 1 sida. 
Arkivbeskrivning barn- och utbildningsnämnden, 3 sidor. 

Lagrum 
Tryckfrihetsförordning, SFS 1949:105 
Arkivlagen, SFS 1990:782 
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BUN/2022:187 

BUN § 65 
 

Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Anta ”Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden”. 

Ärendebeskrivning 
Förlag till dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden. 
Senaste planen antogs var 2003-10-03, så ett stort behov finns nu att 
uppdatera den. 
 
Dokumenthanteringsplan avseende allmänna handlingar har setts över 
utifrån nuvarande riktlinjer, principer och gallringsregler. I 
dokumenthanteringsplanen har en inventering avseende digital lagring 
samt pappersdokumentation i akt tydliggjorts. 
 
I Gagnefs kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet för samtliga 
nämnder och slutarkiveringen sker därför i kommunens centralarkiv 
enligt föreskrifter i dokumenthanteringsplanen. 
 
I Arkivlagens 6 § p 1 står att myndigheten skall ”organisera arkivet på 
ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas”. 
I kommunens arkivreglemente p 5 står ”Varje myndighet ska upprätta 
en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 
hanteras (dokumenthanteringsplan). Planen ska ses över regelbundet 
och revideras vid behov”. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-01, 1 sida. 
Dokumenthanteringsplan barn- och utbildningsnämnden, 28 sidor. 
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BUN/2018:357 

BUN § 66 
 

Val av ersättare i arbetsutskottet (KOSA) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Välja Anders Pedersen (KOSA) till ersättare i arbetsutskottet för tiden 
fram till och med den 31 december 2022. 

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

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 220523 § 54 
BUN 220426 § 42 
BUN 220322 § 31 
BUN 220322 § 30 
BUN 190514 § 53 
BUN 190514 § 52 
BUN 181205 § 80 

Protokollsutdrag 
Anders Pedersen (KOSA) 
Arbetsutskottet 
KOSA, gruppledare 
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BUN/2022:7, BUN/2022:168, BUN/2022:213 

BUN § 67 
 

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, 2022-05-31, 1 sida. 

Dnr: BUN/2022:7 

2. Egentillsyn Djurås 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 Djurås förskola, 2022-05-17, 5 sidor. 

Dnr: BUN/2022:168 

3. Vårdnadshavarenkät förskolan 2022 

Ärendebeskrivning 
Under våren har förskolan genomfört en enkät riktad till alla vårdnadshavare 
med barn i den kommunala förskolan. Det är 213 vårdnadshavare som svarat 
på enkäten. Jämfört med föregående år är det en ökning då 140 svar inkom. 
 

I den helhetsbedömning som görs har resultatet förbättrats från 4.26 (2021) 
till 4.41 (2022) av 5.0. 
 

Några av de synpunkter som har kommit fram; brist på vikarier, man möter 
många olika pedagoger då de måste plockas runt på olika avdelningar. 
Stora barngrupper på några ställen upplevs som negativt, och att det är för få 
pedagoger. 
 

V-klass har inte satt sig, vårdnadshavarna och pedagoger behöver utbildning. 
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Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-09, 1 sida. 
Vårdnadshavarenkät 2022 gemensam för Gagnefs förskolor, 4 sidor. 

Dnr: BUN/2022:213 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-13, 2 sidor. 
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BUN/2018:264 

BUN § 68 
 

Ordföranderapport 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 

• Djuråsskolan, gamla låg- och mellanstadium – rivning påbörjad 

• Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) är lyft i Gysam 
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BUN/2022:31 

BUN § 69 
 

Anmälan av utskottets protokoll 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Protokollen för arbetsutskottet finns under barn- och utbildningsnämndens 
mapp i Netpublicator. 
 
Det finns inget protokoll för arbetsutskottet att redovisa sen förgående 
nämndsammanträde. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-06-13, 1 sida. 
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BUN/2018:262 

BUN § 70 
 

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, 2022-06-13, 1 sida. 
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BUN/2021:184 

BUN § 71 
 

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 
2022-05-12--2022-06-08 
Förskolan Diamanten: 3st 
Björbo skola, antal: 2st 
Djuråsskolan, antal: 13st 
Kyrkskolan, antal: 29st 
Djurmo skola, antal: 2st 
Syrholns skola, antal: 1st 
Mockfjärdsskolan, antal: 2st 
Totalt: 52st 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-06-08, 1 sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2022-05-12--2022-06-08, 
2 sidor. 

Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
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BUN § 72 
 

Nämndinitiativ om stök kan aldrig accepteras 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Remittera nämndinitiativet till beredningen. 

Ärendebeskrivning 
I ett nämndinitiativ till barn- och utbildningsnämnden föreslår Ola Granath (KD) 
att Gagnef kartlägger om lärarna har tillräckliga möjligheter och stöd för att 
vidta åtgärder för att det ska finnas studiero i klassrummet. 

Beslutsunderlag 
Nämndinitiativ, 2022-06-21, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Beredningen 
 

 


