
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-20 1 (17) 
 
 
 

 
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 
Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Anders Pedersen (KOSA) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Sture Bergvall (S)  
 
Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Annika Bergman, grundskolechef 
Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning, §§ 77-78, 83, 87 
Sofia Dourou, skolsköterska, § 79 
 
 
Justering 
Justerare 
Björn Kruse (L) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-09-23, kl. 08:30 § 73-§ 87 
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Justerare       
       
       
       

 

 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
 
Ordförande 
 
 ________________________________  
Jan Wiklund (M) 
 
Justerare 
 
 ________________________________  
Björn Kruse (L) 
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-20 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 73-§ 87 2022-09-23 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-10-17 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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Justerare       
       
       
       

 

 

BUN/2022:23 

BUN § 73 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 
• Skolstart 
• Sommarskola 
• Sommaröppet 
• Lokalsituationen 
• Resursklass 
• Placeringar i förskolan 
• Personalsituationen 
• Utbildning i hot och våld 
• Satsning på läsning – samarbete med högskolan 
• Dalatorget 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-13, 1 sida. 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
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BUN/2018:261 

BUN § 74 
 

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, 2022-09-12, 1 sida. 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2022-08-05, 2 sidor. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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BUN/2022:7 

BUN § 75 
 

Placeringar och kö förskolan hösten 2022 

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

Ärendebeskrivning 
De barn som stått i kö för plats i förskolan har fått en placering under 
hösten. För närvarande är det endast fyra barn som står i kö för en plats. 
Plats erbjuds i kommunen, vilket innebär att man inte alltid får plats 
erbjudande i den kommundel man bor i. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220906 § 26, 1 sida. 
Köläget på förskolorna, 2022-08-29, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-30, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 220621 § 63 
BUN 220523 § 53 
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BUN/2022:290 

BUN § 76 
 

Sommaröppet förskola och fritidshem 2022 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefen informerar att sommarens öppethållande under 
veckorna 28–31 i Mockfjärd har fungerat bra vad gäller 
personalbemanning och verksamhet. Dock har det som tidigare år 
varit ett mycket stort bortfall av barn. I genomsnitt över veckorna har 
det varit cirka 40–50 % frånvaro utifrån de anmälningar som gjorts. 
Verksamheterna har också kommit med förslag på förbättringar inför 
nästa års sammanslagning. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220906 § 27, 1 sida. 
Redovisning sommaröppet fritidshem, 2022-08-26, 2 sidor. 
Redovisning av sommarveckorna 2022 alla förskolor, 2 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-26, 1 sida. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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BUN/2022:298 

BUN § 77 
 

Betyg, närvaro och nationella prov vårtermin 2022 - 
sammanställning 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt betyg, närvaro 
och nationella prov för vårterminen 2022. 
 
Sammanställningen visar 
• Närvaro: år 3, 6 och 9  
• Betyg: år 6 och 9 
• Nationella prov (NP): år 3, 6 och 9. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220906 § 28, 1 sida. 
Sammanställning av betyg, närvaro och nationella prova vårterminen 2022, 
37 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-26, 1 sida. 
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BUN/2021:184 

BUN § 78 
 

Anmälda ärenden av kränkande behandling läsåret 2021/2022 - 
sammanställning 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt antalet fall av anmälda 
barn- och elevkränkningar. Sammanställningen görs för läsåret 2021–2022 
och bygger på underlag från Draftit Wisma där anmälningar görs. 
Sammanställningen innefattar verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, IM/vux och kulturskolan. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220906 § 29, 1 sida. 
Sammanställning anmälda ärenden av kränkande behandling läsåret 2021–2022, 
2022-08-29, 8 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-29, 1 sida. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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BUN/2022:302 

BUN § 79 
 

Verksamhetsberättelse 2021/2022 - skolhälsovården 

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

Ärendebeskrivning 
Skolsköterskorna har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
läsåret 2021–2022. Verksamhetsberättelsen sammanfattar elevhälsans 
medicinska insatser och redovisar vilka insatser som behöver göras 
inför kommande läsår. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220906 § 31, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse 2021–2022 elevhälsans medicinska insats, 14 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-30, 1 sida. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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BUN/2019:3 

BUN § 80 
 

Reviderad delegationsordning för barn- och 
utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Anta reviderad delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden. 

Motivering till beslut 
Ansvaret för grundskolans medicinska elevhälsa flyttas från 
förvaltningschef till avdelningschef för grundskolan. 

Ärendebeskrivning 
Delegationsordningen uppdateras löpande efter förändringar i lagstiftningen 
eller efter organisatoriska förändringar samt förändring av ansvarsfördelning 
inom förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220906 § 32, 1 sida. 
Delegationsordning för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, 
13 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-24, 1 sida. 

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 210209 § 11 
BUN 201117 § 100 
BUN 190212 § 9 
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BUN/2022:222 

BUN § 81 
 

Nämndinitiativ om stök kan aldrig accepteras 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Hänskjuta ärendet till nästa sammanträde för barn- och 

utbildningsnämnden. 

Motivering till beslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med underlag för att kunna göra 
en kartläggning av hur lärarna i grundskolan ser på sina möjligheter att 
skapa en god och trygg lärmiljö för alla elever. Kartläggningen kommer att 
presenteras vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i oktober. 

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 
Protokollsutdrag, BUN AU 220906 § 33, 1 sida. 
Protokollsutdrag, BUN 220621 § 72, 1 sida. 
Nämndinitiativ, 2022-06-21, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-24, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
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BUN/2020:54 

BUN § 82 
 

Redovisning av motioner och medborgarförslag som är mer än 
ett år gamla och inte besvarade 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Översända redovisningen till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning §§31–32 ska nämnden redovisa 
de motioner och medborgarförslag som inte besvarats inom ett år. 
 
I dagsläget har nämnden inga motioner och medborgarförslag som inte 
besvarats inom ett år. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-26, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 83 
 

Rapporter 

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

1. Läsprojekt 
 Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledaren informerar i ärendet. 

2. Information om samverkan skola näringsliv 
Ärendebeskrivning 
Utvecklingsledaren informerar i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-09-12, 1 sida. 
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BUN/2018:264 

BUN § 84 
 

Ordföranderapport 

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

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

BUN § 85 
 

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, 2022-09-12, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2022-09-06, §§ 26-33 
Arbetsutskottet 2022-08-16, §§ 21-25 
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BUN/2018:262 

BUN § 86 
 

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 
13-14, 17-18/2022, Ansökan om att fullgöra skolgång i Gagnefs kommun 
15, 29-32, 40-41/2022, Ansökan om skolskjuts 
16/2022, Uppskjuten skolplikt 
19-28, 33, 36-39, 42-46/2022, Ansökan om inackorderingstillägg 
34-35/2022, Interkommunal placering i förskola 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-09-12, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut, 2022-09-12, 2 sidor. 
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BUN/2021:184 

BUN § 87 
 

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 
2022-06-09--2022-09-06 
Djuråsskolan, antal: 10st 
Kyrkskolan, antal: 33st 
Djurmo skola, antal: 4st 
Syrholns skola, antal: 1st 
Mockfjärdsskolan, antal: 2st 
Totalt: 50st 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-06, 1 sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2022-06-09--2022-09-06, 
2 sidor. 

Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 


