
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-18 1 (15) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-16:30 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Jan Wiklund (M), ordförande 
Kristina Bolinder (C) 
Johan Eriksson (C) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Ola Granath (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 
Sture Bergvall (S) tjänstgörande för Ingegerd Hägg (S) 
Nagla Negm El Din (M) tjänstgörande för Anders Pedersen (KOSA) 
Robert Österlund (V) tjänstgörande för Björn Kruse (L) 
 
 
Övriga närvarande 
Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Helene Örnebring, ekonom 
Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning, § 92 
Madelene Holsts Dyrsmeds, lärare pedagogiskt stödteam, § 93 
Annika Bergman, grundskolechef, § 94 
Johan Rombin, rektor skola, del av § 95 
 
 
 
Justering 
Justerare 
Robert Österlund (V) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-10-21, kl. 08:30 § 88-§ 99 
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
 
Ordförande 
 
 ________________________________  
Jan Wiklund (M) 
 
Justerare 
 
 ________________________________  
Robert Österlund (V) 
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-10-18 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 88-§ 99 2022-10-21 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-14 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Helene Jarefors 
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BUN/2022:171 

BUN § 88 
 

Motion om att inrätta skolverksamhet, förskola och barnomsorg 
i gamla Solgården 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen för beslut 
i kommunfullmäktige 
1. Anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I en motion till kommunfullmäktiges föreslår Maria Alfredsson (MP) att 
Gagnefs kommun planerar för ett användande av lokalerna i Solgården i 
Kyrkbyn för att tillgodose behovet av förskola och skola. 
 
På lång sikt finns det ett behov av att tillskapa ytterligare lokaler för i första 
hand förskolan i Kyrkbyn. Lokalbehovet för grundskolan kommer att kunna 
tillgodoses genom de planerade om- och nybyggnationer som pågår i den 
pågående projekteringen. Även om lokalerna i gamla Solgården skulle 
anpassas till förskolans behov så är lokaliseringen inte den bästa ur ett 
samverkansperspektiv. Hänsyn bör dock tas till lokalernas möjliga nyttjande 
i den långsiktiga strategiska lokalplaneringen. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 221004 § 34, 1 sida. 
Protokollsutdrag, KF 220425 § 36, 1 sida. 
Motion, 2022-03-27, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-27, 1 sida. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 
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BUN/2022:23 

BUN § 89 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 
• Personalsituationen 
• Placeringar i förskolan 
• Åtgärder efter vakans skolsköterska 
• Statsbidrag Likvärdig skola 
• Förstelärare 
• Projekt Ung kraft 
• Revisionsgranskning 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-12, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 90 
 

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

BUN § 91 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 barn- och 
utbildningsnämnden 

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

Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 barn- och utbildningsnämnden. 
2. Lägga budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Utfallet per sista augusti visar en positiv avvikelse. Prognosen för 2022 
visar på ett mindre underskott med 285 tkr. Detta innebär en förbättring 
ifrån tidigare prognos med 2 304 tkr. Den stora förändringen ligger under 
vux och beror på släpande intäkter, lägre kostnader under sommaren och 
minskat behov av resurser under hösten. 

Åtgärder för budget i balans 
Prognosen visar på ett mindre underskott som kommer att kunna hanteras 
utan att vidta några särskilda åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 22-09-22, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-08-31 barn- och utbildningsnämnden, 9 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2022:326 

BUN § 92 
 

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2021/2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Godkänna barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 

2021/2022. 

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsredovisningarna sammanställs årligen på alla enheter inom barn- 
och utbildningsförvaltningen. De lämnas därefter in till förvaltningen senast 
2022-08-31 och sammanställs därefter centralt av förvaltningens 
utvecklingsledare. Enheternas och förvaltningens kvalitetsredovisning 
redovisas sedan på barn- och utbildningsnämnden och ligger till grund för 
kommande års prioriterade utvecklingsområden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-05, 1 sida. 
Kvalitetsredovisning barn och utbildning, läsåret 2021–2022, 16 sidor. 

Underlag 
Enheternas kvalitetsredovisningar. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2022:297 

BUN § 93 
 

Verksamhetsberättelse 2021/2022 - pedagogiska stödteamet 

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

Ärendebeskrivning 
Det pedagogiska stödteamet arbetar direkt under barn- och 
utbildningsförvaltningen. Stödteamet fungerar som en resurs inom 
elevhälsan för elever och personal i grundskolan och finns för att 
stärka grundskolornas förmåga att kunna erbjuda alla elever en 
likvärdig utbildning. 
 
Stödteamet upprättades som stöd gällande lärmiljö, övergripande 
strukturer i klassrummet, arbetsformer och andra fortbildningsinsatser. 
Arbetet genomförs på individ, grupp och verksamhetsnivå. 
 
Stödteamet har bedrivit verksamhet sedan hösten 2019 och sammanställer 
årligen en verksamhetsberättelse över det gångna läsåret. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, BUN AU 220906 § 30, 1 sida. 
Verksamhetsberättelse pedagogiskt stödteam läsåret 2021-2022, 11 sidor. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-08-26, 1 sida. 
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BUN/2022:222 

BUN § 94 
 

Nämndinitiativ om stök kan aldrig accepteras 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Anse nämndinitiativet besvarat. 

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. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt och fört samtal med 
skolledning och personal och resultatet redovisas på barn- och 
utbildningsnämndens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Svar, nämndinitiativ från kristdemokraterna, 2022-10-10, 4 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN AU 221004 § 37, 1 sida. 
Protokollsutdrag, BUN 220920 § 81, 1 sida. 
Protokollsutdrag, BUN 220621 § 72, 1sida. 
Nämndinitiativ, 2022-06-21, 1 sida. 

Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-09-27, 1 sida. 
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BUN/2022:333, BUN/2022:326, BUN/2022:7 

BUN § 95 
 

Rapporter 

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

1. Placeringar förskolan våren 2023 
Dnr: BUN/2022:333 

2. WuxDalarna 
Ärendebeskrivning 
Rektor informerar i ärendet. 

3. Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredovisning 2021/2022 - 
enheternas rapporter 
Underlag 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Dala-Floda och Björbo förskola, 10 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Mockfjärds förskola, 14 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Bäsna förskola, 10 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Djurmo förskola, 9 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Djurås förskola, 10 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Kyrkbyns förskola, 9 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Björbo skola, 13 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Syrholns skola, 15 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Mockfjärdsskolan, 9 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Bäsna skola, 12 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Djurmoskolan, 13 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Djuråsskolan, 13 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Kyrkskolan, 12 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, IM, SFI, VUX, 11 sidor. 
Kvalitetsredovisning 2021/22, Kulturskolan, 7 sidor. 
Dnr: BUN/2022:326 

4. Placerade barn i förskola och fritidshem 
Underlag 
Antal placeringar Gagnefs kommun 2022 per månad, 2022-09-30, 1 sida. 
Dnr: BUN/2022:7 
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Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-10, 1 sida. 
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BUN/2018:264 

BUN § 96 
 

Ordföranderapport 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 
• Gymnasiemässa Mockfjärd 
• Företagarfrukost, samarbete näringsliv-skola 
• Gysam prislista 
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BUN/2022:31 

BUN § 97 
 

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, 2022-10-10, 1 sida. 
Arbetsutskottet 2022-10-04, §§ 34-37 
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BUN/2018:262 

BUN § 98 
 

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 
47/2022, Ansökan om skolskjuts 
48-50/2022, Ansökan om inackorderingstillägg 
51-53, 55/2022, Utökad tid förskola 
54, 56-57/2022, Ansökan om inackorderingstillägg 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-10, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut, 2022-10-10, 1 sida. 
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BUN/2021:184 

BUN § 99 
 

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 
2022-09-07--2022-10-05 
Bäsna skola, antal: 4st 
Djuråsskolan, antal: 13st 
Kyrkskolan, antal: 12st 
Björbo skola, antal: 7st 
Djurmo skola, antal: 8st 
Syrholns skola, antal: 9st 
Mockfjärdsskolan, antal: 14st 
Totalt: 67st 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-05, 1 sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor, 2022-09-07--2022-10-05, 
2 sidor. 

Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 


