
Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-15 1 (13) 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13:30-15:35 
 
Beslutande 
Ledamöter 
Jan Wiklund (M), ordförande 
Kristina Bolinder (C) 
Johan Eriksson (C) 
Ingegerd Hägg (S) 
Eva-Lotta Törnblom Nises (S) 
Ulf Haglund (KOSA) 
Ola Granath (KD) 
Daniel Lindmark (L) §§ 101-103, 110  
 
Tjänstgörande ersättare 
Birgitta Ihlis (M) tjänstgörande för Ola Erkers (C) 
Sophia Frykberg (KD) tjänstgörande för Daniel Lindmark (L) §§ 104-109 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Sture Bergvall (S) 
Sophia Frykberg (KD) §§ 101-103, 110 
 
Tjänstemän 
Håkan Elfving, barn- och utbildningschef 
Helene Örnebring, ekonom 
Evelina Bark Nordin, utvecklingsledare barn och utbildning, del av § 106, § 110 
 
Justering 
Justerare 
Ola Granath (KD) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-17, kl. 08:30 § 101-§ 110 
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Justerare       
       
       
       

 

 
Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________   
Helene Jarefors  
 
Ordförande 
 
 ________________________________   
Jan Wiklund (M)  
 
Justerare 
 
 ________________________________   
Ola Granath (KD)  
 
 

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

Organ Sammanträdesdatum 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-15 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§ 101-§ 110 2022-11-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-12-09 
 

Underskrift 
 
 ________________________________   
Helene Jarefors 
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BUN/2022:23 

BUN § 101 
 

Förvaltningschefens verksamhetsrapport 

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

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschefens rapport från barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet, innehållande: 
• Personalsituationen 
• God och nära vård – handlingsplan 2023 
• Systematiskt kvalitetsarbete 
• Studiedagar – gemensamma arbetsområden 
• Förskolans kö 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsrapport, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-03, 1 sida. 
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BUN/2018:261 

BUN § 102 
 

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 220621 § 72 
Bun 220920 § 81 
BUN/2022:222 

Nämndinitiativ om stök kan aldrig accepteras 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-31, 1 sida. 
Ärendebalanslista för barn- och utbildningsnämnden, 2022-10-31, 2 sidor. 
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 Sammanträdesdatum Sida 
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BUN/2021:278 

BUN § 103 
 

Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 barn- och 
utbildningsnämnden 

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

Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 barn- och utbildningsnämnden. 
2. Lägga Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31 barn- och 

utbildningsnämnden till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden lämnar per 2022-10-31 en prognos som pekar 
mot ett underskott på totalt 869 tkr vilket är en försämring med 584 tkr ifrån 
prognosen per sista augusti. 

Budget i balans 
Mockfjärdsskolan har ett underskott. Rektor har i uppdrag att ta fram ett 
förslag på åtgärder, som siktar på att få en budget i balans under 2023. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-31, 1 sida. 
Budgetuppföljningsprognos 2022-10-31, 2 sidor. 

Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
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BUN/2022:7 

BUN § 104 
 

Placeringar förskolan - delredovisning struktur 

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

Ärendebeskrivning 
En genomgång och nulägesbeskrivning av förskolans lokaler har 
genomförts av förvaltningen. Genomgången syftar till att se om det finns 
tillräckliga ytor i det befintliga lokalbeståndet för ett ökat antal barn. 
Genomgången har inte fokuserat på lokalernas befintliga status, avseende 
behovet av underhåll och eventuella renoveringar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Wiklund (M): Lägga informationen till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 20022-11-03, 1 sida. 
Lokalytor förskola, 3 sidor. 
Barnomsorgsbehov 2022-2026, 8 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN AU 221004 § 36, 2 sidor. 
Protokollsutdrag, BUN 220523 § 53, 1 sida. 
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BUN/2019:141, BUN/2022:148 

BUN § 105 
 

Riktlinjer för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshemmet - 
revidering 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Anta ”Revidering av riktlinjer för förskola, pedagogisk omsorg och 

fritidshem”. 

Ärendebeskrivning 
Efter anmälan av vårdnadshavare har Skolinspektionen riktat ett 
föreläggande mot Gagnefs kommun. I riktlinje för förskola, pedagogisk 
omsorg och förskola likställs rätten till förskola och fritidshem för 
vårdnadshavare som är folkbokförda på samma adress oaktat det är barnets 
förälder eller ej. Det har varit nämndens tolkning av lagstiftningen. Dock 
har högsta förvaltningsdomstolen avgjort frågan i ett domslut, och det är den 
tolkning som Skolinspektionen gör. 
 
Skolinspektionen skriver i sitt beslut: 
Gagnefs kommun ska vidta följande åtgärder - Upphöra med att tillämpa 
riktlinjer som innebär att förvärvsarbete och studier respektive arbetslöshet 
och föräldraledighet för andra personer än barnets föräldrar beaktas vid 
bedömningen av i vilken omfattning förskola respektive utbildning i 
fritidshem ska erbjudas (8 kap. 5-6 §§ och 14 kap. 5 § skollagen). 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-04, 1 sida. 
Revidering av riktlinjer förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, 
2022-11-04, 3 sidor. 
Riktlinjer för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem, 2019-05-14, 
12 sidor. 
Beslut, Skolinspektionen, 2022-10-28, dnr BUN/2022:148, 5 sidor. 

Tidigare beslut i ärendet 
BUN 190514 § 50 

Protokollsutdrag 
Skolinspektionen + handling 
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BUN/2022:7, BUN/2022:379, BUN/2022:386 

BUN § 106 
 

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, 2022-10-31, 1 sida. 
Dnr: BUN/2022:7 

2. Utvärdering av barn- och utbildningsnämndens arbete under 
mandatperioden 2018-2022 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen kommer att sammanställa ett antal frågor om hur nämndens 
ledamöter och ersättare upplevt arbetet i nämnden under den gångna 
mandatperioden. Exempelvis om man haft stöd från förvaltningen avseende 
underlag och information, frågor om måluppfyllelse samt förslag till 
förbättringar inför kommande mandatperiod. 
Dnr: BUN/2022:379 

3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023 
Ärendebeskrivning 
Huvudmannen ansvarar för att det årligen upprättas en plan mot kränkande 
behandling på varje verksamhet enligt 6 kapitlet 6–12 §§ skollagen och 
2 kapitlet 7 § diskrimineringslagen (2008:567). 
Underlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-11-02, 1 sida. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Björbo skola och fritidshem, 10 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Syrholns skola och fritidshem, 14 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Mockfjärdsskolan inklusive särskolan, 11 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Mockfjärdsskolan och Hedens skola, IM, VUX, SFI, VO, 9 sidor. 
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Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Bäsna skola och fritidshem, 11 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Djurmoskolan, 15 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Djuråsskolan, 16 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Kyrkskolan, 16 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Kulturskolan, 2 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Björbo förskola, 9 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Sörgårdens förskola, 8 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Junibackens förskola, 8 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Högsvedens förskola, 9 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Bäsna förskola, 12 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Djurmo förskola, 11 sidor. 
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2022/2023, 
Kyrkbyns förskola, 10 sidor. 
Dnr: BUN/2022:386 

4. Tidöavtalet - skolan 
Underlag 
Tidöavtalet – skolan, 8 sidor. 
Handlingsnummer: BUN/2022:1299 

Beslutsunderlag 
Sammanställning, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-10-31, 2 sidor. 
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BUN/2018:264 

BUN § 107 
 

Ordföranderapport 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens ordförande rapporterar om: 
• Narkotikabeslag Djuråsskolan 
• Revisionsgranskning, kränkande behandling 
• Resursklass 
• Blåljusdagar, Djuråsskolan 
  

  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-15 11 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

BUN/2022:31 

BUN § 108 
 

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, 2022-10-31, 1 sida. 
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BUN/2018:262 

BUN § 109 
 

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 
58-59/2022, Ansökan om inackorderingstillägg 
60/2022, Ansökan om skolskjuts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, 2022-11-01, 1 sida. 
Redovisning av delegationsbeslut, 2022-11-01, 1 sida. 
  



Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll 
 
 Sammanträdesdatum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-11-15 13 
 
 
 

 
Justerare       
       
       
       

 

 

BUN/2022:287 

BUN § 110 
 

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 
2022-10-06--2022-10-25 
Bäsna skola, antal: 3st 
Djuråsskolan, antal: 12st 
Kyrkskolan, antal: 7st 
Björbo skola, antal: 17st 
Djurmo skola, antal: 8st 
Syrholns skola, antal: 12st 
Mockfjärdsskolan, antal: 32st 
Totalt: 91st 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, barn- och utbildningsförvaltningen, 2022-10-25, 1 sida. 
Återrapport kränkande behandling Gagnefs skolor 2022-10-06--2022-10-25, 
2 sidor. 

Lagrum 
Skollagen (2010:800) 6 kap 10§ 
 


