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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 19   

Bun § 19 Information 

Information 

 

⋅ Henry Surakka, ekonom informerar om budgetarbetet 2016-2019, samt 
informerar.om arbetet med att ta fram en ny budgetfördelningsmodell för 
grundskolan. 

⋅ Viktoria Robertsson och Maria Fredriksson informerar om IT-arbetet vid 
Klockarskolan 

⋅ Jenny Sköld, ungdomskonsulent informerar om arbetet med LUPP (Lo-
kal uppföljning av ungdomspolitiken) samt arbetet med barnkonvention-
en och 16+ verksamheten. 

⋅ Ulf Månsson informerar om planerad förändring av organisationen för 
studie och yrkesvägledarna. 

⋅ Ulf Månsson ger en nulägesrapport gällande nyanlända elever. 

⋅ Ulf Månsson informerar om arbetet med att starta en bemanningsenhet. 

⋅ Ulf Månsson informerar om nämndsplan, reflektion, strategier, mål och 
visioner. 

⋅ Per Wikström ger en redovisning av kunskapsresultatet HT 2015 inklu-
sive kunskapsresultat från grundsärskoleelever integrerade i grundskolan. 

⋅ Per Wikström informerar om effekten av de åtgärder som vidtagits mot 
bakgrund av KPMGs granskning av grundskolas ledningsfunktion. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 20    

Bun § 20  Uppföljning av genomförd internkontroll, 
februari  

Uppföljning av genomförd internkontroll, februari 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyl-
dighet att löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verk-
samhet.  

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller olika kon-
trollmoment som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna re-
dovisas för nämnden efterföljande månad. 

__________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun  § 21    

Bun § 21 Yttrande över reviderade riktlinjer för före-
ningsbidrag 

Yttrande över reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden har inget att erinra och ställer sig därmed 
bakom förslag till riktlinjer för föreningsbidrag. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 

Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten har fått i uppdrag att koordinera 
framtagandet av förslag till Evenemangsstrategi. Då en Evenemangsstra-
tegi sannolikt skulle innebära att nu gällande ”Riktlinjerna för förenings-
bidrag” påverkades togs samtidigt beslut att de parallellt skulle ses över 
och vid behov presentera reviderat förslag till beslut.  

Arbetet har koordinerats av näringslivsenheten, men genomförts förvalt-
ningsöverskridande via Evenemangsrådet, som består av kommunala 
tjänstemän från kulturförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och 
näringslivsenheten samt representant med sakkunskap om evenemang 
och evenemangsutveckling. 

Under arbetet visade det sig att tillkommande Evenemangsstrategi inne-
bär att delar i Riktlinjerna för föreningsbidrag behöver anpassas och 
kompletteras. I samband med det arbetet har en översyn av strategido-
kumentet i sin helhet genomförts.  

Syftet är att säkerställa att det täcker in alla bidrag som finns tillgängliga 
för föreningar i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderade riktlinjer för föreningsbidrag den 17 februari 2016 
Ks/au beslut den 23 februari 2016, § 30 

__________ 

Delges 

Kommunstyrelsen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 22    

Bun § 22 Lokaler, förskola och skola i Säters kommu  

Lokaler, förskola och skola i Säters kommun 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

⋅ Ulf Månsson informerar om att två informationsmöten genomförts 
vid Stora Skedvi skola, ett i februari och ett i mars 2016, gällande till- 
och ombyggnad av förskola och skola i Stora Skedvi. 

⋅ Ulf Månsson informerar om att lokalen vid Jumbo nu är sanerad. 
Personalen väntar på klartecken att få flytta tillbaka. 

⋅ Den nya modulen vid Trollskogen är något försenad och väntas 
komma på plats vecka 19. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 23   

Bun § 23 Arbetsmiljöfrågor 

Arbetsmiljöfrågor 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

⋅ Ulf Månsson informerar att långtidssjukskrivningar sjunker och att 
korttidsfrånvaron ökar. Något som kommunen kommer att se över. 

_________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 24    

Bun § 24 Uppföljning av uppdrag 

Uppföljning av uppdrag  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden kan konstatera att samtliga uppdrag är 
genomförda. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 februari 2016 att en 
återrapport ska ges av följande uppdrag för internkontroll. 

⋅ Rektor vid Klockarskolan har uppdaterat körjournalen för enhetens 
bil så att ändamål med resan blir redovisad.  

⋅ Rektor vid Dahlander kunskapscentrum har redovisat en tidplan för 
att komma till rätta med identifierade brister i de individuella studie-
planerna vid vuxenutbildningen.  

⋅ Förskolechef vid Säters förskoleområde har genomfört brandskydds-
rond vid förskolan Smultronet.  

⋅ Rektor/förskolechef vid Stora Skedvi förskola/skola har genomfört 
brandskyddsrond vid Stora Skedvi skola och för förskolorna i Stora 
Skedvi.  

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 25    

Bun § 25 Protokoll brukarråd 

Protokoll brukarråd 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av brukarrådsprotokollen. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Klockarskolans brukarråd den 7 december 2015 och den 
24 februari 2016 

Protokoll från Stora Skedvi skola och förskola den 2 februari 2016 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 26      

Bun § 26   Information verksamhetsbesök 

Information verksamhetsbesök 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Roger Siljeholm informerar från verksamhetsbesök vid Klockarskolan. 

__________ 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 27     

Bun § 27   Val av kontaktpolitiker 

Val av kontaktpolitiker 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Helena Vådegård som kontaktpoli-
tiker för Gustafs förskoleområde. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har tidigare utsett kontaktpolitiker för de olika verksamhets-
områdena. Vid Gustafs förskoleområde finns en vakant plats efter Lars-
Evert Dahlberg.  

______ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 28   

Bun § 28 Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut 

2016/0048 Utse ställföreträdande rektor vid Dahlander kun-
skapscentrum då ordinarie rektor har semester. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Bun § 29  

Bun § 29 Anmälan av pågående/avslutade 
ärenden, kränkande behandling 

Anmälan av pågående/avslutade ärenden, Kränkande 
behandling 

  

2015/0257 Avslutad utredning gällande kränkande behandling 
vid Storhaga förskola 

2016/0017 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Stora Skedvi skola 

2016/0018 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Stora Skedvi skola 

2016/0019 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Stora Skedvi skola 

2016/0020 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Stora Skedvi skola 

2016/0021 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Stora Skedvi skola 

2016/0024 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Konvaljens förskola 

2016/0025 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Konvaljens förskola 

2016/0025 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Konvaljens för-
skola/Dagbarnvårdarna 

2016/0040 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Klockarskolan 

2016/0041 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Klockarskolan 

2016/0042 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Klockarskolan 

2016/0043 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Klockarskolan 

 
forts. 
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 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Kungsgårdsskolan 

 Avslutad utredning gällande kränkande behandling 
vid Kungsgårdsskolan 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Bun § 30  

Bun § 30  Delgivningar  

Delgivningar 

Dnr:   

2015/0170 Förvaltningsrättens Dom i mål nr 3433-15, av-
slag på överklagandet om inackorderingstillägg  

 Skolinspektionen – Granskning av skolsituat-
ionen för elever som är mottagna i grundsärsko-
lan och som är integrerad i grundskolan. 

 

2015/0250 Skolverket – Statsbidrag för utbildning som 
kombineras med traineejobb 2016  

 Sammanträdesprotokoll – tillgänglighetsrådet 
2016-02-24, § 1-7  

2015/0195 Rapport efter flygande granskning av förskola i 
form av oanmält besök.  

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Gustafs förskoleområde 2015  

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid elevhälsa 2014-2015  

 
Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Stora Skedvi Förskoleområde 
2015 

 

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Stora Skedvi skola 2015  

 
Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Dahlander kunskapscentrum 
2014-2015 

 

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Kulturskolan 2014-2015  

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-  
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tetsaarbetet vid Klockarskolan 

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Klockarskolans särskola  

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Säters förskoleområde  

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Kungsgårdsskolan  

 Kvalitetsredovisning av det systematiska kvali-
tetsaarbetet vid Enbacka skola  

2015/0241 Beslut idé banken om beviljade medel till pro-
jektet Disco  

2015/0277 Statsbidrag för handledare i läs- och skrivut-
veckling läsåret 2016/17  

2015/0277 Information om beviljat statsbidrag i läslyftet 
2016/17  

2014-253 Kvalitetsuppföljning av statsbidrag för utbild-
ning i svenska för invandrare  

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 31    

Bun § 31 Verksamhetsbesök vid Särskolan 

Verksamhetsbesök vid Särskolan 

Barn- och utbildningsnämnden genomför verksamhetsbesök vid grund-
särskolan vid Klockarskolan. Rektor Maria Fredriksson, Anette Westrin, 
chef för elevhälsan samt två lärare Sven Hultgren och Ulrika Dahlin in-
formerar om verksamheten. 

Grundsärskolan omfattas av årskurs 1-9. På Kungsgårdsskolan går års-
kurs 1-5 och på Klockarskolan går årskurs 6-9.  

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. 
Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela 
eller delar av utbildningen i ämnen. 

Verksamhetsbesöket avslutas med att besöka eleverna i åk 6-9 som har 
hemkunskapslektion samt ett besök vid lokalen Fogden, Kungsgårdssko-
lan.  

__________ 
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