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Bun § 32    

Bun § 32 Information  

Information  
 

⋅ Malin Lilja Altörn, folkhälsoplanerare redovisar social hållbarhetspla-
nen samt handlingsplan för barnkonventionen som ska vara en kun-
skapsspridning till barn, unga och vuxna, och som beskriver konvent-
ionen om barnens rättigheter.  

⋅ Göran Garmo informerar om arbetet med det nya avtalet för vakt-
mästarorganisationen.  

⋅ Ulf Månsson informerar om innehållet i barn- och utbildningsnämn-
dens strategidag den 18 maj 2016. 

⋅ Ingvar Pettersson och Josefin Osterkamp redogör för arbetet med 
PRIO vid Kungsgårdsskolan och Klockarskolan. PRIO-gruppen läm-
nar nu över arbetet till skolan. En uppföljning/utvärdering kommer 
att göras om två år. Under maj månad inleds arbetet med PRIO vid 
Enbacka skola. 

⋅ Gunnar Johansson, rektor, informerar om utvecklingsplan för 
Dahlander kunskapscentrum.  

__________ 
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Bun § 33    

Bun § 33 Arbetsmiljöfrågor 

Arbetsmiljöfrågor 

⋅ Per Wikström, biträdande förvaltningschef redovisar sjukstatistik 
första kvartalet 2013-2016. Totalt för hela förvaltningen 2016 ligger 
sjuktalet på 5,82 procent första kvartalet 2016. Detta är den lägsta 
sjukfrånvaron för första kvartalet för perioden 2013-2015. 

⋅ Ulf Månsson, förvaltningschef informerar om att rekrytering av ny 
rektor pågår vid Kungsgårdsskolan. 

⋅ Ulf Månsson, informerar om aktuella sjukskrivningar. 

__________ 
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Bun § 34    

Bun § 34  Uppföljning av genomförd internkontroll, 
mars 2016  

Uppföljning av genomförd internkontroll, mars 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ha tagit del av informationen. 

2. Barn- och utbildningsnämnden begär att rektor vid Vasaskola i He-
demora redovisar beslut om att inte upprätta åtgärdsprogram (Skolla-
gen 3 kap. 9 §) för elev med hög frånvaro, samt redovisar den utred-
ning som ligger till grund för beslut om att inte upprätta åtgärdspro-
gram. Alternativt begär barn- och utbildningsnämnden att rektor re-
dovisar åtgärdsprogram för eleven, samt den utredning som ligger till 
grund för ev. beslut om åtgärdsprogram. 

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 kontrollmoment som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagel-
serna redovisas för nämnden efterföljande månad.  

Ett kontrollmoment är att bevaka elever med långvarig frånvaro samt 
vilka åtgärder som vidtas för att möjliggöra att eleverna fullgör skolplik-
ten.  

Internkontollen har bl.a. identifierat elever med hög frånvaro. En elev, 
folkbokförd i Säter, går på Vasaskolan i Hedemora. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen har i mail, daterat 2016-04-08, begärt att få ta del av de 
formella dokument som upprättats med anledning av elevens skolsituat-
ion, t ex rektors beslut att inte upprätta ett åtgärdsprogram, datum för de 
åtgärder som skolan vidtar, samt datum för nästa uppföljning. Skolan har 
redovisat stödinsatser som vidtagits. Redovisningen saknar datum för 
uppföljning av vidtagna åtgärder. Av redovisningen framgår att rektor valt 
att inte upprätta åtgärdsprogram för eleven. 

Skolagen 3 kap. 9 §: Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska 
ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det 
ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgär-
derna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppfölj-
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ningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt 
stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av 
anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt 
till någon annan. 

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska 
rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället 
besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas. Lag (2014:456). 

Beslutsunderlag 
Redovisnings av uppföljning av internkontroll den 21 april 2016. 

__________ 

Delges 
Vasaskolan i Hedemora kommun 
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Bun § 35  dnr: BUN 2016/0068  1.2 

Bun § 35 Budgetuppföljning samt investeringsbudge  
per den 31 mars 2016 

Budgetuppföljning samt investeringsbudget per den 31 mars 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka presenterar budgetuppföljning samt uppföljning av inve-
steringsbudget per den 31 mars 2016.  

__________ 

 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-21 6  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 36  dnr: BUN 2016/0068  1.2 

Bun § 36 Budget för ungdomsverksamheten, 2017-
2019 

Budget för ungdomsverksamheten, 2017-2019 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer budgetförslag för ungdoms-
verksamheten för 2017. 
Ärendebeskrivning 

Ungdomsverksamheten har tilldelats en preliminär ram på 2 208 tkr. 
Nämnden ska lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära 
ramen. Behovet för ungdomsverksamheten är 2 207 tkr. 

Beslutsunderlag 
Förslag till driftbudget för ungdomsverksamheten den 31 mars 2016 
Utskottet den 6 april 2016, § 10 

__________ 
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Bun § 37  dnr: BUN 2016/0068  1.2 

Bun § 37 Driftbudget för förskola, pedagogisk om-
sorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturskola, elev-
hälsa, Dahlander kunskapscentrum och vuxenutbildningen 2017
2019 

Driftbudget för förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, 
skolbarnomsorg, kulturskola, elevhälsa, Dahlander kunskapscent-
rum och vuxenutbildningen 2017-2019 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till driftbudget för för-
skola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola, skolbarnomsorg, kulturs-
kola, elevhälsa, Dahlander kunskapscentrum och vuxenutbildningen 
2017-2019, med konsekvensbeskrivningar och nya behov för 2017. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har tilldelats en preliminär ram på 251 794 
tkr för år 2017. Nämnden ska lägga förslag till en budget som inryms i 
den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas för att åstadkomma detta 
ska förslag på konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget.  

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska behovskalkyl inkl. volym-
förändringar visar behov på 257 401 tkr. En differens på 5 607 tkr. 

Förslaget är förhandlat enligt MBL § 11 med fackliga representanter.  

Beslutsunderlag 

Förslag till driftbudget för förskola och skola m.m. den 31 mars 2016 
Utskottet den 6 april 2016, § 11 

_________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 38  dnr: BUN 2016/0068  1.2 

Bun § 38 Investeringsbudget 2017 

Investeringsbudget 2017 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår en ramöverföring av investe-
ringsmedel motsvarande 800 tkr som avser utbyggnad av Stora Skedvi 
förskola och skola. Därutöver äskas en utökad ram för reinvesteringar 
motsvarande 500 tkr. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom, redovisar investeringsbudget för barn- och ut-
bildningsnämnden 2017. Förslaget är förhandlat enligt MBL § 11 med de 
fackliga representanterna.  

Beredningsunderlag 

Förslag till investeringsbudget den 21 april 2016 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 39   

Bun § 39 Information om det ekonomiska resursför-
delningssystemet 

Information om det ekonomiska resursfördelningssystemet  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med resursfördelningssystemet. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom informerar om det pågående arbetet med att ta 
fram en ekonomisk fördelningsmodell för grundskolan. 

_________ 
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Bun § 40    

Bun § 40 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 

⋅ Den nya modulen vid Trollskogen ska vara på plats vecka 19. 

⋅ Vid lokalen Jumbo har nya prover på fukt i väggarna tagits, provsvar 
inväntas inom kort.   

⋅ Ulf Månsson, förvaltningschef, informerar om samarbete mellan 
Klockarskolan och Dahlander kunskapscentrum gällande mottagning 
av nyanlända elever. 

⋅ Information om den pågående byggnationen vid Stora Skedvi skola.  

⋅ Hyreshantering av lokalerna vid Dahlander kunskapscentrum ska ses 
över 

⋅ Vid förskolan i Gustafs håller man på att se över outnyttjade lokalytor 
som skulle kunna användas för att inrymma det utökade behovet av 
barnomsorgsplatser. 

__________ 
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Bun § 41   dnr: Bun 2016/0063  1.6.1 

Bun § 41  Yttrande över remiss bostads- och lokalpla  
för Säters kommun 

Yttrande över bostads- och lokalplan för Säters kommun 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden förordar alternativ 2 B i vägvalschema 
lokalplan för Säters skolor. För övrigt har nämnden inget att erinra över 
planen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 mars 2016 beslutat att upp-
rättad Bostadsplan och upprättat förslag till Lokalplan för Säters kom-
muns verksamheter ska sändas ut på remiss. Barn- och utbildningsnämn-
den bereds nu möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Efter att Gustafs och Stora Skedvi har genomförts avseende investering 
av skollokaler så är behovet att återgå till Säter för att framtidssäkra sko-
lans lokaler utifrån berörda prognoser. Vilken modell skolan väljer sig att 
använda sig av får en stor effekt hur lokalerna skall planeras framöver. 

För att se de olika vägval som har identifierats i arbetet för skolan i Säter 
finns en separat vägvalsschema med tre alternativ. Bilaga 
 
Yrkande 
 
Caroline Willfox (M) yrkar:  
Skolval 
Vi anser att det vore bättre att ha 3 F-9 i kommunen. 2 st ny och en plan för en 
tredje i Gustafs där Stora Skedvi kommer att ingå. 
Vi anser att förskolorna inte ska integreras i den vanliga skolan utan ligga på annan 
plats. Detta gäller även Stora Skedvi skola som nu är på väg att byggas om vilket 
kommer att innebära minimala ute miljöer.  
 
Moderaterna  
Kristdemokraterna 
 
Majoriteten yrkar på alternativ 2 B i vägvalschemat för lokalplan för Sä-
ters skolor, enligt bilaga 
forts. 
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forts. § 41 
 
Ordföranden ställer majoritetens förslag mot Caroline Willfox (M) för-
slag. Ordföranden finner att majoritetens förslag bifalls. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 mars 2016 
Utskottet den 6 april 2016, § 14 

__________ 

Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

 

 

 



Vägvalsschema Lokalplan: 
Skola Säter 

Skola Säter
Totalt 1490 barn & elever 

Dahlander
SFI, VUX & IM ca 300 elever

Högstadie Kommunen ca 400 elever
Uppskattad investering ca 70 milj (Klövern)

3 våningen + specialsalar m.m

Alternativ 1

Alternativ 2

Dahlander 
SFI, VUX & IM
ca 300 elever

Ingen investering

Klockarskolan 10-16 år
Mellanstadie Säter

Högstadie Kommunen
Totalt 600 elever

Investering ca 110 milj
Nybyggnad 2600 kvm + ombyggnad

Kungsgårdsskolan övriga enheter 1-9 år
Totalt 590 barn/elever

varav Äventyret ca 80 barn
Investering ca 120 milj
Etapp 1: 500 barn

6000 kvm om-/tillbyggnad

Klockarskolan & Kungsgårdsskolan 1-12 år
yngre enheter

Klockarskolan 540 elever 5-12 år

Kungssgårdsskolan ca 250 elever 1-4 år
varav Äventyret ca 80 barn

Investering ca 90 milj (Klockarskolan)
ca 40 milj (Kungsgårdsskolan)

Klockarskolan Högstadie
400 elever
Renovering
40 miljoner

Dahlander 
SFI, VUX & IM
ca 300 elever

Ingen investering

Kungsgårdsskolan 6-12 år
470 elever

Om-/tillbyggnad
5600 kvm

Förskolor
310 barn

Varav Äventyret ca 80
70 miljoner

Total investering till 2030
ca 230 miljoner

Total investering till 2030
ca 200 miljoner 

varav Klövern 70 miljoner

Total investering till 2030
ca 220 miljoner 

Alternativ 3

A. Förskolor utlokaliserade
Myran 1 & 2 + Varggropen? + Ny 

förskola. Prästgärdsskolan
20 miljoner tilkommande

B Integrerade förskolor exklusive 
Äventyret

Total investering till 2030
ca 220 miljoner 

varav Klövern 70 miljoner
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Bun § 42    

Bun § 42  Samordnare för arbete med kompetensut-
vecklingsinsatser inom nyanländas lärande 

Samordnare för arbete med kompetensutvecklingsinsatser 
inom nyanländas lärande 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Som samordnare för barn- och utbildningsnämnden utses Lena Perrault, 
förskolechef/rektor. 

Ärendebeskrivning 

Skolverket söker en samordnare hos varje huvudman för att kunna tillva-
rata skolverkets erbjudanden om kompetensutvecklingsinsatser inom rege-
ringsuppdraget att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet 
för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än 
svenska under 2016-2019. 

Samordnaren ska vara utsedd av huvudman och har som huvudupp-
gift: 

- att vid behov genomföra en nulägesanalys och ta fram en kompetensut-
vecklingsplan, 

- att vara stöd för huvudman och rektorer i val och organisering av 
kommande kompetensutvecklingsinsatser inom nyanländauppdraget, 

- fungera som en länk mellan skolverkets nyanländauppdrag och berörda 
huvudmän i landet. 

Skolverket kommer att bjuda in samordnarna till dialogmöten eller ut-
bildning. 

Beslutsunderlag 
 

Delges 
Lena Perrault 
Skolverket 
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Bun § 43    

Bun § 43  Val av ersättare till arbetsutskottet  

Val av ersättare till arbetsutskottet  
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Som ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott efter Annika Run-
vik utses Caroline Willfox.  

Ärendebeskrivning 

Annika Runvik (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ut-
bildningsnämndens utskottet. Fyllnadsval ska göras efter Annika Runvik. 

Delges 
Caroline Willfox 
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Bun § 44    

Bun § 44  Protokoll brukarråd 

Protokoll brukarråd 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen från brukarrå-
den. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Stora Skedvi skola och förskola den 9 mars 2016 

Protokoll från Kungsgårdsskolan den 23 februari 2016 
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Bun § 45      

Bun § 45   Information verksamhetsbesök 

Information verksamhetsbesök 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att ta kontakt med samhällsbyggnadsförvalt-
ningen för att diskutera trafiksituationen vid förskolan Myran. 

Ärendebeskrivning 

Abdullah Khaledian, informerar från brukarrådet vid Säters förskole-
omåde där frågan togs upp om trafiksituationen vid förskolan Myran. 

Angelica Beyer och Mats Nilsson informerar från brukarrådet vid Kungs-
gårdsskolan. 

Angelica Beyer informerar från träffen i Falun den 17 mars 2016, för 
vereksamheten Ung i Säter. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 46    

Bun § 46  Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegat-
ionsbeslut. 

2016/0029 Utse ställförteträdande förskolechef vid Säters för-
skoleområde under ordinaries sjukfrånvaro. 

2016/0067 Avslag på ansökan till lärlingsutbildning, bagare och 
konditor 

2016/0081 Beslut om vistelse mer än 15 tim/vecka vid förskola 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Bun § 47  

Bun § 47   Anmälan av pågående/avslutade 
ärenden, kränkande behandling 

Anmälan av pågående/avslutade ärenden, Kränkande 
behandling 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

2016/0018-0021 Avslutad utredning gällande kränkande be-
handling vid Stora Skedvi skola 

2016/0024 Avslutad utredning gällande kränkande be-
handling vid Konvaljens förskola 

2016/0041 Anmälan och avslutad utredning gällande 
kränkande behandling vid Klockarskolan 

2016/0042 Anmälan om att utredning gällande krän-
kande behandling har inletts vid Klockarsko-
lan 

2016/0043 Anmälan om att utredning gällande krän-
kande behandling har inletts vid Klockarsko-
lan 

2016/0051 Anmälan och avslutad utredning gällande 
kränkande behandling vid Klockarskolan 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Bun § 48    

Bun § 48 Delgivningar  

Delgivningar 

Dnr:   

2016/0062 Skolverket - Ansökan om statsbidrag för minder barn-
grupper i förskola läsåret 2016/17  

2016/0049 Skolverket - Beviljat statsbidrag för undervisning under 
skollovet 2016 

 

2015/0193 Arbetsmiljöverket - Beslut om avslutat ärende vid för-
skolan Äventyret  

2016/0022 Skolverket - Beslut om statsbidrag till skolhuvudmän 
som inrättar karriärsteg för lärare 2016/17  

2015/0277 Skolverket – Beslut om statsbidrag för handledare inom 
läslyftet för läsår 2016/17  

2016/0049 Skolverket – Beslut om bidrag till lovskola 2016  

2015/0057 Projektredovisning till idé banken för genomfört pro-
jekt, sommarfilm 2015  

2016/0052 Ansökan och beslut om bidrag från Idé banken till pro-
jekt Sommarfilm 2016  

2014/0253 Skolverket – Beslut om återbetalning av statsbidrag för 
utbildning i svensk för invandrare för år 2015  

2016/0054 Kvalitetsredovisning, barn- och utbildningsnämnden  

 Besiktningsprotokoll från brandskyddskontroll vid Fäg-
geby förskola, smultronet och solrosen  

2016/0080 Rektors delegation till biträdande rekstor vid kungs-
gårdsskolan  

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 49     dnr: BUN 2016/0069  1.1    

Bun § 49   Nämndplan 

Nämndplan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar nämndplanen.  

Ärendebeskrivning 

Samtliga nämnder ska ta fram en nämndplan där strategier redovisas uti-
från nämndens uppdrag och kommunens vision och strategiska mål.  

I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kom-
munfullmäktige överlämnat till nämnder genom reglementet. Syftet med 
nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur barn och 
utbildningsnämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fast-
ställda ekonomiska ramar.  

Förutom detta ska barn och utbildningsnämnden ange vilka prioriteringar 
som ska göras inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna 
styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten beslutar barn och ut-
bildningsnämnden vilka prioriteringar/strategier samt vilka indikatorer 
som ska följas upp och kontinuerligt återrapporteras till nämnden.  

Nämndplanen beslutas av barn och utbildningsnämnden och revideras 
årligen. 

Beslutsunderlag 

Förslag till nämndplan den 31 mars 2016 
Utskottet den 6 april 2016, § 13 

__________ 
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