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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Bun § 50    

Bun § 50 Information Skapande skola 

Information skapande skola 

 

Ärendebeskrivning 

 

Eva Manell, kulturskoleledare vid Kulturskola i Säter, informerar om 
Skapande skola. Ett arbete som pågått sedan 2009. Skapande skola är ett 
statsbidrag till kultur- och skapande verksamhet i skolan som har sin ut-
gångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. I första hand 
har det handlat om kulturaktiviteter kopplade till arbetet med skolans 
värdegrund och kulturupplevelser genom professionella föreställningar 
men även att ge eleverna möjlighet att prova på eget skapande i olika 
former och uttryck.  

Läsåret 14/15 genomfördes ett hantverksprojekt för andra året med åk 8 
på Klockarskolan där eleverna fick prova på att skapa i gamla hantverks-
traditioner. Vi hade tvåorna i Säter som skapade en cirkusföreställning 
som de sedan framförde för F-klasserna. 

Enbacka skola har ett projekt kopplat till elevdelaktighet och design kring 
den stora ombyggnationen av skolan. Men vi har också ”Tidsresan” en 
historisk resa 100 år bakåt i tiden för åk 3 i samarbete med Skolkulturen 
och Stora Skedvi Hembygdsgård. Förutom detta har eleverna fått ett antal 
professionella kulturupplevelser av olika slag. 

__________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 51  

Bun § 51 Information 

Information 

Diarienr:   

 Anita Johansson, bitr. rektor vid Dahlander kun-
skapscentrum ger en lägesrapport från vuxenutbild-
ningen.  

 

 Per Wikström, bitr. förvaltningschef, informerar om 
genomförda brukarenkäter. 

 

 Ungdomar i Säters kommun som gått ut årskuras 9 
och årskurs 1 och 2 på gymnasiet har erbjudits att 
söka sommarjobb i kommunen. Annonsering har 
gjorts via offentliga jobb. Över 100 ansökningar har 
inkommit. 

 

 Under sommaren kommer ungdomar från Säters 
kommun att erbjudas att kostnadsfritt få följa med 
till Leksands sommarland på Get Wet. 

 

 Arbetet med Prio har påbörjats vid Enbacka skola.  

 Gysam avtalet har setts över och kommer att om-
förhandlas 

 

 Ledarskapsprogrammet som samtliga chefer i Säters 
kommun gått på under våren, är nu avslutat. 

 

 Ulf Månsson informerar att förvaltningen gjort en 
översyn av organisationen för den pedagogiska om-
sorgen vid Säters förskoleområde. 

 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 52  dnr: BUN 2016/0120   1.2 

Bun § 52  Avgifter för läromedel gymnasial vuxenut-
bildning 

Avgift för läromedel gymnasial vuxenutbildning 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att böcker och andra lärverktyg, 
som varje elev inom utbildning på den gymnasiala vuxenutbildnings nivå 
har för eget bruk och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av ele-
verna själva eller erbjudas mot avgifter som högst motsvarar skolans an-
skaffningskostnader.  

Ärendebeskrivning 

Den som ansvarar för kommunal utbildning (på grundskole- och gymna-
sienivå) och särskild utbildning för vuxna får bestämma att eleverna själva 
ska skaffa och betala för sådana böcker och andra lärverktyg som varje 
elev har för eget bruk och får behålla som sin egendom. Huvudmannen 
kan också erbjuda eleverna att köpa dessa saker mot självkostnadspris. 
Övriga lärverktyg ska eleven få tillgång till utan kostnad (skollagen 20 kap. 
7 §). 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 25 maj 2016, § 19 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 53    

Bun § 53  Budgetuppföljning per den 30 april 2016 

Budgetuppföljning per den 30 april 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Ulf Månsson presenterar budgetuppföljning per den 30 
april 2016. Prognosen för barn- och utbildningsnämndens budget för 
2016 visar ett beräknat underskott motsvarande ca 3 miljoner kronor. Det 
beräknade underskottet beror till största delen på högre kostnader 
för interkommunala placeringar, höga vikariekostnader, samt ökade kost-
nader för SFI. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per den 30 april 2016 
Utskottet den 25 maj 2016, § 17 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 54  dnr: BUN 2016/0119   1.2 

Bun § 54 Avgifter för förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning 

Avgift för förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan gymnasiet 
och vuxenutbildning 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att obetydlig kostnad innebär att 
den maximala kostnaden som får belasta vårdnadshavare till elev (alterna-
tivt myndig elev i gymnasieskolan och vuxenutbildningen) i förskoleklass-
en, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildning är 
100 kr/termin och elev. Inga undantag görs för resor eller andra aktivite-
ter i samband med friluftsdagar, studieresor o dylikt. 

Ärendebeskrivning 

Enligt skollagen (SL) 10 kap, 11 § får det förekomma enstaka inslag som 
kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna. Motsvarande gäller för 
förskoleklassen (SL 9 kap.9 §), grundsärskolan (SL 11 kap. 14 §), gymna-
sieskolan (SL 15 kap, 17 §) och vuxenutbildningen (SL 20 kap, 7 §, första 
stycket). 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2008-03-20, 29 § att obetydlig 
kostnad innebär att den maximala kostnaden som får belasta vårdnadsha-
vare till elev i grundskolan är 100 kr/termin och elev. Inga undantag görs 
för resor eller andra aktiviteter i samband med friluftsdagar, studieresor o 
dylikt. 
 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 25 maj 2016, 18 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 55  dnr: BUN 2016/01221   1.2 

Bun § 55 Länskort till gymnasieelever i Säters kom-
mun 

Länskort till gymnasieelever i Säters kommun 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär av Kommunstyrelsen att ompröva 
tidigare beslut, att erbjuda alla gymnasieelever som är berättigade till stu-
diemedel/stöd och som är skrivna i Säters kommun, länskort i Dalarnas 
län (2012-04-10, § 77). 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
gymnasielevers resor ska regleras enligt skolskjutsreglementet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade, 2012-04-10, § 77, att: 

1. Erbjuda alla gymnasieelever, som är berättigade till studiemedel/stöd 
och som är skrivna i Säters kommun, länskort i Dalarnas län. 

2. Kostnaden för finansiering av kort för elever som går på Dahlander 
sker inom barn- och utbildningsnämndens budget och inom ramen för 
avtalet med Dagon (dåvarande fastighetsbolag). 

3. Kostnaden för länskort för elever med inackorderingstillägg finansieras 
inom ramen för kommunkansliets budget för gymnasieskolskjutsar. 

---------------------------- 

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut att avveckla de nationella 
programmen vid Dahlandergymnasiet finns anledning att ompröva beslu-
tet. 

För att vara berättigad till skolskjuts i gymnasieskolan enligt skolskjutsreg-
lementet gäller att det är minst 6 km mellan bostaden och skolan.  

Våren 2016 har 93 ungdomar med kortare väg än 6 km mellan bostad och 
skola beviljats busskort, till en årskostnad (9 månader) av 669 600 kr. 

Nuvarande fastighetsbolag bidrar inte längre till finansiering av busskort 
för gymnasieelever. 

_________ 
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Delges 
Kommunstyrelsen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 56   dnr: BUN 2015-000001 

Bun § 56 Reviderad delegationsordning 

Reviderad delegationsordning 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna förändringar i delegat-
ionsordningen. 

Ärendebeskrivning 

Revidering av delegationsordning. Revideringen innebär bl.a. en särredo-
visning av delegation av beslut respektive delegering av arbetsuppgifter. 

Beslutsunderlag 

Förslag till delegationsordning. 
Utskottet den 25 maj 2016, § 22 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 57    dnr: BUN 2016/0117   1.3  

Bun § 57  Rekryteringsstrategi 

Rekryteringsstrategi 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta rekryteringsstrategi för barn- 
och utbildningsnämndens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Enligt förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i 
grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning 
skall till ansökan bifogas en redogörelse för huvudmannens lokala rekry-
teringsstrategi (2015:215, 5 §). 

Beslutsunderlag 

Förslag till rekryteringsstrategi för barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter. 
Utskottet den 25 maj 2016, § 23 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 58    

Bun § 58   Uppföljning av genomförd internkontroll  

Uppföljning av genomförd internkontroll 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

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. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av genomförd internkontroll 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-09 11  
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Bun § 59  dnr: BUN 2016/0122   1.4 

Bun § 59 Ung i Säter, inriktningsbeslut 

Ung i Säter, inriktningsbeslut 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att ta fram 
en strategi för verksamheten Ung i Säter. Strategin presenteras vid nämn-
den senast november 2016.  

Strategin skall koppla ihop Ung i Säter med de nationella och kommunala 
styrdokumenten samt vila på ett forskningsbaserat underlag där sådant 
finns att tillgå. 

Ärendebeskrivning 

Det har framkommit ett behov av att skapa en strategi för Ung i Säter 
som tar sin utgångspunkt i nämndplanen.  

Via Ung i Säter får ungdomarna möjlighet till en aktiv och innehållsrik fritid. Häri-
genom skapas viktiga sociala kontaktytor som är till nytta och glädje resten av livet. 
/Nämndsplanen 

Strategin finner några rubriker som skall leda till uppdraget som beskrivs i 
nämndsplanen. Dessa rubriker bryts sedan ned till aktiviteter som skall 
vara tidsatta och utvärderas för att presenteras för nämnden. 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 25 maj 2016, § 21 

__________ 
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Bun § 60  dnr: BUN 2016/0123   1.6.2 

Bun § 60 Trafiksituationen vid förskolan Myran 

Trafiksituationen vid förskolan Myran 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden yrkar att Samhällsbyggnadsnämnden ser 
över trafiksituationen vid förskolan Myran utifrån den oro gällande sä-
kerheten som framförts via brukarrådsmöte vid Säters förskoleområde 
den 2 december 2015,  

samt att samhällsbyggnadsnämnden till barn- och utbildningsnämnden 
redovisar vad översynen kommer fram till.  

Ärendebeskrivning 

Vid brukarrådsmötet den 2 december 2015 togs frågan upp om trafiksitu-
ationen vid förskolan Myran, Säters förskoleområde. Föräldrar framför 
att bilar kör väldigt fort och att tillräckliga och säkra parkeringsplatser 
saknas.  
Tjänstemän vid barn- och utbildningsförvaltningen har tagit upp frågan 
med gatuchefen. Gatuchefen säger att det krävs omfattande åtgärder för 
att öka trafiksäkerheten vid förskolan. Gatuchefen föreslår att barn- och 
utbildningsnämnden tar upp frågan med samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Protokoll brukarråd, Säters förskoleområden, förskolan Myran, 2015-12-
02. 
Utskottet den 25 maj 2016, § 24 

__________ 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Brukarrådet, Säters förskoleområde 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 61    

Bun § 61 Arbetsmiljöfrågor 

Arbetsmiljöfrågor 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson, förvaltningschef informerar om långtidssjukskrivningar. 

Per Wikström redovisar jämförande sjukstatistik första kvartalet 2013-
2016. Resultatet för hela förvaltningen visar en minskning av sjuktalet 
första kvartalet 2016. 

Ulf Månsson informerar att rekryteringen av ny rektor vid Kungsgårds-
skolan är klar. Nya rektorn börjar sin tjänst den 1 augusti 2016. 

Rekrytering av ny rektor vid Klockarskolan pågår. 

__________ 
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Bun § 62    dnr: BUN 2016/0134   8.2.1 

Bun § 62 Varaktig vistelse utomlands 

Varaktig vistelse utomlands 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att den anmälan om utflyttning 
som  lämnat för tiden 2016-06-30 - - 2017-05-
01, gällande eleven , innebär en varaktig vistelse 
utomlands. Beslutet innebär att skolplikten för Livia upphör för den an-
givna tiden som hon visats utomlands. 

Ärendebeskrivning 

Vårdnadshavare med skolpliktiga barn vid Enbacka skola har lämnat in 
utflyttningsanmälan för tiden 2016-06-30 - - 2017-05-01. Enligt ansökan 
ska barnen börja vid Svenska skolan, Sanok, i Thailand.  

Om en familj flyttar utomlands permanent, och därmed inte längre är 
folkbokförd i landet, upphör skolplikten. Skolplikten upphör även i de 
fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hem-
kommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands. 

Skollagen 7 kap. 2 §: Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt föreskrif-
terna i detta kapitel. Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands 
eller vars förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet 
ska gå i skola. 

__________ 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor Enbacka skola 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 63    

Bun § 63 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, förvaltningschef informerar att skolledning och admi-
nistrativ personal flyttat tillbaka till lokalen Jumbo efter att man åtgär-
dat fuktskador i lokalen. 

⋅ Ny lokal (modul) är i drift vid Trollskogens förskola 

⋅ Hyresavtalet vid Dahlander kunskapscentrum är förlängt med ett år. 

⋅ Kommunfullmäktige kommer den 13 juni 2016 att behandla ärendet 
om ny- och ombyggnad av lokaler vid Stora Skedvi skola. 

⋅ Ulf Månsson har träffat och informerat Centerpartiet om ärendet 
lokalplan som ska behandlas på samhällsbyggnadsnämnden och som 
gäller lokaler för förskola- och skola i Säters kommun. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 64    

Bun § 64 Val av kontaktpolitiker, Dahlander gymnasiet 

Val av kontaktpolitiker, Dahlander gymnasiet 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Carin Carlsson (L) som kontaktpoli-
tiker för Dahander gymnasiet 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har tidigare utsett kontaktpolitiker för de olika verksamhets-
områdena. Vid Dahlander gymnasiet finns en vakant plats efter Annika 
Runvik. 

__________ 

Delges 
Carin Carlsson 
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Bun § 65    

Bun § 65 Val av kontaktpolitiker, ungdomsverksamheten 

Val av kontaktpolitiker, ungdomsverksamheten 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Adam Grinde som kontaktpolitiker 
för ungdomsverksamheten. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har tidigare utsett kontaktpolitiker för de olika verksamhets-
områdena. Vid ungdomsverksamheten finns en vakant plats efter Jessica 
Larsson. 

__________ 

Delges 
Adam Grinde 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 66    

Bun § 66 Protokoll brukarråd 

Protokoll brukarråd 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från brukarrådet i Gustafs den 24 maj 2016 

Protokoll från brukarrådet på Klockarskolan den 27 april 2016 

Protokoll från brukarrådet, Säters förskoleområde den 23 mars 2016 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 67      

Bun § 67  Information verksamhetsbesök 

Information verksamhetsbesök 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

Caroline Willfox och Niclas Lindfors informerar från verksamhetsbesök 
vid Enbacka skola. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 68    

Bun § 69  Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

 

16/0029 Tillförordnad förskolechef vid Säters förskoleområde 

1670092 Ställföreträdande rektor vid Klockarskolan under 
vissa dagar 

16/0096 Mottagande av barn i förskoleklass från annan kom-
mun. 

16/0100 Beslut om vistelsetid mer än 15 tim/vecka vid för-
skolan Konvaljen 

16/0103 Mottagande av grundskoleelev från annan kommun 

16/0105 Avslag på utbildning restaurang och storkök i Bor-
länge. 

16/0106 Avslag på lärling bageri och konditor i Borlänge 
kommun 

16/0107 Avslag på utbildning restaurang påbyggnad, kock i 
Borlänge. 

16/0109 Mottagande av elev i Stora Skedvi skola från annan 
kommun. 

16/0124 Utskottets beslut den 25 maj 2016, § 26 obetald 
barnomsorgsavgift 

16/0125 Utskottets beslut den 25 maj 2016, § 27 obetald 
barnomsorgsavgift 

167/0126 Utskottets beslut den 25 maj 2016, § 28 obetald 
barnomsorgsavgift 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 70  

Bun § 70  Delgivningar  

Delgivningar 

Dnr:  Bilaga 

 Sammanträdesprotokoll från tillgänglighetsrådet 
den 25 maj 2016, §§ 8-12  

 

BUN 14/9 Arbetsmiljöverket, Möjlighet att lämna syn-
punkter före beslut om föreläggande  

16/0077 Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skol-
arbete 2016 för huvudmän inom skolväsendet  

16/0127 Ansökan och beslut om bidrag till sommarlovs-
aktiviteter 2016  

16/0062 Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 
för läsåret 2016/17  

16/0102 Ett barn som vistas utomlands  

16/0099 Svar på ansökan om elevassistent för gymnasi-
estudier  

 
Likabehandlingsplan och plan mot kränkande 
behandling vid Stora Skedvi förskolor 2016-
2017 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 71    

Bun § 71  Byte av dag för nämnden den 15 september 201  

Byte av dag för nämnden den 15 september 2016 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden flyttas till onsdagen den 14 september 
2016. 

__________ 
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