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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Bun § 72   Dnr 1.2 BUN 2106/0205 

Bun § 72  Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 

Delårsbokslut per den 31 augusti 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom redovisning delårsbokslut per den 31 augusti 
2016. Prognosen visar en avvikelse på – 1500 tkr. 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 31 augusti 2016, § 37 

________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 73   Dnr 1.6.2 BUN 2016/0198 

Bun § 73 Analys av förskolekostnader   

Analys av förskolekostnader  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott redovisades resultaten från 2015:års 
mätning av Kommunens Kvalitet i Korthet, KKIK.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade då att uppdra till barn- och 
utbildningsnämnden att särskilt analysera resultatet av förskolekostnader-
na.  

Henry Surraka redovisar en analys över förskolekostnaderna där den hu-
vudsakliga kostnaden är ökade lokalkostnader.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 augusti 2016, § 152 

________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 74  dnr: 1.6.1 BUN 2016/0111 

Bun § 74 Yttrande över remiss, mäta bullernivåer i 
kommunala förskolor 

Yttrande över remiss, mäta bullernivåer i kommunala förskolor 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden anser motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 

En motion om att mäta bullernivån i våra kommunala förskolor lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde av Sverigedemokraterna. Kom-
munstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 maj 2016 att remitera mot-
ionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
 
Motionärens förslag: 
 Utreda hur många av de kommunala förskolorna som genomfört en 
bullermätning. 
 Utreda möjligheterna, kostnaderna och förutsättningarna för att ge-
nomföra en kontroll av bullernivån på samtliga kommunala förskolor. 
 Utreda hur många av de kommunala förskolorna som har en plan för 
hur de ska arbeta föra tt få ner bullret på sin förskola. 
 Utreda möjligheterna och kostnaderna att ta fram planer för att 
minska bullret, åt de för förskolor som saknar sådana. 
 

Yttrande 

Buller och ljudnivåer på förskolan är inte bara en fysisk/teknisk fråga. 
Det finns också en social dimension som handlar om gruppstorlek i olika 
situationer och en pedagogisk dimension som påverkas av hur pedago-
gerna arbetar med barngruppen. 

Alla kommunens förskolor arbetar kontinuerligt på olika sätt med ljudmil-
jön. 

Man använder t.ex. ljudmätare i form av ett öra, SOUNDEAR, som tyd-
ligt på ett pedagogiskt sätt visar med grön, gul och röd signal om ljudni-
vån är bra eller inte. 
Forts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

forts. § 74 

Vid inköp av nya möbler köps i stor utsträckning bord med ljuddäm-
pande yta. 

Om ljudmiljön inte är tillfredsställande vidtas åtgärder. Ett exempel är 
förskolan Trollskogen där ljuddämpande skärmar köptes in och placera-
des ut. 

Personalen gör också anpassningar i själva verksamheten genom att dela 
in barnen i lämpliga grupper med olika storlek beroende på aktivitet för 
att det ska bli en bra arbetsmiljö. 

Personalen äter också tillsammans med barnen, s.k. pedagogisk måltid, 
vilket gör att man även då kan se till att ljudnivån är bra. 

Arbetsmiljöronder genomförs årligen. 

Pedagogerna arbetar också pedagogiskt runt dessa frågor, så att barnen 
får lära sig att uppträda på ett bra sätt i grupp så att bland annat ljudnivån 
hålls låg. Här är ”ljudörat” ett bra hjälpmedel. 

Sammantaget gör detta att vi kan konstatera att man redan idag arbetar 
för en bra ljudmiljö i förskolorna och ytterligare generella utredningar 
eller mätningar inte bedöms nödvändiga. Då det bland annat i arbetsmil-
jöarbetet finns uppföljningar av buller bedöms det heller inte finnas be-
hov av ytterligare planer inom området. 

Beslutsunderlag 
KS Au § 111 2016-05-17, Dnr KS2016/0120 
Yttrande den 22 augusti 2016, Dnr BUN 1.6.1 2016/0111 
Utskottet den 31 augusti 2016, § 30 

__________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 75                Dnr: BUN1.6.2 2106/0183 

Bun § 75 Yttrande över detaljplan för kvarteret Liljan  

Yttrande över detaljplan för kvarteret Liljan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra angående detaljplan 
för kvarteret Liljan. 

Ärendebeskrivning 

Säters kommun föreslår att en ny detaljplan ska upprättas för kvarteret 
Liljan. Detaljplanen görs för att tillgodose behovet av lägenheter i Säter 
genom att delar av planområdet planeras för flerbostadshus. Totalt plane-
ras ca 80 bostäder. Även behovet av parkeringsplatser för grannkvarteret 
Lutan tillgodoses genom att Trädgårdsgatan får ändrad användning och 
ett tillskott på ca 20 parkeringsplatser. Planen innebär även en anpassning 
av området för butikslokalen till gällande förhållanden. Samtidigt som 
andra delar av planområdet säkerställs som allmän plats, naturmark och 
parkmark. 

BUNs verksamhet påverkas inte direkt av planen, men den kan medföra 
en ökning av barnantalet i området vilket i sin tur påverkar förskole- och 
skolverksamheten.  

Beslutsunderlag 

Samrådshandling med bilagor den 23 augusti 2016, Dnr SBN 2016/0109 
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande den 25 augusti 2016 
Utskottet den 31 augusti 2016, § 31 

__________ 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Bun § 76   Dnr: BUN 1.6.2 2016/0184 

Bun § 76 Yttrande över fördjupad översiktsplan för 
Gustafs tätort 

Yttrande över översiktsplan för Gustafs tätort 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom yttrandet. 

2.  Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till till-
äggsyttrandet. 

3. För övrigt finns inget att erinra över den fördjupade översiktsplan för 
Gustafs tätort. 

Ärendebeskrivning 

Säters kommun föreslår att en ny fördjupad översiktsplan ska upprättas 
för Gustafs tätort eftersom orten växer och det finns brist på byggbara 
tomter.  

Syftet med översiktsplanen är att den efter samråd, granskning och anta-
gande, ska ge vägledning och stöd i beslut om användning av mark- och 
vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 

Planen har tagits fram av en projektgrupp bestående av representanter 
från kommunens olika förvaltningar. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhet berörs genom att området 
vid Enbacka skola nämns med behovet av att förbättra och utöka skol-
gården. Möjligheten att etablera en fritidsgård finns också med. Man tar 
också upp behovet av bättre gång- och cykelvägar: I ett första läge behö-
ver en plan för gång- och cykelvägar tas fram som tydligare utreder vilka 
åtgärder som behöver vidtas. 

Samråd pågår under perioden 2016-08-24 – 2016-10-05 

Yttrande 

Här nedan följer några utdrag, framför allt sådant som berör BUNs verk-
samhet, ur samrådshandlingen: 

 
 
forts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

forts. § 76 
 
Säters kommun har en översiktsplan från 2013 där tre fördjupade över-
siktsplaner från 90-talet för Säter, Gustafs tätort och Stora Skedvi ingår. 
Kommunstyrelsen beslutade 2014 att en fördjupad översiktsplan för Gus-
tafs tätort skulle påbörjas. 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar 
tätortsutveckling i Gustafs tätort. Genom planen får markägare och andra 
aktörer signaler om kommunens vilja och kan i samverkan med kommu-
nen i detaljplaneläggning och lovgivning bidra till den önskvärda utveckl-
ingen. Utgångspunkten för arbetet har varit att skapa en hållbar och flexi-
bel plan som bidrar till att de som bor och verkar i området kan känna 
framtidstro, livskvalitet och trygghet samtidigt som det gör plats för fler 
att bosätta sig eller etablera verksamhet i Gustafs tätort. 

Fritidsgård 

Då Gustafs tätort växer innebär det även att satsningar på barn och ung-
domar behöver 

göras. Det har på flera håll under medborgardialogen framkommit att det 
saknas mötesplatser för äldre ungdomar. Möjligheterna till sportaktiviteter 
är goda i området. Desto sämre är utbudet för ungdomar som inte deltar i 
dessa aktiviteter. Troligtvis åker många äldre ungdomar till Borlänge eller 
Säter för underhållning. Frågan om att etablera en fritidsgård har tagits 
upp under medborgardialogen. Vid en utbyggnad av omklädningsbyggnad 
eller inomhushall på Morbyvallen bör frågan utredas. Så länge Gustafs 
tätort utvecklas kommer underlaget och behovet av enmötesplats för 
äldre ungdomar fortsätta öka.  

Skolgårdsområdet 

I och med att planen realiseras ökar befolkningen i Gustafs tätort och 
därmed även fler elever på Enbacka skola. Där finns det redan ett stort 
behov av en större skolgård. I dagsläget är det trångt vilket skapar kon-
flikter om ytorna mellan olika grupper. Nyligen byggdes skolan ut för att 
klara den förväntade ökningen av elever och således måste även skolgår-
den anpassas till fler elever. Eleverna har många önskemål och förslag på 
hur det vill att skolgården ska utvecklas. Denna grupp bör vara delaktiga i 
planeringen av skolgården om möjligt. 

Säkra gång- och cykelvägar 

Det som saknas är framförallt ett sammanhängande gång- och cykelnät 
som upplevs tryggt och är säkert. Detta nät ska även fungera som säkra 
skolvägar från alla delar av Gustafs tätort.  
 
 
forts. 
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forts. § 76 
 
Ett övergripande huvudnät som knyter samman de olika delarna av Gus-
tafs tätort med centrum och Enbacka skola behöver utvecklas. Utöver 
detta behöver många felande länkar och osäkra punkter åtgärdas för att 
skapa ett sammanhängande gång- och cykelnät. I ett första läge behöver 
en plan för gång-och cykelvägar tas fram som tydligare utreder vilka åt-
gärder som behöver vidtas. 
 
Yrkande 
Majoriteten föreslår att ett tillägg i yttrandet görs med texten,  
 
Ny planering av återvinningsstationen i ”Gustafscentrum” bör placeras så att den 
underlättar bussarnas ”vändande” vid dagens placering. Dessutom bör dom inte läggas 
i den vägsträckning som används av föräldrar, personal vid Storhaga förskola. 

Yrkandet bifalls. 

Beslutsunderlag 

Samrådshandling med bilagor. SBN Dnr 2014-000377 
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande den 25 augusti 2016 
Utskottet den 31 augusti 2016, § 32 

__________ 
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Bun § 77    

Bun § 77 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 

• Mats Nilsson informerar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-
tade den 13 september 2016, ett igångsättande för projektet Stora 
Skedvi skola. Ett första spadtag ska göras vid kommunfullmäktiges 
möte den 19 september 2016. 

• Ulf Månsson informerar att barn- och utbildningsförvaltningens per-
sonal från verksamheterna har börjat se över förslaget om förskole- 
och skollokaler i Säter kommun.  

__________ 
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Bun § 78  dnr: 1.3 BUN  2016/0179 

Bun § 78 Riktlinjer för pedagogiska måltid inom för-
skola och skola 

Riktlinjer för pedagogiska måltid inom förskola och skola 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjerna för pedagogisk måltid 
inom förskola och skola. 

Ärendebeskrivning 

Barns matvanor grundläggs i tidig ålder och barn behöver bra förebilder 
för att lära sig hälsosamma och hållbara matvanor som bidrar till friska 
individer. Måltiden är en del av förskolans och skolans utbildningsverk-
samhet.  

Förutom att ge energi och näring kan den användas som ett pedagogiskt 
verktyg. Pedagogisk måltid innebär att man under schemalagd arbetstid 
äter med en grupp barn/elever samtidigt som man har tillsynsskyldighet 
för övriga barn/elever i matsalen. 

Syftet med en pedagogisk måltid är att ge tillfälle till samvaro mellan 
vuxna och barn. Den bidrar till att ge barnen/eleverna en positiv upple-
velse av måltider och en naturlig inställning till mat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 15 juni 2016  
Utskottet den 31 augusti 2016, § 36 

__________ 
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Bun § 79    

Bun § 79  Uppföljning av genomförd internkontroll, 
juni-augusti 2016 

Uppföljning av genomförd internkontroll, juni-augusti 2016 

 

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. 

__________ 
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Bun § 80    

Bun § 80 Arbetsmiljöfrågor 

Arbetsmiljöfrågor 

⋅ Ulf Månsson informerar om långtidssjukskrivningar. 

⋅ Arbetet med att ta fram en handlingsplan utifrån arbetsmiljöenkäten 
år på gång. 

__________ 
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Bun § 81   

Bun § 81 Information 

Information 

Diarienr:   

 Ulf Månsson informerar om bemanningsenhet för vikariean-
skaffning som beräknar vara igång den 3 oktober 2016. 

 Ulf Månsson ger en lägesrapport om pågående strategiarbete. 

 Ulf Månsson informerar hur det ser ut med ledningspersonal 
inför skolstarten 

⋅ Biträdande rektor vid Stora Skedvi skola har slutat sin 
tjänst och ny rektor är rekryterad och börjar sin anställ-
ning i oktober. 

⋅ Rekrytering av ny rektor vid Kungsgårdsskolan är klar. 

⋅ Rektor vid Klockarskolan har slutat sin tjänst. Rekryte-
ring av ny rektor pågår. Under rekryteringsprocessen går 
biträdande rektor in som tillförordnad rektor och en bi-
trädande rektor är inhyrd under rekryteringstiden. 

 Ulf Månsson informerar hur det ser ut med behörigheter för 
personal vid Klockarskolan.  

 Per Wikström informerar hur det ser ut med elevers resultat 
vid Klockarskolan.  

 Ulf Månsson informerar om statsbidraget för lärarlönelyftet. 
Lärarlönelyftet är till för att skolhuvudmännen ska kunna ge 
en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare 
och fritidspedagoger 

 Ulf Månsson informerar om konferensen som handlar om 
Forskningsprogram  IFOUS 

 Per Wikström ger en lägerapport hur det ser ut med grund-
skolelever i andra huvudmäns verksamheter. 

 Per Wikström och Ulf Månsson ger en rapport om betygsre-
sultat och enkäter, genomgång av året som gått. 
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2016-157 
Mats Nilsson informerar om det anonyma brevet ställt till 
ordförande och vice ordförande i nämnden med synpunkter 
på skola och skolledning. 

 Mats Nilson informerar om möjligheterna att ansöka ur den 
sociala investeringsfondet till en multiarena för de olika stäl-
lena i kommunen där det finns skolverksamhet.  

 Per Wikström informerar om Falu Fri:s begäran om inter-
kommunala ersättningar för gymnasieelever vid Falu Fri. 

__________ 
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Bun § 82    

Bun § 82 Protokoll brukarråd 

Protokoll brukarråd 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Brukarrådsprotokoll från brukarrådet vid Klockarskolan den 2 juni 2015 

__________ 
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Bun § 83    

Bun § 83 Information verksamhetsbesök 

Information verksamhetsbesök 

 
Ärendebeskrivning 

Inga verksamhetsbesök finns att redovisa. 

__________ 
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Bun § 84   

Bun § 84 Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegat-
ionsbeslut. 

2016/0029 Utse ställföreträdare förskolechef vid Säters försko-
leområde 13-juni – 30 september 2016 

2016/0147 Utse ställföreträdare rektor vid Dahlandet 26 juni – 
1 juli 2016 

2016/0165 Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar vid förskola 

2016/0186 Elevens val, Grundsär 

201670187 Undervisning för eleverna om vad de ska göra för 
att undvika olyckor i samband med skolskjutsning, 
grundsär 

2016/0188 Elevens val, grundskola 

2016/0189 Undervisning för eleverna om vad de ska göra för 
att undvika olyckor i samband med skolskjutsning, 
grundskola 

2016/0192 Beviljade ansökningar om inackorderingstillägg. 

2016/0176 Utskottets beslut den 31 augusti 2016, § 33 obetald 
barnomsorgsavgift 

2016/0177 Utskottets beslut den 31 augusti 2016, § 34 obetald 
barnomsorgsavgift 

2016/0191 Utskottets beslut den 31 augusti 2016, § 35 obetald 
barnomsorgsavgift 

2016/0200 Utse ställföreträdande rektor vid Dahlander kun-
skapscentrum, perioden 10-14 oktober 2016. 

2016/0201 Skolplikt och rätt till utbildning, integrerad elev 

2016/0202 Skolplikt och rätt till utbildning, integrerad elev 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Bun § 85  

Bun § 85  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 ärendena 

 

2013-116 Avslutad utredning, vid Klockarskolan 

2013-250 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2015-33 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2015-172 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2015-251 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2015-270 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2016-40 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2016-137 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2016-149 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2016-150 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2016-190 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2016-151 Anmälan om att utredning har inletts vid Stora 
Skedvi skola 

2016-164 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2016-175 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

__________ 
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Bun § 86  

Bun § 86 Delgivningar  

Delgivningar 

   

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delgivningarna 

Dnr:   

2015-241 Projektredovisning till idé banken, Disco House-
Party 19 februari 2016  

2016-144 Beslut från skolinspektionen, betygsättning  

2016-22 Beslut från skolverket om beviljat statsbidrag till 
karriärsteg 2015/2016  

2016-115 Beslut från skolverket om beviljat statsbidrag för 
traineejobb 2016  

2016-87 

Beslut från skolverket om beviljadestatsbidrag för 
kostnader för samordnare av frågor som rör ut-
veckling av verksamheten för nyanlända elever 
för ht 2016 

 

2014-9 
Föreläggande, svar och avslutat ärende gällande 
vite att åtgärda värmegivande solstrålning i klass-
rum med lämplig avskärmning. 

 

2016-195 Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar  

 Sammanträdesprotokoll från Språktolknämnden i 
Dalarna, Borlänge kommun 2016-05-26, §§ 8-13  

2016-148 Ansökan om medel hos skolverket om fritids-
hemssatsning 2016/17  

2016-101 Ansökan om medel hos skolverket om lågstadie-
satsning 2016/17  

__________ 
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