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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Rådhuset torsdagen den 15 december 2016, kl. 08.30-16.50                                   

Beslutande Mats Nilsson (S) ordförande 
Anders Olsson (C) 1:e vice ordföranden  
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Henry Surakka, ekonom §§ 110-111 
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Hanna Kyle, skolbiliotikarie, Klockarskolan § 117 
Enne Malmberg, Lärare, Enbacka skola § 117 
Mai Andersson, nämndsekreterare 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Bun § 109    

Bun § 109 Verksamhetsbesök Dahlander kunskaps-
centrum 

Verksamhetsbesök Dalander kunskapscentrum 

Ledamöterna genomför verksamhetsbesök vid Dahlander kunskapscent-
rum. Besöket inleds med information hur man jobbar med formativ be-
dömning. Ett sätt där eleven får en förståelse för vad som ska läras och 
där läraren genom sin bedömning anpassar undervisningen så att den 
bättre möter elevens inlärningsbehov.  

Vidare informeras om utvecklingsområdet IKT(Information and Com-
munication Technology) som handlar om att få lära sig vilka program, 
appar och tjänster som finns, vad man kan göra med dem men framförallt 
lära sig hur man använder programmen och apparna.  
Informations gavs också om projektet ”Plugga klart” som är ett länsöver-
gripande projekt med syfte att minska studieavbrott och få flera elever att 
lyckas med sina gymnasiestudier.  
Verksamhetsbesöket avslutas med en rundvandring på skolan där leda-
möterna fick träffa skolpersonal och elever. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 110    

Bun § 110 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2016 

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2016 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ha tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom redovisar budgetuppföljning per den 31 oktober 
2016. Prognosen visar ett underskott på 1000 tkr vid årets slut. 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 30 november 2016, § 53 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 111  dnr: BUN 2016/0295 

Bun § 111 Resursfördelningssystem för grundskola 

Resursfördelningssystem för grundskolan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fördela grundskolans re-
surser enligt socioekonomiska variablerna föräldrarnas sammanvägda ut-
bildningsbakgrund (20%), nyanländ inom de senaste fyra åren (5%) och volym 
(75%).  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att budgetåret 2017 används 
som omställningstid med begränsad fördelning för att under budgetå-
ret 2018 sker fördelningen med full effekt. 

3. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att en utvärdering på resurs-
fördelningssystemet genomförs vid budgetåret 2020 års utgång.   

Ärendebeskrivning 

Den olikartade elevstrukturen på grundskolor fordrar att förändrat för-
delningssystem av de ekonomiska resurserna. Resursfördelningssystemet 
ska möjliggöra en rättvisare och tydligare fördelning av medel med hu-
vudsyftet likvärdigare förutsättningar för högre måluppfyllelse. Fördel-
ningsprincipen utgår från tre variabler, varav två baseras på socioekono-
miska faktorer, och den tredje utgår från volymförändringar. I resursför-
delningssystemet finns ett säkerhetssystem som vid stora förändringar 
inte tillåter neddragningar som understiger förutbestämd personaltäthet.  

Medvetenheten om att resursfördelningssystemet klarar inte av att vara 
kompensatorisk för bristen av nya tillförda medel och kommer inte kunna 
användas för eventuella besparingar.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden den 21 april 2016, § 39 
Barn- och utbildningsnämnden den 27 oktober 2016, § 87  
Tjänsteskrivelse den 22 november 2016 
Synpunkter från rektorer 
Utskottet den 30 november 2016, § 54 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 112    

Bun § 112 Timplan för grundskolan 

Timplan för grundskolan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

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

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en rapport och en 
ekonomisk redovisning. 

3. Ett extra arbetsutskott läggs in i samband med ärendeberedningen i 
januari 2017. 

4. Barn- och utbildningsnämnden ger arbetsutskottet delegation att fatta 
beslut i ärendet om behovet finns före barn- och utbildningsnämn-
dens sammanträde den 8 februari 2017. 

Regeringen har beslutat att undervisningstiden i matematik ska utökas 
med 105 timmar. Förändringen gäller i grundskolan, grundsärskolan 
(utom träningsskolan), specialskolan och sameskolan och planeras träder i 
kraft den 1 juli 2016. 

Den utökade undervisningstiden gälla för elever som börjar årskurs 4 
hösten 2016. Den totala undervisningstiden i matematik för de eleverna 
blir därmed minst 1 125 timmar. För elever som går i årskurs 5-9 finns 
övergångsbestämmelser.  

 Beslutsunderlag 
Utskottet den 11 november 2016, § 55 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 113  dnr: BUN 2016/0297 

Bun § 113 Arbetskläder, revidering av tidigare beslut 

Arbetskläder, revidering av tidigare beslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avsätter medel i driftsbudgeten för inköp 
av arbetskläder för tillsvidareanställd personal inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass och särskola samt tillsvidareanställda elevassistenter 
och idrottslärare. 

Beloppets storlek fastställs årligen i samband med barn- och utbildnings-
nämndens beslut om detaljbudget. 

Ärendebeskrivning 

Personal som har en stor del av sin tjänst utomhus och/eller där risk för 
onormalt stort slitage på kläder förekommer bör få möjlighet att få kläder 
bekostade av arbetsgivaren. 

Bakgrundsbeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden fattade 2006 beslut om kläder (BUN 
2006-03-23 § 27; Dnr 06-7). I det beslutet användes en felaktig beteck-
ning, skyddskläder, på kläderna. Skyddskläder är skyddsutrustning enligt 
Arbetsmiljöverkets allmänna föreskrift: 

AFS 2001:3 7 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av personlig 
skyddsutrustning 

”1 § Med personlig skyddsutrustning avses i dessa föreskrifter varje ut-
rustning som är avsedd att bäras eller hållas av en person till skydd mot 
en eller flera risker som skulle kunna hota dennes säkerhet eller hälsa un-
der arbetet samt varje tillbehör, som är avsett att uppfylla detta mål.” 

Skyddsutrustning är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla. De kläder 
som personalen på förskolor mm köper in är inte skyddsutrustning. Där-
för behöver beslutet ändras.  

Det har också kommit fram att idrottslärarna har ett liknande slitage på 
kläder som övriga grupper som omfattas av beslutet. Därför har den 
gruppen lagts till. 
 
forts. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

forts. § 113 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från nämnden den 23 mars 2006 
Tjänsteskrivelse den 22 november 2016 
Utskottet den 30 november 2016, § 57 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 114  dnr: BUN 2016/0305 

Bun § 114  Barnomsorg på obekväm arbetstid 

Barnomsorg på obekväm arbetstid 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att till hösten 
2017 införa barnomsorg på obekväma tider. 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då 
förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med 
hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (Skol-
lagen 25 kap. 5 §). 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 11 november 2016, § 59 

__________ 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15 8  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 115   dnr: BUN 2016/0036 

Bun § 115  Uppföljning av genomförd internkontroll, 
oktober och november 2016  

Uppföljning av genomförd internkontroll, oktober och november 
2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner 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. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av uppföljning av internkontroll oktober och november 
2016 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 116    

Bun § 116 Lokaler, förskola och skola i Säters kommu  

Lokaler, förskola och skola i Säters kommun 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ha tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson informerar att samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut om 
startbesked för att påbörja bygget med idrottshallen vid Stora Skedvi 
skola. 

Ulf Månsson informerar att personalen vid förskolan Äventyret upplever 
att inomhusluften vid förskolelokalen Äventyret är torr samt att persona-
len känner sig trötta. En utredning och mätning av inomhusluften pågår.  

Ulf Månsson informerar hur man arbetet med projektet framtidens skola.  

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 117   

Bun § 117  Information 

Information 

  

⋅ Nämndplanen är antagen av nämnden i april 2016 och arbetet 
har nu påbörjats ute i verksamheterna. Vid dagen samman-
träde redovisar de tre olika arbetsgrupperna som består av 
skolledare och personal hur de arbetar med strategierna, in-
kluderande lärmiljö, kommunikation- och organisationsstra-
tegi. 

 

⋅ Per Wikström informerar om den begäran om ersätt-
ning/överklagan som inkommit från Falu Fri.  

 

⋅ Mats Nilsson informerar att Gysam kommer att fatta beslut 
om nytt samverkansavtal den 16 december 2016. 

 

⋅ Ulf Månsson informerar att man kommer att skriva ett avtal 
med ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och 
förskola). Syftet är att främja utvecklingen av inkluderande 
lärmiljöer. Avtalet gäller från grundskola till gymnasieskola. 

 

⋅ Genomgång av den tidigare KPMG rapporten – Granskning 
av grundskolans ledningsfunktion. 

 

⋅ Per Wikström redovisar vilka statsbidrag som är aktuella.  

________  
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Bun § 118   

Bun § 118  Arbetsmiljöfrågor 

Arbetsmiljöfrågor 

  

⋅ Ulf Månsson informerar att man vid Kungsgårdsskolan gör en 
förstärkning av ytterligare en biträdande rektor samt en för-
stärkning av en skolassistent. 

 

⋅ Ulf Månsson informerar att bemanningsenheten är igång med 
rekrytering av vikarieanskaffning till förskoleområderna samt 
Kungsgårdsskolan. Inom kort kommer även de att ha ansvar 
för rekrytering av vikarieanskaffning till Klockarskolan. 

 

⋅ Ny förskolechef Outi Tirkonen har rekryteras till Säters för-
skoleområde, Outi börjar sin tjänst den 1 mars 2017.  

 

⋅ Projektet PRIO kommer att göra en paus och de personer 
som varit med återgår till sina respektive tjänster. 

 

⋅ Ulf Månsson ger en nulägesrapport från Kungsgårdsskolan  

⋅ Ulf Månsson informerar om avstängningsärende av elev vid 
Dahlander kunskapscentrum. 

 

__________  
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Bun § 119    

Bun § 119  Protokoll brukarråd 

Protokoll brukarråd 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del protokollen. 

Ärendebeskrivning 

Brukarrådsprotokoll från Stora Skedvi förskola och skola den 4 oktober 
2016 

Brukarrådsprotokoll från Klockarskolan den 10 oktober och 28 novem-
ber 2016 

Brukarrådsprotokoll från Kungsgårdsskolan den 8 november 2016 

Brukarrådsprotokoll från Säters förskoleområde den 28 september 2016 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 120    

Bun § 120   Information verksamhetsbesök 

Information verksamhetsbesök 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 27 oktober 2016, § 104 att 
de som varit ute på verksamhetsbesök ska lämna in en skriftlig redovis-
ning som ska delges nämnden. 

⋅ Abdullah Khaledian har lämnat en skriftlig redovisning från brukarrå-
dets möte den 28 september 2016, vid förskolan Myran. 

⋅ Caroline Willfox informerar från brukarrådsmötet vid Enbacka skola 
och Gustafs förskoleområde. 

___________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 121   

Bun § 121  Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegat-
ionsbeslut. 

16/0165 Beslut om mer vistelsetid än 15 timmar/vecka vid för-
skola 

16/0308 Brådskande ärende - Avstängning av elev  

 Beslut barn- och utbildningsnämndens utskott den 30 
november 2016 

__________ 
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Bun § 122   

Bun § 122   Anmälan av pågående/avslutade 
ärenden, kränkande behandling 

Anmälan av pågående/avslutade ärenden, Kränkande 
behandling 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

2016/0218 Utredning och avslutat ärende om kränkande be-
handling vid Klockarskolan 

2016/0230 Avslutat utredning gällande kränkande behandling 
vid Kungsgårdsskolan 

2016/0231 Avslutad utredning gällande kränkande behandling 
vid Kungsgårdsskolan 

2016/0265 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling vid Stora Skedvi skola 

2016/0266 Avslutad utredning gällande kränkande behandling 
har vid Klockarskolan 

2016/0267 Avslutad utredning om att kränkande behandling 
har inletts vid Klockarskolan 

2016/0268 Anmälan och avslutad utredning gällande krän-
kande behandling vid Stora Skedvi skola 

2016/0269 Anmälan om att utredning har inletts gällande krän-
kande behandling vid Stora Skedvi skola 

2016/0271 Anmälan om att utredning har inletts gällande krän-
kande behandling vid Stora Skedvi skola 

2016/0270 Anmälan om att utredning har inletts gällande krän-
kande behandling vid Stora Skedvi skola 

2016/0282 Anmälan och utredning gällande kränkande be-
handling vid Stora Skedvi skola 

2016/0288 Anmälan om att utredning har inletts gällande krän-
kande behandling vid Kungsgårdsskolan 

2016/0293 Anmälan om att utredning har inletts gällande krän-
kande behandling vid Kungsgårdsskolan 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-15 16  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

2016/0294 Anmälan om att utredning har inletts gällande krän-
kande behandling vid Kungsgårdsskolan 

2016/0299 Anmälan om att utredning har inletts gällande  
kränkande behandling vid Dahlander kunskapscent-
rum. 

2016/0303 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Kungsgårdskolan. 

2016/0310 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid förskolan Myran 

2016/0314 Anmälan om att utredning har inletts  

__________ 
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Bun § 123   

Bun § 123  Delgivningar  

Delgivningar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden har tagit del av delgivningarna. 

Dnr:   

2016/0209 Barn- och elevombudet    

2016/127 
Slutrapport om bidrag till sommarlovsaktiviteter 
2016, från Myndigheten för ungdoms och civil-
samhällsfrågor (MUCF) 

 

2016/0291 Rekvisition av statsbidrag för viss utbildning för 
arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år samt ut-
bildningskontrakt 

 

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

2016/0307 Ansökan om statsbidrag för hälsofrämjande 
skolutveckling  

2016/0253 Statsbidrag för fortbildning gällande specialpe-
dagogiska insatser, ht 2016  

2016/0279 
Statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom 
förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet 
till kommuner som tillämpar maxtaxa 

 

2016/0115 Statsbidrag för vuxenutbildningen  

2016/0087 
Statsbidrag för kostnader för samordnare av 
frågor som rör utveckling av verksamhet för 
nyanlända elever, ht 2016 

 

2016/0148 Statsbidrag för fritidshemsatsning 2016/17  

2016/0101 Statsbidrag för lågstadiesatsning 2016/17  
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2016/0223 
Statsbidrag för personalförstärkning inom elev-
hälsan och när det gäller specialpedagogiska 
insatser, ht 2016 

 

2016/0049 Statsbidrag för undervisning under skollov för 
sommarlovet 2016  

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

2016/0165 Beslut om återbetalning av statsbidrag för trai-
neejobb 2016  

2016/0274 Ansökan om statsbidrag för gymnasial lärlings-
utbildning  

2016/0260 Rektors delegation till biträdande rektor vid 
Kungsgårdsskolan  

2016/0276 Rektors delegation till biträdande rektor vid 
Stora Skedvi skola och förskoleområde  

2016/0227 Beslut 2016-11-22 Ks § 158, Svar på medbor-
garförslag om studiebesök i Auschwitz  

2016/0052 Projektredovisning av projektet sommarfilm 
2016  

__________ 
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