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§ 77  
Personal och Arbetsmiljöfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

 Agneta Berglund blir ny biträdande rektor vid Enbacka skola efter Torbjörn Åker-
lund. 

 Rekryteringen av biträdande rektor vid Klockarskolan är klar. Ny biträdande rektor 
är Maria Bödden. 

 Rekrytering av ny biträdande förskolechef till Säters förskoleområde pågår. 

 Ulf Månsson informerar att han blivit kontaktad av Tv4 som är intresserad att göra 
ett reportage om förskolan Äventyret. 

 Ulf Månsson informerar om arbetet vid Klockarskolan. 

__________ 
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Dnr Bun 2016/0068 

§ 78  
Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.  

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom presenterar delårsbokslut per den 31 augusti 2017. Det finns i 
utfallet periodiseringar som inte överensstämmer med budget på personalkostnader, 
statsbidrag och interkommunala ersättningar. Till årets slut förutspås ett resultat på 
budgetnivå.  

__________ 
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  Dnr Bun 2017/0124 

§ 79 
Yttrande över medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen. Nämnden påtalar dock be-
tydelsen av daglig rörelse för eleverna och uppmuntrar skolorna att verka för dagliga 
inslag med rörelse och motion.  

Yrkande 

Roger Siljeholm (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnd beslutar att fysisk aktivitet 
skall finnas med på schemat varje dag.  

Vill att bun utreder hur målet skall kunna nås inom en rimlig tid. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Roger Siljeholms yrkande. Ordförande fin-
ner att utskottets förslag bifalles. 

Reservation 
Roger Siljeholm (M), Helena Vårdegård (KD) och Jenny Nordahl ((SD) reserverar sig mot be-
slutet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats av Sara Hagberg som önskar att Säters kommun ska 
införa idrott varje dag i skolan.  

Undervisningen i grundskolan styrs av en av staten fastställd timplan. Timplanen inne-
bär att en elev har rätt till totalt 6 890 timmar under grundskoletiden. Senaste änd-
ringen av timplanen skedde under 2013 då timplanen i matematik utökades med 120 
timmar och år 2016 då timplanen utökades med 105 timmar, även då i ämnet matema-
tik.  

Säters kommun har stor andel elever som reser till och från skolan med skolskjuts. Ska 
timplanen utökas med ytterligare tid i ämnet idrott krävs utökad organisation för 
undervisningen och anpassning av skolskjutsarna. Detta bedöms medföra kostnader 
som i dag inte är budgeterade.  

Samtliga rektorer har meddelat att man uppmuntrar fysiska aktiviteter och rörelser som 
dagliga inslag i undervisningen, samt inom ramen för rastverksamheten.  
 
forts. 
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forts. § 79 
 

Exempel är gemensamma promenader, organiserade lekar, rörelseövningar och boll-
spel. 

Barn- och utbildningsnämnden verkar också för att i samband med nybyggnationer av 
förskolor och skolor utforma miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet.   
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017, att remittera medborgar-
förslag om att införa idrott i skolan varje dag.  
Medborgarens förslag: Säters kommun ska bli en av de första kommunerna att införa idrott i 
skolan varje dag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 22 februari 2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017, § 104 
Utskottet den 30 augusti 2017, § 42 

__________ 
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  Dnr Bun 2015-000001 

§ 80 
Uppdatering av delegationsordning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad delegationsordningen. 

Ärendebeskrivning 

Från 1 augusti 2017, uppdateras skollagen gällande krav på att kommunerna ska an-
ordna lovskola.  

Med anledning av avvecklingen av de nationella programmen vid Dahlander kunskaps-
centrum blir ett antal beslut som tidigare delegerats till rektor blir nu inaktuella.  

Delegation gällande beslut om tilläggsbelopp behöver uppdateras.   

Utöver detta föreslås ändringar av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 
enligt bilaga (gråmarkerad text).  

Beslutsunderlag 
Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning med före-
slagna ändringar gråmarkerade.  
Utskottet den 30 augusti 2017, § 43 

__________ 
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  Dnr BUN 2017/0066 

§ 81 
Uppföljning av genomförd internkontroll, maj-augusti 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att lö-
pande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet.  

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller olika kontrollmoment 
som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redovisas för nämnden efter-
följande månad. 

__________ 
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  Dnr Bun 2015-000019 

§ 82 
Förslag på omval av kontaktpolitiker till förskole- och skolområdena 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget till omval av kontaktpolitiker till 
förskole- och skolområdena för resterande mandatperiod. 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämnden den 7 juni 2017 beslutades att ett omval av kon-
taktpolitiker ska göras för resterande mandatperiod. 

Bakgrund 

Inför varje ny mandatperiod utser barn- och utbildningsnämnden kontaktpolitiker för 
de olika förskole- och skolområdena bland sina ordinarie ledamöter och ersättare. Man 
är då kontaktpolitiker för samma område under hela mandatperioden. Diskussioner 
har förts att ändra på perioden så att du är kontaktpolitiker under två år på varje om-
råde, därefter görs omval för resterande två år av mandatperioden. 

Beslutsunderlag 
Förslag på omval av kontaktpolitiker 
Barn- och utbildningsnämnden den 7 juni 2017, § 60 
Utskottet den 30 augusti 2017, § 45 
__________ 

Delges 
Verksamhetsområdena 
Ledamöter och ersättare 
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  Dnr BUN 2017/0187 

§ 83 
Egenvård i förskola och skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta rutin för egenvård i förskola och 
skola. 

Ärendebeskrivning 

Förskolan/skolan har ett ansvar för att barnet/eleven få hjälp med sin egenvård t.ex. ta 
sin medicin. Om det föreligger en risk för att barnet/eleven skadas kan egenvård inte 
utföras i för-skola/skola. 
Hälso- och sjukvård måste utföras av medicinskt utbildad personal. Egenvård kan ut-
föras av barnet/eleven själv eller av någon annan t.ex. förskole- eller skolpersonal. Det 
är sjukvården som bedömer om det är egenvård eller hälso- och sjukvård, vilket inne-
bär att vårdnadshavaren inte kan bedöma juridiskt sett om det är egenvård eller hälso- 
och sjukvård. 

Det är alltid den behandlande läkaren som bedömer om egenvård kan utföras i försko-
lan eller skolan. Det kan vara skillnad på egenvård i hemmet och egenvård i för-
skola/skola. Vårdnadshavare, förskole- eller skolpersonal kan inte göra den bedöm-
ningen. För att egenvård ska kunna genomföras i förskolan/skolan krävs att en läkare 
uttryckligen sagt att åtgärden kan utföras i verksamheten och att samråd med verksam-
heten har skett.  

Beslutsunderlag 
Förslag till rutin för egenvård förskola och skola den 22 augusti 2017 
Utskottet den 30 augusti 2017, § 46 
__________ 
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Dnr BUN 2017/0169 

§ 84 
Överklagan av beslut gällande tilläggsbelopp 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden står fast vid att avslå begäran om tilläggsbelopp, 100 % 
assistenttjänst. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsrätten har i beslut den 22 augusti 2017, mål nr 3584-17 meddelat att målet 
avslutas utan att vidta någon annan åtgärd än att skicka tillbaka överklagandet till barn- 
och utbildningsnämnden för ny handläggning. 

Bakgrund 

Rektor vid Olympicaskolan i Hedemora ansökte den 16 juni 2017 om tilläggsbelopp 
för elev skriven i Säters kommun som från höstterminen 2017 börjar årskurs sju på 
Olympicaskolan. Säters kommun avslog ansökan i en skrivelse den 29 juni 2017.  
Olympicaskolan överklagade beslutet och yrkade att Förvaltningsrätten ska förplikta 
Säters kommun att utge tilläggsbelopp i enlighet med ansökan.  

Beslutsunderlag 
Ansökan från Olympicaskolan den 21 juni 2017 
Svar till Olympicaskolan den 29 juni 2017 
__________ 

Delges 
Rektor vid Olympicaskolan 
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§ 85 
Lokaler förskola- och skola i Säters kommun 

 
Barn- och utbildningsnämnden ha tagit del av informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månson informerar om den aktuell byggnation vid Stora Skedvi skola. Allt går en-
ligt plan. 

Renoveringen av förskolan Äventyret är nu klart och verksamheten har återgått till lo-
kalerna.  

Modulerna som idag används till skollokaler i Stora Skedvi kommer att flyttas och an-
vändas till förskoleverksamhet i centrala Säter. 

__________ 
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§ 86 
Information från verksamhetsbesök 

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde finns inget att rapportera. 

__________ 
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§ 87 
Protokoll från forum för samråd inom förskola och skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen. 

Ärendebeskrivning 

Protokoll från Gustafs förskola- och skola den 15 maj 2017 

Protokoll från Kungsgårdsskolan den 10 maj 2017 

Protokoll från Säters förskoleområde den 31 maj 2017 

__________ 
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§ 88 
Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.  

Ärendebeskrivning 

Dnr  Ärende 

2017/0176  Beviljade ansökningar för inackorderingstillägg 

2017/0180  Beslut om utökad tid i förskola 

2017/0182  Mottagande av elev från Borlänge kommun 

2017/ 0192 Utse ställföreträdande rektor vid Dahlander Kunskaps-
centrum då ordinarie rektor är ledig 

2017/0196 Beslut om att få behålla förskoleplats/pedagogisk omsorg 
vid frånvaro överstigande 2 månader 

2017/0197 Beslut om utökad tid i förskolan utifrån barns behov på 
grund av familjens situation. 

2017/0198 Beslut om utökad tid i förskolan utifrån barns behov på 
grund av familjens situation. 

2017/0202 Beslut om vistelsetid mer än 15 tim/vecka vid förskola, 
pedagogisk omsorg 

__________ 
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§ 89 
Anmälan av pågående/avslutade ärenden kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Dnr  Anmälan om kränkande behandling 

2017/0141  Anmälan om att utredning inletts vid Fäggeby förskola 

2017/0160 Anmälan om att utredning inletts vid fritidshem, stora 
Skedvi skola 

2017/0190 Anmälan om att utredning har inletts vid Klockarskolan 

2017/0193 Anmälan om att utredning har inletts vid Stora Skedvi 
skola 

2017/0199 Anmälan om att utredning har inletts vid Kungsgårdssko-
lan 

Dnr  Avslutade utredningar 

2016/0234  Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2016/0259  Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2016/0270  Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2016/0314  Avslutat utredning vid Klockarskolan 

2016/0316  Avslutat utredning vid Klockarskolan 

2017/0056  Avslutat utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0081  Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0110  Avslutad utredning vid Enbacka skola 

2017/0123  Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2017/0139  Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2017/0144  Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 
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2017/0154  Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2017/0161  Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2017/0191  Avslutad utredning vid Klockarskolan 

__________ 
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§ 90  
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit dela av delgivningarna. 

Ärendebeskrivning 

Dnr  Ärende 

2017/0011 Barn- och elevombud – Avslutat ärende gällande uppfölj-
ning av beslut gällande skyldighet att motverka kränkande 
behandling vid förskola i säters förskoleområde 

2017/0127 Barn- och elevombudet – Anmälan om kränkande be-
handling vid stora Skedvi skola 

2017/0156 Skolinspektionen – Avslutat ärende gällande anmälan mot 
Klockarskolan 

2017/0188 Rektors delegation till biträdande rektor vid Klockarskolan 

2017/0125 Skrivelse till från skolsköterskor och kuratorer 

2016/0022 Skolverket – beslut om rekvisition och utbetalning för in-
rättande av karriärvägar för lärare våren 2017 

2017/0031 Skolverket – beslut om statsbidrag för hjälp med läxor el-
ler annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid 
2017 

2016/0207 Skolverket – beslut om statsbidrag för lärarlönelyftet vår-
terminen 2017 

2017/0165 Skolverket - Beslut om statsbidrag fr fritidshemssatsning 
för 2017/2018 

2017/0164 Skolverket - Beslut om statsbidrag för fler anställda i låg-
stadiet för 2017/2018 

2017/0111 Skolverket - Beslut om att delvis bevilja ansökan om stats-
bidrag för mindre barngrupper i förskola 2017/2018 
 

Forts.  
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Forts. § 90 

2017/0077 Skolverket – beslut om återkrav av statsbidrag för hjälp 
med läxor eller annat skolarbete 2016 

2016/0237 Kammarrätten i Sundsvall- beslut i mål nr 2800-16, Falu 
fri gymnasium 

2017/0028 Projektredovisning till Idé banken, 9:ornas avslutningstal 

2017/0167 Angående modul för förskola i centrala Säter 

2017/0171 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska in-
satser (EMI) i Säters kommun. 

2017/0011 Barn- och elevombudet – Avslutat ärende gällande skyl-
dighet att motverka kränkande behandling vid förskolan 
Äventyret. 

2017/0127 Barn- och elevombudet – Anmälan om kränkande be-
handling vid Stora Skedvi skola.  

2017/0138 KS § 114 – Sociala investeringsfonden 

__________ 
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