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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

BUN § 91  
Verksamhetsbesök Säters förskoleområde 

Nämnden börjar i kommunstyrelsens sammanträdesrum för en information från för-
skolechef Outi Tirkkonen. Outi informerar om hur man arbetar med lärande och ut-
veckling i förskolan för att bl.a. lägga grunden för ett livslångt lärande, trygghet och 
delaktighet i förskola. Vidare informerade Outi om vad som är på gång och vilka ut-
maningar som finns i verksamheten.  

Nämndens ledamöter delas upp i mindre grupper och gör besök på Varggropen, 
Äventyret; Gamla Myran och hos dagbarnvårdare i Dalsbyn.  

Nämnden återsamlas i Rådhuset för reflektion och diskussioner över besöken.  

Inför mötet var kvalitetsredovisning för Säters förskolor 2016 och Skolinspektionens 
enkät vårdnadshavare för höstterminen 2016 utskickade. 

__________ 
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BUN § 92  
Budgetuppföljning per den 30 september 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Ekonom Henry Surakka presenterar budgetuppföljning per den 30 september 2017. 
Prognosen visar på ett nollresultat vid årets slut.  

Beslutsunderlag 
Prognos per den 30 september 2017 
 

__________ 
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BUN § 93 
Redovisning obetalda barnomsorgsräkningar juni-september 2017 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
 

Redovisning av obetalda barnomsorgsräkningar som gått till kronofogdemyndigheten 
För perioden juni-september 2017. För perioden finns sex ärendena som gått vidare till 
kronofogdemyndighet.  
 
Åtta ärenden finns sedan tidigare hos Kronofogdemyndigheten där familjerna flyttat 
eller blivit avstängda.  
 
Redovisning av obetalda barnomsorgsräkningar som går till Kronofogdemyndigheten 
kommer att följas upp och redovisas kvartalsvis. 

 
__________ 
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BUN § 94  
Arbetsmiljö och personalfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Aktuell information om arbetsmiljö och personalfrågor från förvaltningen  

 Cia Melvindotter har böjar som biträdande rektor/förskolechef vid Säters försko-
leområde. 
 

 Agneta Berglund börjar som biträdande förskolechef/rektor vid Gustafs förskole-
område/Enbacka skola. 
 

 Per Wikström, biträdande förvaltningschef informerar att det för tillfället är svårt 
att hitta personal för vikarieanskaffning inom barnomsorgen.  

__________ 
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  Dnr BUN 2017/0212 

BUN § 95  
Yttrande över remiss - Åtgärdsprogram 2018-2022 till Dalarnas miljömål 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till remissvar till åtgärdsprogram 2018-
2022 till Dalarnas miljömål. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Dalarna bjuder in till möjligheten att lämna remissvar på det nya försla-
get till åtgärder för att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen. Det övergripande 
målet är att till nästa generation lämna över ett samhälle där alla de stora miljö-proble-
men är lösta och för att uppnå detta måste alla i samhället bidra  

Kommunstyrelsen beslutade den 26 september 2017 att remittera Länsstyrelsens för-
slag till Åtgärdsprogram 2018 - 2022 till Dalarnas miljömål till samtliga nämnder för 
behandling. Svar från nämnderna önskas senast den 9 november för att kommunen 
ska hinna lämna sitt remissvar den 30 november till Länsstyrelsen 

Yttrande 

I läroplanernas inledande text står följande: 

”Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.” 

Det talar tydligt om att förståelsen för miljön och hur vi påverkar den är en viktig upp-
gift för skolan. Man skriver vidare: 

”Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan 
påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. 
Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling.” 

Under punkt 14.2 Lärande för hållbar utveckling lyfts utbildningsväsendets roll fram. 
Där påtalas att barn och unga kan involveras mer i den hållbara samhällsutvecklingen 
genom att länka utbildningen till nationella/regionala mål och strategier för hållbar ut-
veckling och Agenda 2030.  

Under punkt 14.2.2 finns de förslag Länsstyrelsen tänker genomföra i grundskolan. De 
synpunkter man kan lämna på denna skrivning är att det är viktigt att Länsstyrelsens 
arbete riktat till utbildningsväsendet handla om att utifrån läroplanerna rikta stöd till 
grundskolorna i länet.  
 
Forts. 
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forts. § 95 
 
Det stödet kan handla om fortbildningsinsatser som utformas som kunskapsstöd, och 
metodstöd.  
Att formulera fler planer ger inte framgången utan genomföra det som redan ska ge-
nomföras på ett kompetent och stimulerande sätt torde skapa den förståelse vi efter-
strävar. Som stöd för detta kan man kopiera det upplägg som Länsstyrelsen tillsam-
mans med Borlänge kommun utarbetade för det förebyggande ANDT-arbetet där man 
utgick från läroplanernas och kursplanernas mål. 

En önskan är att det som beskrivs i punkt 14.2.2 även omfattar förskolan och gymna-
siet så att åtgärdsprogrammets grundtankar ses som en ”röd tråd” genom utbildnings-
väsendet. 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens remiss åtgärdsprogram 2018 – 2022 till Dalarnas Miljömål 
Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande den 12 oktober 2017 

__________ 
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  Dnr BUN 2017/0066 

BUN § 96 
Uppföljning av genomförd internkontroll, september 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av internkontrollen. 

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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BUN § 97 
Fyllnadsval till arbetsutskottet efter Alexandra Lundblad 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden godkänner avsägelsen. 

 Som ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott välja Tommy Alvik (S). 

Ärendebeskrivnings 
Alexandra Lundblad (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildnings-
nämndens utskott. Fyllnadsval ska ske efter Alexandra Lundblad . 

__________ 
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BUN § 98 
Val av kontaktpolitiker till elevhälsa 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Som kontaktpolitiker vid elevhälsan efter Alexandra Lundblad väljs Tommy Alvik. 

Ärendebeskrivnings 
Vid Elevhälsa ska ny kontaktpolitiker utses efter Alexandra Lundblad (S) som har av-
sagt sig uppdraget. Som ny kontaktpolitiker efter Alexandra Lundblad föreslås Tommy 
Alvik. 

__________ 

 
  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
Blad 

10 

 

  

 

BUN § 99 
Information från barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. 

 

Ärendebeskrivning 
 
Per Wikström informerar om skolinspektionens tillsyn som ska genomföras under 
hösten 2017. Första mötet blir den 13 november 2017. Politiker i barn- och utbild-
ningsnämnden kommer att bjudas in till det mötet. 
 
__________  
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BUN § 100 
Information från verksamhetsbesök 

Barn-och utbildningsnämnders beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Helena Andersson informerar att hon varit med på mötet för forum för samråd vid 
Sätes förskoleområde, Trollskogen.   
__________ 
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BUN § 101 
Lokaler förskola och skola i Säters kommun 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

 Lena Perrault, rektor och Göran Garmo, utvecklare/utredare informerar om på-
gående byggnation av förskola- och skola i Stora Skedvi. Inflyttning i de nya loka-
lerna kommer att göras under vecka 44. Renovering av den gamla delen av skolan  
påbörjas så snart möbler har flyttat ut. Renoveringen beräknas vara klar till som-
maren 2018. 
 

 Moduler från Stora Skedvi skola kommer att flyttas in till centrala Säter och ställas 
upp vid Trollskogen när bygglov beviljats. Modulerna kommer att användas till 
förskoleverksamhet. Beräknas vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2017-2018. 

__________  
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BUN § 102 
Anmälan av delegationsbeslut 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr Delegationsbeslut 

2017/0203 Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka vid förskola. 

 2017/0204 Beviljade inackorderingstillägg.  

2017/0206 Beslut om utökad tid i förskola utifrån barnets behov på grund 
av familjens situation. 

2017/0234 Beslut om utökad tid i förskola 

2017/0235 Beslut om utökad tid i förskola 

2017/0236 Beslut om utökad tid i förskola 

__________ 
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BUN § 103 
Anmälan av pågående/avslutade ärenden, kränkande behandling 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
 

Redovisning av pågående utredningar 
 

2017/0205 Anmälan om inledande utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0213 Anmälan om inledande utredning vid Stora Skedvi skola 

2017/0216 Anmälan om inledande utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0217 Anmälan om inledande utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0218 Anmälan om inledande utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0225 Anmälan om inledande utredning vid Stora Skedvi skola 

2017/0230 Anmälan om inledande utredning vid Klockarskolan 

2017/0231 Anmälan om inledande utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0237 Anmälan om inledande utredning vid Klockarskolan 

 

Redovisning av avslutade utredningar 
 

2016/0151 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2016/0282 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2016/0310 Avslutad utredning vid Säters förskoleområde 

2017/0099 Avslutad utredning vid Säters förskoleområde 

2017/0160 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2017/0193 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2017/0207 Avslutad utredning vid Klockarskolan 
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2017/0209 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0210 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2017/0214 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2017/0215 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

__________  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-10-25 
Blad 

16 

 

  

 

BUN § 104 
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delgivningarna. 

Ärendebeskrivning 

 Kommunfullmäktiges beslut av fyllnadsval till Barn- och utbildningsnämnden efter 
Alexandra Lundblad (S). 

 Barn- och elevombudet – Beslut om avslutat ärende gällande en anmälan om krän-
kande behandling vid stora Skedvi skola., dnr 450-2017:7130 (sekretess). 

 Skolverket – Statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskola. 

 Näringsberäkning skolluncher 4 januari – 14 juni 2017. 

 KS beslut 24 oktober 2017, § 158 – Behov av utökade förskolelokaler i Säters 
tätort. 

__________  
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BUN § 105 
Förslag till kalendarium för barn- och utbildningsnämnden 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar kalendariet för nämnden 2018. 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren presenterar förslag till kalendarium för barn- och utbildnings-
nämnden 2018. 

BUN/AU 8.30-12.00 BUN 8.30-16.30 

Onsdag 24 januari Onsdag 7 februari 

Onsdag 28 februari Onsdag 14 mars 

Onsdag 4 april Onsdag 18 april 

Onsdag 23 maj Torsdag 7 juni 

Onsdag 12 september Onsdag 26 september 

Onsdag 10 oktober Onsdag 24 oktober 

Onsdag 21 november Onsdag 5 december 

__________ 
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