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Bun § 106  
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2017 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom redovisar budgetuppföljning per den 31 oktober 2017. Pro-
gnosen för oktober visar på ett nollresultat. Det finns vissa osäkerheter med redovis-
ningen när det gäller bl.a. personalkostnader, interkommunala ersättningar och vikarie-
kostnader.  

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning oktober 2017 
Barn- och utbildningsnämndens utskott den 30 november 2017, § 48 

__________ 
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BUN § 107  
Information budget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom informerar att arbetet med budget för 2018 pågår. Ärendet 
återkommer vid nämndsmötet i februari 2018.   

__________ 
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  Dnr BUN2017/0244 

BUN § 108  
Yttrande över remiss gällande avfallshantering, Falun, Borlänge och Säter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på förslaget till plan för avfallshantering i 
Säters kommun. 

Ärendebeskrivning 

Falun, Borlänge och Säter har gemensamt tagit fram ett förslag till plan för ökad 
återanvändning och hållbar avfallshantering. Det har gjorts i samverkan med övriga 
dalakommuner och bygger på en mall som är gemensam för alla Dalarnas kommuner. 
Planen avses gälla för åren 2018 till 2022. Planen är också samordnad med 
länsstyrelsens förslag till miljömålsprogram för samma tid.  

Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering. Kommunfullmäktige ska fastställa den liksom föreskrifter om 
avfallshanteringen i kommunen. Synpunkter på planen ska lämnas senast den 30 
november 2017. 

Beslutsunderlag 
Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-17 
Tjänsteskrivelse den 22 november 2017 
Barn- och utbildningsnämndens utskott den 30 november 2017, §50 

_________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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  Dnr BUN 2017/0268 

BUN § 109  
Yttrande över detaljplan för kvarteret Liljan, Säters kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inte något att erinra angående detaljplan för kvarte-
ret Liljan. 

Ärendebeskrivning 

För drygt ett år sedan tog Barn- och utbildningsnämnden beslut om ett remissyttrande 
angående detaljplan för kvarteret Liljan. Ärendet har nu kommit till momentet 
”Granskning” i planprocessen. och förslaget är att nämnden även denna gång inte har 
några synpunkter på planen. 

Den tilltänkta hustypen har under planprocessens gång ändrats från högre punkthus 
till nuvarande lamellhus i 5–6 våningar. För området närmast Torggatan syftar planen 
till att dels möjliggöra för ett bredare spektrum av olika verksamheter för centrum-
ändamål, dels utöka den mark som får bebyggas. 

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. Hänsyn 
får tas till detta i planeringen av den framtida förskolan och skolan i Säter. 

Beslutsunderlag 
Remiss från samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 november 2018 
Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse den 5 december 2017 

_________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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BUN § 110 
Lokaler förskola och skola i Säters kommun 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Göran Garmo informerar om det pågående bygget vid Stora Skedvi förskola- och 
skola.  

Moduler som tidigare stått vid Stora Skedvi skola kommer att placeras vid Trollskogen 
som ska användas som förskolelokaler. Modulerna beräknas vara på plats i januari 
2018. 
__________ 
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  Dnr BUN 2017/0058  

BUN § 111 
Revidering av placeringsregler för förskolan och pedagogisk omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar reviderade placeringsreglerna för förskola och 
pedagogisk omsorg. 

Ärendebeskrivning 

I nuvarande placeringsregler för förskolan står under rubriken Ansökan om plats i 
förskola och pedagogisk omsorg: ”Ansökan görs tidigast 6 månader före önskat placerings-
datum”.  

Kravet är att kommunen ska erbjuda plats inom fyra månader. Det blir därför missvi-
sande att ha en ”kötid” längre än fyra månader.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämndens utskott den 30 november 2017, § 51 

_________ 
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  Dnr BUN 2017/0066 

BUN § 112 
Uppföljning av genomförd internkontroll, oktober-november 2017 

Barn- och utbildningsnämnders 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 § 113 
Personal och arbetsmiljöfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson informerar om personal och elevsituationen vid Stora Skedvi skola. 

__________ 
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BUN § 114 
Information från verksamhetsbesök 

Caroline Willfox informerar från verksamhetsbesök och medverkan på forum för samråd vid 
Klockarskolan. 

__________ 
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BUN § 115 
Kurser och konferenser 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Caroline Wilfox (M), Jenny Nordahl (KD), Abdul-
lah Khaledian (S) och Helena Andersson (S) åker på barnrättsdagarna i Örebro. 

Ärendebeskrivning 

Barnrättsdagarna i Örebro den 24-25 april 2018 
__________  
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BUN § 116 
Ändrat datum för arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att flytta BUN/AU från den 24 januari 
2018 till 17 januari 2018. 

________ 
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BUN § 117 
Protokoll från forum för samråd inom förskola och skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen. 

Ärendebeskrivning 

 Protokoll från brukarrådet i Gustaf förskola och Enbacka skola den 15 maj och 16 
oktober 2017. 

 Protokoll från Stora Skedvi skola och förskola den 3 oktober 2017 

 Protokoll från Säters förskoleområde den 3 oktober 2017 

 Protokoll från Kungsgårdsskolan den 4 oktober 2017 

__________ 
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BUN § 118 
Anmälan av pågående/avslutade ärenden, kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 

Ärendebeskrivning 
 

Redovisning av pågående utredningar 
 

2017/0248 Anmälan om inledande utredning vid Stora Skedvi skola 

2017/0255 Anmälan om inledande utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0261 Anmälan om inledande utredning vid Klockarskolan 

2017/0262 Anmälan om inledande utredning vid Enbacka skolan 

2017/0264 Anmälan om inledande utredning vid Stora Skedvi skola 

2017/0265 Anmälan om inledande utredning vid Storhaga förskola 

2017/0275 Anmälan om inledande utredning vid Gustafs förskoleområde, 
konvaljen 

 

Redovisning av avslutade utredningar 
 

2017/0006 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2016/0190 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2017/0205 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0231 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0237 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0239 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2017/0266 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2017/0254 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

__________  
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BUN § 119 
Anmälan av delegationsbeslut 

Bar- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut 

Dnr Delegationsbeslut 

2017/0249 Utse ställföreträdande rektor vid ordinaries rektors frånvaro 

 2017/0258 Beslut om utökad tid i förskola utifrån barnets behov på grund 
av familjens situation. 

2017/0259 Beslut om utökad tid i förskola utifrån barnets behov på grund 
av familjens situation. 

2017/0260 Utse ställföreträdande rektor vid ordinaries rektors frånvaro 

 Rektors delegation till biträdande förskolechef/rektor vid Gus-
tafs förskoleområde resp. Enbacka skola. 

_________  
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BUN § 120 
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena. 

Ärendebeskrivning 

Dnr  

2016/0215 Skolverkets slutredovisning av statsbidrag för läslyftet 
2016/2017 

 2017/0034 Skolverkets beslut om statsbidrag till karriärsteg för lärare 
2017/2018 

2017/0040 Skolverkets beslut om statsbidrag för undervisning under skol-
lov 2017 

2017/0122 Skolverkets beslut om beviljat statsbidrag för fortbildning av lä-
rare samt fritidspedagoger 2017. 

2016/0207 Skolverkets beslut om beviljat statsbidrag för höjda löner till lä-
rare och vissa andra personalkategorier 2017/2018 

2017/0208 Skolverkets beslut om beviljat statsbidrag för nyanlända elevers 
lärande 2017/2018 

2017/0211 Skolverkets beslut om beviljat statsbidrag för ökad jämlikhet i 
grundskolan 2017/2018 

2017/0180 Skolverkets beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för 
specialpedagogik för lärare 2016/2017 

2017/0092 Skolverkets beslut om godkänd delredovisning för läslyftet i för-
skolan 2017/2018 

2017/0062 Skolverkets beslut om godkänd redovisning av statsbuidrag för 
personalförstärkning i skolbiblioteket för HT 2016, VT 2017 

 

 

Forts. 
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Forts. § 120 

2017/0233 

 

Förvaltningsrätten i Falun – Beslut i mål nr 1566-17, gällande 
avslag på överklagan om placering i förskola 

2017/0169 Yttrande till Förvaltningsrätten i Falun gällande överklagan av 
beslut om tilläggsbelopp 

2017/0273 Ansökan och beslut om beviljade medel från Myndigheten för 
ungdoms och civilsamhällsfrågor (MUCF) 

__________  
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BUN § 121 
Risk och sårbarhetsanalys 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Risk och sårbarhetsanalysen Office 365 daterad 25 maj 2017 godkänns enligt upprättat 
förslag. 

Ärendebeskrivning 

I kommunen finns ambitioner att skapa rätt förutsättningar, för att med stöd av IT un-
derlätta och effektivisera samverkan, informationsdelning och kommunikation, såväl 
inom organisationen som med externa intressenter. Genom att välja en molntjänst för 
Säters kommun kommer personuppgifter för medarbetare och elever behandlas i 
tjänsten. Den som använder sig av en tredje part, ett så kallat personuppgiftsbiträde, 
för behandling av personuppgifter ska därför: 

• Genomföra en laglighetskontroll utifrån reglerna i personuppgiftslagen (PuL),  

• Göra en risk- och sårbarhetsanalys samt,  

• Teckna tillhörande personuppgiftsbiträdesavtal med molntjänstleverantören.  

Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av person-
uppgifter i molntjänsten. Molntjänsten levereras av Microsoft som därigenom har rol-
len som personuppgiftsbiträde.  

__________ 
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BUN § 122 
Information om Office 365 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid dagen sammanträde informerar Viktoria Robertsson om införandet av Office 365 
till politiker. En utbildning kommer att genomföras vid nämnden den 7 februari 2018. 

Bakgrund 

Säters kommun kommer under första kvartalen 2018 att gå över till Office 365. Office 
365 är en tjänst som innehåller olika produkter från Microsoft, till exempel Outlook 
(mejl och kalender), Word, Excel och Skype. 

Alla förtroendevalda ska få tillgång till Office365, främst för att kunna använda mejl 
och kalendrar. Tillgång till Office 365 får förtroendevalda när de genomgått en kortare 
utbildning. Utbildningstillfällen kommer att ges vid olika tillfällen så alla har möjlighet 
att gå.  

__________ 
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