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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 2    

 

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Rådhuset torsdagen den 27 oktober 2016, kl. 11.00                                        A 

Beslutande Mats Nilsson (S) ordförande 
Anders Olsson (C) 1:e vice ordföranden  
Roger Siljeholm, (M) 2:e vice ordföranden 
Angelica Beyer (S)  
Abdullah Khaledian (S) 
Gunilla Risberg (MP)  
Niclas Lindfors (V) 
Nils Vinteus (C)  
Caroline Willfox (M) 
Jenny Nordahl (SD) 
Annika Karlsson (S) 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättare 
 
 
 
Övriga deltagare 

Nils Vinteus (C)  
Helena Vådegård (KD) 
Mats Hansson (S) 
 
Ulf Månsson, förvaltningschef 
Per Wikström, bitr. förvaltningschef  
Mai Andersson, nämndsekreterare 
 
 

 
 
 

Utses att justera Caroline Willfox 
Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, omedelbar justering 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 94 
 Mai Andersson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Caroline Willfox  

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2016-10-27 
Datum för  
anslags uppsättande 

2016-10-28 Datum för  
anslags nedtagande 

2016-11-21 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift   

 Mai Andersson  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum   Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 3    

 

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Rådhuset torsdagen den 27 oktober 2016, kl. 08.30-16.00                              B 

Beslutande Mats Nilsson (S) ordförande 
Anders Olsson (C) 1:e vice ordföranden  
Roger Siljeholm, (M) 2:e vice ordföranden 
Angelica Beyer (S)  
Abdullah Khaledian (S) 
Gunilla Risberg (MP) §§ 87-107 
Niclas Lindfors (V) §§ 87-107 
Nils Vinteus (C)  
Caroline Willfox (M) 
Jenny Nordahl (SD) §§ 87-107 
Annika Karlsson (S) §§ 87-107 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättare 
 
 
 
Övriga deltagare 

Helena Vådegård (KD)  
Mats Hansson (S) 
 
Ulf Månsson, förvaltningschef 
Per Wikström, bitr. förvaltningschef  
Henry Surakk, ekonom § 87 
Viktoria Robertsson, utredare § 88 
Gunnar Johansson, rektor Dahlander kunskapscentrum, 
§ 91 
Mai Andersson, nämndsekreterare 

 
 
 
Göran Garmo, utredare § 95  
Jenny Sköld, Tf chef för 
ungdomsverksamheten § 103 
 
 

Utses att justera Caroline Willfox 
Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, måndagen den 7 november 2016, kl.9.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 87-93,  
95-108 

 Mai Andersson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson  

 Justerande   
 Caroline Willfox  

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 2016-10-27 
Datum för  
anslags uppsättande 

2016-11-08 Datum för  
anslags nedtagande 2016-11-29 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift   

 Mai Andersson  



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 1  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Bun § 87    

Bun § 87 Inriktningsbeslut resursfördelningssystem 
Grundskola 

Inriktningsbeslut resursfördelningssystem Grundskola 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta 
arbetet med att ta fram inriktningsbeslut till resursfördelningssystem för 
grundskola. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom informerar om det pågående arbetet med att ta 
fram en ekonomisk fördelningsmodell för grundskolan. Modellen ska ge 
ekonomiska förutsättningar för en likvärdig skola. 

__________ 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 2  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 89  dnr: BUN 2015-000001 

Bun § 88  Revidering av delegationsordning 

Revidering av delegationsordning 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

Revidering av delegationsordningen gällande beslut om att avslå/bevilja 
krav på ersättning för utbildning som fördelas på längre tid än tre år inom 
gymnasieskolan respektive längre tid än fyra år inom gymnasiesärskolan 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderad delegationsordning den 4 oktober 2016 
Utskottet den 12 oktober 2016, § 42 

__________ 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 3  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 89  dnr:1.3 BUN 2016/0226 

Bun § 89  Skolbiblioteksplan 

Skolbiblioteksplan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar skolbiblioteksplanen. 

Ärendebeskrivning 

Skolbiblioteken är en integrerad del av lärandet och en viktig resurs i den 
pedagogiska verksamheten för hela skolan. Skolverksamheternas gemen-
samma värdegrund genomsyrar all verksamhet och innebär för skolbiblio-
teken att verksamheten bygger på ett ömsesidigt lärande och kunskapsut-
byte mellan skolans olika yrkesgrupper, elever och samarbetspartners. 

Skolbiblioteksplanen utgår från skollagen (2010:800), läroplan för grund-
skolan och för läroplan för gymnasieskolan, bibliotekslagen (2013:801), 
Säters biblioteks- och kulturplan 2016-2018. 
 
Skolbiblioteksplanen är framtagen i samverkan med personal från sko-
lorna och personal från kulturförvaltningen och folkbibliotek. 

Beslutsunderlag 

Förslag till skolbiblioteksplan den 4 oktober 2016 
Utskottet den 12 oktober 2016, § 41 

__________ 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 4  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 90    

Bun § 90 Uppföljning av genomförd internkontroll, 
september 2016 

Uppföljning av genomförd internkontroll, september 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. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 5  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 91  dnr:1.1 BUN 2016/0225 

Bun § 91 Utbildningsplan för introduktionsprogram-
men 

Utbildningsplan för introduktionsprogrammen 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar utbildningsplanen för introdukt-
ionsprogrammet. 

Ärendebeskrivning 

Gymnasieskolan har fem introduktionsprogram för ungdomar som inte 
är behöriga till ett nationellt program (Skollagens 17 kap). Fyra av dessa 
program finns på Dahlander kunskapscentrum: Individuellt alternativ 
(IMIND), Språkintroduktion (IMSPR), Preparandutbildning (IMPRE) 
och Yrkesintroduktion (IMYRK). 

Skollagens 17 kap 7 § föreskriver att en plan för utbildningen på ett 
introduktionsprogram ska fastställas av huvudmannen. Planen för 
utbildningen ska enligt Skollagen innehålla utbildningens syfte, längd 
och huvudsakliga innehåll. Utifrån denna ska det sedan för varje 
elev upprättas en individuell studieplan. Utbildningen på introdukt-
ionsprogrammen ska bedrivas i en omfattning som motsvarar hel-
tidsstudier (Skollagen 17 kap 6§). 

Gymnasieförordningens 6 kapitel 3-8 §§ föreskriver grunden för 
vad introduktionsprogrammen ska innehålla. Skolverket har även 
givit ut ett stödmaterial för introduktionsprogrammen som kan 
användas som stöd vid upprättandet av utbildningsplanen. 

Beslutsunderlag 
Förslag till utbildningsplan för Introduktionsprogram den 20 september 
2016 
Utskottet den 12 oktober 2016, § 40  

__________ 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 6  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 92  dnr:1.1 BUN 2016/0227  

Bun § 92  Yttrande över medborgarförslag om studie
besök i Auschwitz 

Yttrande över medborgarförslag om studiebesök i Auschwitz 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden bifaller medborgarförslaget, för att 
kunna genomföra en resa 2017. 

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att utreda om det så kallade tole-
ransprojektet/Kungälvsmodellen har förutsättningar att även genom-
föras från år 2018 och framåt i Säters kommun. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om studiebesök i Auschwitz lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde den 13 juni 2016 av elever från Klockar-
skolan.  

Medborgarens förslag: 

”Att fullmäktige i barn- och utbildningsnämndens budget särskilt avsätter 
113 000 kr för en studieresa till Auschwitz, samt att fullmäktige tillför 
barn- och utbildningsnämndens budget 113 000 kr i syfte att genomföra 
studieresan till Auschwitz.” 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget till 
barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit 
till kanslienheten senast 21 november. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag den 31 maj 2016 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 augusti 2016, § 154, 
KS2016/0199 
Utskottet den 12 oktober 2016, § 43 

__________ 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 7  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 93    

Bun § 93 Medborgarundersökning våren 2016 

Medborgarundersökning våren 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av den redovisade analysen 
som berör nämndens ansvarsområde. 

Ärendebeskrivning 

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kom-
muner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Säter har deltagit fyra 
gånger. 

Undersökningen genomfördes mellan den 16 mars och den 11 maj 2016. 
Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa 
besvarade 49 procent enkäten. Jämförelser med resultat för samtliga 
kommuner avser de 133 kommuner som var med i undersökningen hös-
ten 2015 eller våren 2016. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 juni 2016 att över-
sända undersökningen till nämnderna för analys av de delar som berör 
respektive nämnds ansvarsområde. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 juni 2016, § 129, Dnr 
KS2015/0314 

__________ 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 8  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 94    

Bun § 94 Nytt avtal Gysam 

Nytt avtal Gysam 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av avtalet och föreslår kom-
munfullmäktige att anta samverkansavtalet med Gysam. 

Ärendebeskrivning 

2016 fick Gysam i uppdrag att omförhandla avtalet för en anpassning till 
dagens behov. Ett nytt samverkansavtal har nu tagits fram för Gysam. 
Avtalet gäller från och med 1januari 2017. 

Avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige av respektive samverkans-
part via beslut som vinner laga kraft senast den 1 februari 2017 och un-
dertecknas av behörig företrädare för respektive samverkanspart.  

Beslutsunderlag 
Utskottet den 12 oktober 2016, § 51 
Nytt avtal Gysam  

_________ 

Delges 
Kommunfullmäktige 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 9  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 95   Dnr: Bun 2016/0278 

Bun § 95 Yttrande över utvecklingsplan för Säterdale  

Yttrande över utvecklingsplan för Säterdalen 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar ytrandet som sitt eget. 

Ärendebeskrivning 

Bilden av Säter är för många Säterdalen. Säterdalen med sitt ravinsystem 
som sträcker sig en halvmil mellan Säters stad och Dalälven är unik för 
Sverige med sina spännande naturmiljöer. En av de tillgångar i vår kom-
mun som är unik och dessutom med en stor utvecklingspotential. Inom 
besöksnäringen finns tillväxtmöjligheter. Dalarna är redan ett av vårt 
lands absolut viktigaste och mest framgångsrika besöksregioner, vilket ger 
goda förutsättningar för utveckling av Säterdalen. 

Säters kommun har tagit fram ”Strategi för utveckling av Säterdalen”. 
Strategin utgör grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet av besöksmå-
let Säterdalen. Ambitionen är att behålla och stärka positionen som ett 
tydligt besöksmål. I syfte att ge förutsättningar för ett långsiktigt och stra-
tegiskt arbete finns en politisk fastslagen övergripande inriktning utifrån 
genomförd förstudie, vilket har legat till grund för strategin. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera Strategi för utveckling 
av Säterdalen och Utvecklingsplan för Säterdalen 2017 till samtliga nämn-
der. Ytrandet skall ha inkommit senast 1 december. 

Yttrande 
Säterdalen som lärandemiljö 

Avesta och Borlänge har utifrån fysik, matematik, kemi särskilda utbild-
ningsinsatser i speciell miljö. I Avesta finns Verket och i Borlänge Fram-
tidsmuseet. I Säter erbjuds en unik biotop i form av Säterdalen. Här skulle 
man kunna komplettera de övriga två noderna med en biologisk del i 
Säter. 

Beslutsunderlag 

Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 december 2016,  
§ 198 
forts. 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 10  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

forts. § 95 

Barn- och utbildningsförvaltningens yttrande den 27 oktober 2016 

__________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 11  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 96    

Bun § 96  Arbetsmiljöfrågor 

Arbetsmiljöfrågor 

⋅ Per Wikström redovisar sjukstatistik för barn- och utbildningsförvalt-
ningen, kvartal 3, 2016. Sjukfrånvaron totalt för hela förvaltningen vi-
sar på en minskning i förhållande till kvartal ett och två. 

⋅ Per Wikström informerar om det pågående arbetet med fördelningen 
av statsbidraget till Lärarlönelyftet. 

⋅ Ulf Månsson informerar om pågående rekrytering av ny förskolechef 
till Säters förskoleområde. 

⋅ Ulf Månsson informerar om den aktuella situationen vid Kungsgårds-
skolan. 

⋅ Ulf Månsson informerar om den pågående rekryteringen av ny rektor 
till Klockarskolan. 

__________ 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 12  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 97   

Bun § 97 Lokaler, förskola och skola i Säters kommu  

Lokaler, förskola och skola i Säters kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson informerar att byggnationen av Stora Skedvi förskola och 
skola löper på enligt plan. 

__________ 

 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 13  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 98     

Bun § 98  Val av ersättare till arbetsutskottet efter 
Anna Ställ 

Val av ersättare till arbetsutskottet efter Anna Ställ 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Som ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott efter Anna Ställ 
utses Mats Hansson (S) 

Ärendebeskrivning 

Anna Ställ (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbild-
ningsnämndens utskottet. Fyllnadsval ska göras efter Anna Ställ. 

__________ 

Delges 
Mats Hansson 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 14  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 99     

Bun § 99   Val av ersättare till arbetsutskottet efter 
Adam Grinde 

Val av ersättare till arbetsutskottet efter Adam Grinde 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Som ersättare i barn- och utbildningsnämndens utskott efter Adam Grin-
de utses Ulrika Cederlöf (C) 

Ärendebeskrivning 

Adam Grinde (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och ut-
bildningsnämndens utskottet. Fyllnadsval ska göras efter Adam Grinde. 

__________ 

Delges 
Ulrika Cederlöf 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 15  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 100     

Bun § 100   Val av kontaktpolitiker 

Val av kontaktpolitiker 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Gul Ahmed Elyasi och Ulrika Ce-
derlöf som kontaktpolitiker för Ungdomsverksamheten. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden har tidigare utsett kontaktpolitiker för de olika verksamhets-
områdena. Vid Ungdomsverksamheten finns två vakanta platser efter 
Anna Ställ och Adam Grinde. 

__________ 

Delges 
Gul Ahmed Elyasi 
Ulrika Cederlöf 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 16  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 101    

Bun § 101 Förslag till kalendarium för barn- och ut-
bildningsnämnden 2017 

Förslag till kalendarium för barn- och utbildningsnämnden 2017 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar kalendariet för barn- och utbild-
ningsnämnden 2017 med följande datum: 

Arbetsutskott 
25 januari 
1 mars 
29 mars 
17 maj 
30 augusti 
11 oktober 
29 november 

Nämnd 
8 februari 
15 mars 
12 april 
7 juni 
13 september 
25 oktober 
13 december 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren presenterar ett förslag till kalendarium för barn- och 
utbildningsnämnden 2017. Mats Nilsson förslår att arbetsutskottet den 5 
april flyttas till 29 mars och nämnden den 19 april flyttas till 12 april. 

Beslutsunderlag 

Förslag till kalendarium den 3 oktober 2016 
Utskottet den 12 oktober 2016, § 44 

__________ 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 17  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 102    

Bun § 102 Skolriksdagen 

Skolriksdagen 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elva ordinarie ledamöter beviljas att medverka på skolriksdagen den 24-
25 april. Om inte ordinarie ledamot kan åka får ersättare ta platsen. 

Ärendebeskrivning 

Skolriksdagen äger rum den 24-25 april 2017. 
Utskottet den 12 oktober 2016, § 52 

__________ 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 18  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 103    

Bun § 103  Information 

Information 

Diarienr:   

 Jenny Sköld, ger en återkoppling om barnkonvent-
ionen och sommarens aktiviteter för ungdomar som 
genomförts 2016.  

 

 Marie Palm, ny kommunikatör i Säters kommun 
presenterar sig. 

 

__________ 
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Bun § 104     

Bun § 104  Information verksamhetsbesök 

Information verksamhetsbesök 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Fortsättningsvis ska kontaktpolitiker som är ute på verksamhetsbesök 
lämna in en skriftlig redovisning som delges nämnden. 

Ärendebeskrivning 

Angelica Beyer, Caroline Willfox, Roger Siljeholm och Gunilla Risberg 
informerar att de varit på verksamhetsbesök vid sitt respektive verksam-
hetsområde. Till nästa möte kommer de att lämnas en skriftlig redogö-
relse som kommer att delges nämnden. 

__________ 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 20  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 105   

Bun § 105  Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

2016/0211 Beslut om vistelsetid mer än 15 tim/vecka vid för-
skola 

2016/0213 Utse ställföreträdande rektor vid Dahlander kun-
skapscentrum, 8-9 september 2016 

2016/0216 Utse ställföreträdande rektor vid enbacka skola, 26-
28 september 2016 

2016/0217 Utse ställföreträdande rektor vid Klockarskolan, 23 
augusti 2016 

2016/0228 Undervisning och information till eleverna om vad 
som ska göras för att undvika olyckor i samband 
med skolsjutsning 

2016/0232 Utse ställföreträdande rektor vid Kungsgårdsskolan 
när inte bitr. rektor har möjlighet  

2016/0235 Skolplikt och rätt till utbildning, integrerad person 

2016/0204 Beviljade inackorderingstillägg till elever  

2016/0029 Utse ställföreträdande förskolechef vid Säters för-
skoleområde, 1oktober- 31 december 2016. 

2016/0238 
2016/0239 
2016/0240 

Utskottet beslut den 12 oktober 2016, obetald 
barnomsorgsavgift 

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

2016/0212 Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar/vecka vid 
förskola 

__________ 
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Bun § 106  

Bun § 106    Anmälan av pågående/avslutade 
ärenden, kränkande behandling 

Anmälan av pågående/avslutade ärenden, Kränkande 
behandling 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen. 

2016/0210 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Klockarskolan 

2016/0218 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Klockarskolan 

2016/0229 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Kungsgårdsskolan 

2016/0230 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Kungsgårdsskolan 

2016/0231 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Kungsgårdsskolan 

2016/0233 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid dahlander kunskapscentrum 

2016/0234 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Klockarskolan 

2016/0258 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Klockarskolan 

2016/0259 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling inletts vid Kungsgårdsskolan 

__________ 
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Bun § 107   

Bun § 107  Delgivningar  

Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delgivningarna. 

 Skolmåltidernas näringsberäkning 

2016/0248 Arbetsmiljöverket – Föranmälan av besök vid mora by 
förskola 

F- 2016/0062 SKL:s elevenkät ersättning med skolinspektionens enkät 

2016/0223 Ansökan om statsbidrag till personalförstärkning inom 
elevhälsa och för specialpedagogiska insatser 

2016/0180 Statsbidrag för kompetensutveckling inom Specialpeda-
gogik för läsåret 2016/17 

2016/0181 Skrivelse från Lärarnas riksförbund angående löneutfall 
2016 samt svar från barn- och utbildningsförvaltningen 

2016/0209 Anmälan till barn- och elevombudet  

2016/0252 KPMG - Grundläggande granskning av nämnden 2016 

2016/0214 Rektors delegation till biträdande rektor vid Klockarsko-
lan 

 Budgetuppföljning hela kommunen, september 2016 

2016/0253 
Ansökan om statsbidrag för fortbildning i specialpeda-
gogik 
 

2016/0254 Ansökan om statsbidrag för personalförstärkning i skol-
biblioteket år 2016 

__________ 
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Bun § 108    

Bun §108 Verksamhetsbesök vid Kungsgårdsskolan 

Verksamhetsbesök vid Kungsgårdsskolan 

 
Ärendebeskrivning 

Ledamöterna genomför verksamhetsbesök vid Kungsgårdsskolan där 
man besöker elever i klasserna. Man tittar bl.a. på undervisningen i trä- 
och metallslöjd och textilslöjd, där barnen syr små Halloween-figurer. 
Man besöker femmorna som arbetar med perspektiv i ämnet bild. Leda-
möterna besöker också förberedelseklassen där man träffar barn från 
Eritrea, Irak och Syrien. Ledamöterna besöker också verksamheten vid 
grundsärskolan.  

Barnen var väl förberedda inför besöket och det uppstod många härliga 
samtal mellan politiker och barn.  

Besöket avslutades med en information från skolledningen där nya rek-
torn Annika Bergman tillsammans med biträdande rektor Ulrika Engman 
presenterade verksamheten mer övergripande vid skolan. 

__________ 
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