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BUN § 1
Utbildning i office 365
Ärendebeskrivning
Säters kommun kommer från den 12 februari 2018 att byta majlsystem från First Class
till Outlook. Ulf Embretsen och Viktoria Robertsson går igenom och utbildar förtroendevalda hur de ska använda majl och kalender i Office 365.
__________
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BUN § 2
Personal och arbetsmiljöfrågor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning


Information skolinspektionens beslut från tillsynsbesök, förskola, förskoleklass,
fritidshem, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildningen. Kommunen har blivit godkänd på samtliga områden.



Ulf Månsson informerar att KPMG ska genomföra en genomlysning av Stora
Skedvi förskola och skola.



Ulf Månsson informerar att i dagsläget är det svårt att rekrytera personal till förskoleområdet i centrala Säter.



Ulf Månsson och Per Wikström har varit ute och träffat personal i verksamheten
för att följa upp det pågående kvalitetsarbetet.

__________
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Dnr BUN 2016/0068

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Med anledning av barn- och utbildningsnämndens bokslut 2017 vill nämnden för
kommunstyrelsen påtala att det är oacceptabelt att kommunen inte har system som ger
tillgång till tillförsiktliga uppgifter för att under året kunna följa personalkostnader och
budget.
Ärendebeskrivning
Henry Surakka redovisar bokslutsprognos för 2017. Bokslutet visar ett underskott på
4 638 tkr vid årets slut. Största underskottet beror på ökade vikariekostnader och interkommunala ersättningar till andra skolor.
__________
Delges
Kommunstyrelsen

SÄTERS KOMMUN
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BUN § 4
Budget 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
Henry Surakka informerar om det pågående arbetet med budget 2018.
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Dnr BUN2018/0006

BUN § 5
Inackorderingstillägg 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ersättningsbeloppet för inackordering justeras till 1 520 kr för studier inom länet.
Ersättningsbeloppet för inackordering utom länet ligger kvar på 1 750 kr.
Ärendebeskrivning
Elevens hemkommun ska lämna ekonomiskt stöd till de elever i gymnasieskola som
behöver inackordering på grund av skolgången.
Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stödet betalas
kontant och ska uppgå till lägst 1/30 av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr.
Studier som bedrivs utanför länet medför högre kostnader för resor. Det finns ingen
särskild skrivning i skollagen för detta men ex. CSN tillämpar en högre ersättning för
studier som bedrivs på ett längre avstånd från hemort.
2017 var inackorderingsbeloppet 1 500 kr inom länet och 1 750 kr utanför länet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 10 januari 2018
Utskottet den 17 januari 2018

__________
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Dnr BUN 2017/0244

BUN § 6
Yttrande över motion om läxfri skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
En motion har inlämnats till kommunfullmäktige i Säter av vänsterpartiet. I motionen
yrkar man att en läxfri skola införs i Säter.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över inkommen motion från kommunstyrelsen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser ingen anledning att frånta pedagogerna möjligheter att ge läxor eftersom det finns läxor/uppgifter som kan behövas genomföras utanför skolans tid
såsom det beskrivs under punkterna nedan kring olika typer av läxor. Det är av viktigt
att läxorna är väl avvägda i utformning och tidsomfattning samt att de är förberedda.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 17 oktober 2017 beslutat att remittera motionen från Vänsterpartiet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motionärens förslag är att en
läxfri grundskola införs i Säters kommun.
Yrkande
Jenny Nordahl (SD) föreslår att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer utskottets förslag att motionen anses besvarad mot Jenny Nordahls
förslag om att avslå motionen. Ordföranden finner att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 oktober 2017
Motion från Vänsterpartiet
__________
Delges
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2017/0282

BUN § 7
Uppföljning av genomförd internkontroll, december, 2017 och januari 2018
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 löpande 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 efterföljande månad.
__________
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Dnr BUN 2017/0010

BUN § 8
Uppföljning av 2017 års internkontrollplan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll
2017.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet. Varje nämnd skall
senast i samband med kommunens årsredovisning rapportera resultat från uppföljning
av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. I
årsredovisningen ges en översiktlig information om nämndens arbete med internkontroll.
En rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revisorer. Av rapporten skall
framgå vilka kontroller som genomförts, resultatet av dessa, samt om nämndens internkontrollarbete eller rutiner i övrigt behöver uppdateras.
Beslutsunderlag
Redovisning av genomförd internkontroll 2017
Utskottet den 17 januari 2018

__________
Delges
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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Dnr BUN 2018/0004

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till internkontrollplan 2018.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna ansvar för att kommunövergripande reglemente, regler och anvisningar följs inom varje verksamhetsområde d.v.s. nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Nämnderna skall i syfte att åstadkomma god intern kontroll upprätta regler och anvisningar som kan behövas för den nämndspecifika verksamheten utifrån den övergripande intern kontrollen fullmäktige beslutat. Dessa regler och anvisningar skall dokumenteras och antas i respektive nämnd.
Nämnd skall senast mars månad varje år anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. I planen skall ingå:
- vad som skall granskas under året,
- vilka regler och anvisningar som berörs,
- vem som är ansvarig för granskningen och
- när granskningen skall rapporteras till nämnd.
Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
Förslag till internkontrollplan 2018
Utskottet den 17 januari 2018

__________

Delges
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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Dnr BUN 2017/0137

BUN § 10
Verksamhetsplan för förskola, skola i Säter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till Verksamhetsplan för förskola
och skola i centrala Säter.
2. Barn- och utbildningsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja utredning och planering av en ny fristående förskoleenhet för 120 barn.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplanen utgår ifrån pedagogiska och organisatoriska förutsättningar samt
barn/elevunderlag. Med förslaget skapar vi bärkraftiga enheter utifrån uppdrag i förordningar, skollag och barn- och utbildningsnämndens nämndsplan.
Första steget i organisationen är förskolan som startar vid 1 års ålder och avslutas när
barnen börjar förskoleklassen höstterminen de år de fyller 6 år.
Förslaget skapar en organisation för 1-9-åringar samt en för 10-16-åringar. Förslaget
utgår från tre förskoleenheter Äventyret, en ny fristående enhet samt den enhet som
kopplas ihop förskoleklass och lågstadiet.
Nästa steg blir mellanstadiet och högstadiet som har gemensamma lokaler. Till högstadiet kommer även elever från två andra mellanstadieskolorna i kommunen. Avgörande
för framgången är lärandets röda tråd. Högstadiet ges möjlighet att tillsammans med
mellanstadiet fånga elevernas lärande över ett längre tidsintervall. På detta sätt tryggas
en kontinuitet i att ge stöd utifrån elevernas behov.
Bakgrund
I samband med Kommunfullmäktiges beslut om Lokalplan för Säter gavs ett uppdrag
till kommunchefen att förtydliga alternativen 2A och 2B i planen för skolan i centrala
Säter. Personalen vid de berörda förskolorna och skolorna framförde sina synpunkter
på Kommunfullmäktiges beslut. Dessa synpunkter tillsammans med fullmäktiges beslut togs med till den arbetsgrupp som bildades.
Arbetsgruppen bestod av representanter från förskolor i centrala Säter, Kungsgårdsskolan, Klockarskolan, Dahlanders kunskapscentrum, personal från Barn och utbildningsförvaltningen samt ordförande i BUN. Vid ett par tillfällen deltog kommunchefen.
Uppdraget som arbetsgruppen utgick från i sitt arbete var:
• Att skapa dialog och förståelse kring lokalplanen
• Att gå igenom de olika förslagen i lokalplanen

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Blad

12

• Att ta fram konsekvensbeskrivningar på dessa
• Att utveckla befintliga förslag, nya tankar
Gruppens arbete utgick ifrån gällande lagar och regler för förskola och skola.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande den 27 december 2017 med bilagor
Utskottet den 17 januari 2018
Ajournering
Mötet ajourneras mellan kl. 13.15-13.30
Yrkande
Caroline Wilfox (M), Roger Siljeholm (M), Jenny Nordahl (SD) yrkar på att en stor enhet på 120 barn är inte att se till barnens bästa. Vi yrka på att det skall vara 2 enheter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer först bifall eller avslag på utskottets förslag punkt 2. Sedan ställer
han bifall eller avslag på oppositionens förslag. Ordföranden finner att utskottets förslag bifalles.
Omröstning begärs
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som röstar på utskottets förslag rösta JA
och den som röstar på oppositionens förslag röstar NEJ.
Anders Olsson (C), Abdulla Kahledin (S), Angelica Beyer (S), Helena Andersson (S),
Gunilla Risberg (MP), Hassa Jafari (S), Niclas Bodin (C) och Tommy Bäck (S) röstar
JA.
Roger Siljeholm (M), Jenny Nodahl (SD) och Caroline Wilfox (M) röstar NEJ.
Med 8 Ja och 3 Nej röster finner ordföranden att utskottets förslag punkt 2 bifalles, att
ge samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja utredning och planering av en ny fristående
förskoleenhet för 120 barn.
Reservation
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M) och Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot
beslut av punkt 2.
___________
Delges
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2017/0243

BUN § 11
Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
Barn- och utbildningsnämnders beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
2018-2019 med justeringen att lägga till kopplingen till kommunens övergripande arbetsmiljöpolicy.
Ärendebeskrivning
Förslag till plan för barn- och utbildningsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete
2018-2019.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar för en tvåårsperiod om en plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom nämndens ansvarsområde.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet fatta beslut om
och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller på annat sätt
far illa. Det handlar även om att utföra tillsyn av arbetsmiljön, följa regler och föreskrifter samt skapa rutiner för arbetsmiljöarbetet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 11 januari 2018
Förslag till plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet

__________
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Dnr BUN 2017/0282

BUN § 12
Information Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. Synpunkter på innehållet lämnas till förvaltningschef.
Ärendebeskrivning
Ulf Månsson informerar om arbetet med att ta fram en handlingsplan utifrån policyn
för barn- och utbildningsförvaltningen.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2017 att anta den lokala handlingsplanen
för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. I samband med antagandet
av planen gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 februari 2017 uppdra till socialnämnden lämna förslag till en handlingsplan
mot hedersrelaterat våld.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till policy mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att ett uppdrag ges till förvaltningarna att ta fram egna
handlingsplaner utifrån antagen policy.
Kommunfullmäktige beslutar den 30 november 2017, § 149, anta förslag till policy
mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdra till nämnderna att ta fram handlingsplaner utifrån policyn.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2017
Utskottet den 17 januari 2018
__________
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Dnr Bun2018/0017

BUN § 13
Klargörande av organisation för ung i Säter
Barn- och utbildningsnämndens beslut





Barn- och utbildningsnämnden har tagit dela av den klargörande informationen
kring organisationen av Ung i Säter
En delegationsordning för Ung i Säter ska upprättas i mars 2018
Styrgruppen för ung i Säter har som uppgift att bereda ärenden till barn och utbildningsnämnden
En enhetschef utses på 25 % för ung i Säter.

Ärendebeskrivning.
Ett förtydligande och klargörande hur organisationen för Ung i Säter ska styras och ledas. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den andra september 2014 i
§ 123 följande:
1. Ingen förändring av organisation för ungdomsfrågor, såväl verksamhet som
strategiska frågor och implementering av barnkonventionen, ligger kvar hos
barn- och utbildningsnämnden.
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom namnbytet från ”Vilja Våga Vara Ung i Säter” till ”Ung i Säter”
I förslaget till beslut kunde man läsa:
 Verksamheten flyttas till kommunstyrelsen/ kommunledningskontoret.
 Budgeten för ungdomsverksamheten flyttas från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen.
 En styrgrupp bildas bestående av förtroendevalda (ordförande/1:e vice ordf/2:e
vice ordförande) och tjänstemän (förvaltningschefer/ av FC utsedd) från kommunstyrelsen, barn- och utbildnings-, kultur-, samhällsbyggnads och socialnämnden samt implementeringsansvarig för konventionen om barnets rättigheter. I styrgruppen fattas de formella besluten av de förtroendevalda. Tjänstemännen är föredragande i styrgruppen.
 Arbetsgrupper bestående av tjänstemän bildas sedan utifrån de målområden som
styrgruppen formulerar för verksamheten.
För att utifrån gällande beslut i kommunstyrelsen den 2 september 2014, § 123 skapa
tydlighet bör följande punkter förtydligas och genomföras
 Beslut gällande frågor som rör Ung i Säter skall tas i barn och utbildningsnämnden.
 En delegationsordning skall upprättas
forts.
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forts. § 13




En styrgrupp ska finnas vars uppdrag kommer vara att hantera information från
olika aktörer som arbetar med ungdomsfrågor samt att skapa samordning och
samarbete för ungdomars bästa i Säters kommun.
Styrgruppen fungerar som beredning inför beslut i barn och utbildningsnämnden.
En enhetschef skall utses för den verksamhet som finansieras av medel tilldelat
budget Ung i Säter.

Bakgrund
När arbetet med att ta fram en strategi för Ung i Säter gick ut på remis skickades remissvaren till både barn och utbildningsnämnden och till kommunstyrelsen. Detta
skedde på grund av oklarhet vad gäller styrning och ledning av Ung i Säter. Behovet att
utreda frågan har växt för att skapa tydlighet för var ansvaret för Ung i Säter ligger.
Ung i Säter har haft en styrgrupp bestående av tjänstemän och politiker som genomfört möten cirka fem gånger per år. Styrgruppens uppdrag och mandat har efterfrågats.
Styrgruppen har enligt protokoll bland annat hanterat information och tagit beslut om
inriktning och uppdrag för verksamheten i Ung i Säter.
__________
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BUN § 14
Lokaler förskola och skola i Säters kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen

Ärendebeskrivning.
Ordföranden Tommy Bäck informerar från senaste byggmötet vid Stora Skedvi. Allt
går enligt plan. En någon fördyring av bygget har uppstått, men medel har tillförts.
Ulf Månsson informerar att man vid Dahlander Kunskapscentrum jobbar med uppdraget egen försörjning.
__________
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BUN § 15
Val av kontaktpolitiker till Dahlander kunskapscentrum
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Hassan Jafari (S) väljs som ny kontaktpolitiker till Dahlander kunskapscentrum.
Ärendebeskrivning.
Ny kontaktpolitiker ska utses till Dahlander kunskapscentrum efter Niclas Lindfors
__________

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-07
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BUN § 16
Information från verksamhetsbesök
Ärendebeskrivning
Nämnden beslutade den 27 oktober 2016, § 104 att skriftliga redovisningar ska lämnas
till nämnden när verksamhetsbesök har genomförts. Vid dagen sammanträde har inga
verksamhetsbesök genomförts.
__________

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-07

BUN § 17
Protokoll från forum för samråd inom förskola och skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen.
Ärendebeskrivning




Protokoll från Klockarskolan den 20 november 2017
Protokoll från Kungsgårdsskolan den 30 november 2017
Protokoll från Säters förskoleområde den 30 november 2017

__________
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SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-07
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BUN § 18
Anmälan av pågående/avslutade ärenden, kränkande behandling
Barn- och utbildningsnämnders beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
Ärendebeskrivning
Redovisning av pågående och avslutande utredningar gällande kränkande behandling.
__________

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Barn- och utbildningsnämnden

Blad
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BUN § 19
Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut
Dnr

Delegationsbeslut

2018/0003

Beslut om bidrag till elev i annan kommun

2018/0016

Beslut om vistelsetid mer än 15 tim/vecka

2018/0046

Beslut om utökad tid i förskola

2017/0258

Beslut om utökad tid i förskolan

2017/0236

Beslut om utökad tid i förskola

2017/0302

Elevens val. Kungsgårdsskolan

2017/0303

Undervisning och information till eleverna vad de ska göra för
att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. Kungsgårdsskolan

__________

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-07
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BUN § 21
Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena.
Ärendebeskrivning
Dnr
2018/0007

Ansökan om statsbidrag för Läxhjälp 2018

2018/0030

Ansökan om statsbidrag för Läslyftet i förskolan2018/19

2018/0035

Ansökan om statsbidrag för Läslyftet i skolan 2018/2019

2018/0034

Ansökan om statsbidrag för introduktionsprogram 2018

2018/0037

Ansökan om statsbidrag för specialpedagogik för lärandet
2018/19

2018/0036

Begäran om utbetalning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshemmet och annan pedagogisk
verksamhet

2017/0039

Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag tillkvalitetsäkrande åtgärder 2017

2017/0201

Beslut om delvis beviljad rekvisition för gymnasieskolans introduktionsprogram 2017/18

2017/0222

Redovisning av beslut från skolinspektionens tillsynsbesök 2017,
för Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem, Gymnasiet, Gymnasiesärskola och Vuxenskolan.

2016/0062

Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag till mindre barngrupper i förskola, 2016/17

2016/0101

Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för Lågstadiesatsning 2016/17

2016/0148

Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för Fritidshemssatsning 2016/17

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Blad
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2016/0223

Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsa och specialpedagogik

2016/0274

Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för gymnasial
lärlingsutbildning för hösten 2016 och våren 2017

2016/0317

Beslut om återkrav för utbetalt statsbidrag för specialpedagogik
för lärande låsår 2017/18

2018/0047

Beslut från skolinspektionen gällande anmälan om skolsituation
för elev, dnr 41-2018:309

2017/0252

Beslut från skolinspektionen att uppföljnings ärende gällande
lämnad utredning kan avslutas. Dnr 411-2017:10975

2017/0276

Beslut från skolinspektionen att uppföljning av ärende gällande
lämnad utredning kan avslutas. Dnr 411-2018:70

2017/0274

Yttrande till barn- och elevombudet gällande anmälan om kränkande behandling vid Stora Skedvi skola, dnr 45-2017:9810

2017/0292

Yttrande till barn- och elevombudet gällande anmälan om kränkande behandling vid stora Skedvi skola, dnr 45-2017:10341

2017/0233

Beslut från kammarrätten i mål nr 2831-17

__________

