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§ 48
Revisorers medverkan
Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde medverkar kommunens revisorer Dagny Hansson och Lars
Gabrielsson .
__________
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§ 49
Personal och Arbetsmiljöfrågor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen
Ärendebeskrivning








Rekrytering av ny chef för elevhälsan pågår.
Rekrytering av förvaltningschefs tjänst kommer att påbörjas under hösten 2018.
Rekrytering av biträdande förvaltningschef kommer att påbörjas när ny förvaltningschef är på plats.
Information om hur det ser ut med sjukskrivningar och vikarieanskaffning i verksamheten.
Information om arbetsmiljön vid Klockarskolan.
Information om arbetsmiljön vid Trollskogen.
Redovisning av KPMG rapporten från Stora Skedvi skola.

__________
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Dnr BUN 2018/0136

§ 50
Yrkesintroduktion med inriktning vård- och omsorg (IMYRK)
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Rektor för Dahlander kunskapscentrum får i uppdrag att införa IMYRK mot
vård och omsorg enligt föreslagen kalkyl.
2. om kalkylen inte håller ska dialog med förvaltningschef genomföras för att se
om det ryms inom ramen för barn- och utbildningsförvaltningen. Om den inte
ryms inom ramen ska avveckling ske.
Reservation
Jenny Nordahl, Caroline Willfox och Roger Siljeholm reserverar sig mot beslutet i punkt 2.
_____

Yrkande
Jenny Nordahl (SD), Caroline Willfox (M) och Roger Siljeholm (M) yrkar om kalkylen
inte hålls ska dialog med nämnden genomföras för att se om det ryms inom ramen för
barn och utbildningsförvaltningen.
Ordföranden ställer utskottets förslag punkt 2 mot oppositionens förslag. Han finner
att utskottets förslag punkt 2 bifalles.
Ärendebeskrivning
Utbildningen vänder sig till ungdomar 16-19 år som kan tänka sig en framtid inom
vård- och omsorgssektorn men som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Utbildningen förstärks med yrkessvenska för elever som har annat modersmål
än svenska. Eleverna studerar Svenska/Svenska som andraspråk, matematik, samhällskunskap och engelska på grundskolenivå samt de yrkeskurser som ingår i Vård- och
omsorgsprogrammet och som Vård- & omsorgscollege kräver för intyg som vårdbiträde, nämligen:
År 1
Etik o människans livsvillkor
Hälsopedagogik
Vård- o omsorgsarbete 1
forts.

100 poäng
100 poäng
200 poäng
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Forts. § 50
År 2
Psykologi 1
Medicin 1
Psykiatri 1
Specialpedagogik 1

50 poäng
150 poäng
100 poäng
100 poäng

Om eleven uppnår behörighet för Vård- och omsorgsprogrammet kan eleven söka det
nationella programmet inom den regionala samverkansorganisationen Gysam. Eleven
kan då tillgodoräkna sig de yrkeskurser där eleven uppnått minst betyget E. Har eleven
inte hunnit uppnå ett godkänt betyg eller om det finns särskilda skäl kan eleven läsa
om kursen på det nationella programmet. Mottagande rektor beslutar om eleven har
särskilda skäl att läsa om en kurs.
Möjliga utgångar:
Anställning inom vård- och omsorgssektorn som vårdbiträde
Behörighet till ett nationellt yrkesprogram (i första hand Vård- och omsorgsprogrammet)
Fortsatta studier inom vuxenutbildningen mot undersköterska
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 23 mars 2018
__________
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§ 51
Budgetuppföljning per den 31 mars 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivnings
Henry Surakka, ekonom presenterar en budgetuppföljning per den 31 mars 2018. Prognosen visas en avvikelse på 4,5 mnkr över budget.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per den 31 mars 2018
__________
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Dnr BUN2018/0135

§ 52
Barn- och utbildningsnämndens behovsbudget 2019-2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom behovskalkylen med konsekvensbeskrivningen och nya behov 2019.
Ärendebeskrivning
Henry Surakka, ekonom presenterar förslag till behovsbudget 2019-2021 med konsekvensbeskrivning och nya behov för verksamheten. Förslaget har tagits fram i enighet
med ekonomikontorets direktiv och kommunfullmäktiges beslut om budgetramar. Behovet för barn- och utbildningsnämnden 2019 inklusive volymökningar ligger 5,2
mnkr över ram.
Beslutsunderlag
Ekonomisk behovskalkyl 2019-2021
Utskottet den 4 april 2018
__________
Delges
Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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Dnr Bun 2017/0294

§ 53
Yttrande över motion om att införa fysisk rörelse varje dag i skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.
2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dagliga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera diskussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning.
Ärendebeskrivnings
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 december 2017, att remittera medborgarförslag om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag. Svar ska ha inkommit till
kommunstyrelseförvaltningen senast 2 maj 2018
Motionärens förslag
Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan.
Beslutsunderlag
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 december 2017, § 253
Utskottet den 4 april 2018, § 28
__________
Delges
Kommunstyrelsen

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-18

Barn- och utbildningsnämnden

Blad

9

Dnr Bun 2017/0124

§ 54
Yttrande över återremiss på medborgarförslag om att införa idrott i skolan
vare dag
Barn- och utbildningsnämndens beslut

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå återremissen av medborgarförslaget.
2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dagliga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera diskussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 februari 2018 återremitterat ärendet medborgarförslag om att införa idrott varje dag i skolan. Nämnden ska beskriva hur man
uppnår förslagsställarens syfte, ge utförlig beskrivning av vad verksamheten gör idag av
fysisk aktivitet och rörelse samt kostnader att genomföra medborgarförslaget. I tjänsteskrivelsen redovisas vad som efterfrågas av kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017, att remittera medborgarförslag 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.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september att föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget men att nämnden påtalar betydelsen av daglig rörelse för
eleverna och uppmuntrar skolorna att verka för dagliga inslag av rörelse och motion.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag den 22 februari 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017, § 104
Utskottet den 30 augusti 2017
BUNs yttrande den 13 september 2017 dnr Bun 2017/0124
Kommunstyrelsens au den 13 februari 2018
Grundskolans läroplan, Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU23
Utskottet den 4 april 2018, § 29
Tjänstutlåtande
__________

Delges
Kommunstyrelsen
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Dnr Bun 2018/0126

§ 55
Yttrande över utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Rytmus i
Borlänge
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden har inte några synpunkter på Rytmus utökning av befintlig verksamhet i Borlänge kommun.
Ärendebeskrivning
Rytmus AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman
för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Rytmus Borlänge i
Borlänge kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020.
Säters kommun ges nu möjlighet att yttra oss över ansökan i enlighet med 2 kap. 5
§ skollagen (2010:800). Både Borlänge kommun och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för
den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2018.
Under maj 2018 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan.

Beslutsunderlag
Remiss från skolinspektionen den 13 mars 2018
Utskottet den 4 april 2018, § 30
__________
Delges
Rytmus
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Dnr Bun 2018/0140

§ 56
Rekryteringsstrategi 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar rekryteringsstrategi för barn- och utbildningsnämndens verksamhet.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen tar årligen fram en rekryteringsplan för barn- och
utbildningsförvaltningen som ska antas av nämnden.
Sammanfattning
Enligt förordning (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i
grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
skall till ansökan bifogas en redogörelse för huvudmannens lokala rekryteringsstrategi
(2015:215, 5 §).
Beslutsunderlag
Rekryteringsstrategi 2018
Utskottet den 4 april 2018, § 31

__________
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Dnr BUN 2018/0141

§ 57
Utnämnande av dataskyddsombud
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kristina Mellberg, utnämnds till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden i
Säter.
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning

Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna
ett dataskyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:
•
•
•

samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:
•
•
•
•

ge råd om konsekvensbedömningar
vara kontaktperson för Datainspektionen
vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Bakgrund

Den 25 maj träder Dataskyddsförordningen in och ersätter Personuppgiftslagen. Dataskyddsförordningen innehåller förstärkta regler för att skydda personuppgifter som behandlas av bl.a. myndigheter.
Beslutsunderlag
Utskottet den 4 april 2018, § 32
___________

Delges

Kristina Mellberg, kommunstyrelseförvaltningen
Malin Karhu Birgersson, kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp
Barn- och utbildningsförvaltningens förvaltningskansli
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Dnr BUN 2018/0132

§ 58
Uppföljning av genomförd internkontroll, mars 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad internkontroll.
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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§ 59
Lokaler förskola och skola i Säter
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning




Ulf Månsson informerar hur projektplaneringen ser ut för att påbörja planering för
byggnation av en ny förskola två i Säters kommun.
Information om kontrollmätningar av golven vid Trollskogen. Allt ser bra ut.
Byggnationen vid Stora Skedvi skola går enligt plan.

__________
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§ 60
Information från verksamhetsbesök, politiker
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
Hassan Jafala, informerar och lämnar en skriftlig redovisning från verksamhetsbesöket
vid Dahlander Kunskapscentrum.
__________
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Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Dnr
2018/0046

Beslut om utökad tid i förskola

2018/0058

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0059

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0061

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0062

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0067

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0068

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0097

Utse ställföreträdande förskolechef,
27 mars-9 april 2018

2018/0107

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0138

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0139

Uppsägning från barnomsorgsplats

2018/0142

Beviljat stöd till inackordering

__________
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§ 62
Anmälan av pågående/avslutade ärenden kränkande behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av pågående och avslutade utredningar.
Ärendebeskrivning
Anmälan om pågående och avslutade utredningar gällande kränkande
behandling 2017/2018.
2017/0141, Avslutad utredning
2017/0248

Avslutad utredning

2017/0255

Avslutad utredning

2017/0264

Avslutad utredning

2017/0297

Avslutad utredning

2018/0009

Avslutad utredning

2018/0010

Avslutad utredning

2018/0015

Avslutad utredning

2018/0023- Avslutad utredning
2018/0029
2018/0038

Avslutad utredning

2018/0049

Avslutad utredning

2018/0050

Avslutad utredning

2018/0077

Avslutad utredning

2018/0081

Avslutad utredning

2018/0088

Avslutad utredning

2018/0092

Avslutad utredning
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2018/0093

Anmälan om att utredning har inletts

2018/0094

Avslutad utredning

2018/0095

Avslutad utredning

2018/0131

Avslutad utredning

2018/0133

Anmälan om att utredning har inletts

2018/0139

Anmälan om att utredning har inletts

2018/0143

Anmälan om att utredning har inletts

2018/0146

Avslutad utredning

2018/0147

Anmälan om att utredning har inletts

__________
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§ 63
Protokoll från forum för samverkan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollet för samverkan
Ärendebeskrivning
Sammanträdesprotokoll från forum för samråd, Säters förskole område den 8 mars
2018.
__________
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§ 64
Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
2018/0030

Beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för handledning i Läslyftet i
förskolan 2018/2019

2018/0036

Beslut om beviljad rekvisition för statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder 2018.

2018/0037

beslut om beviljad ansökan om statsbidrag till specialpedagogik för lärande 2018/2019

2018/0045

Beslut om beviljad ansökan om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 2018/2019

2018/0012

Idé banken, avslag på ansökan om medel till projekt kortfilm

2017/0063

Skolinspektionens begäran om yttrande angående skolsituation för
grundskolelev, sekretess

2017/0292

Skolinspektionens beslut om att inkomma med en redovisning av vidtagna åtgärder för elev med särskilt stöd, sekretess

2018/0063

Skolinspektionens beslut om avslutat ärende gällande klagomålshantering, sekretess

2018/0155

Skolinspektionens beslut om avskrivet ärende gällande Klockarskolan,
sekretess

__________
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§ 65
Verksamhetsbesök Klockarskolan
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden genomför verksamhetsbesök vid Klockarskolan. Politikerna får träffa rektor, biträdande rektor samt elevråd och ledningsgruppen på skolan.
__________

