
 
Sammanträdesprotokoll 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum   
2018-06-07 
 

 

 
Ärenden 
 
§ 48 Arbetsmiljö och personalfrågor .................................................................................................................... 2 

§ 49 Uppföljning av rutin för obetalda barnomsorgsavgifter ........................................................................... 3 

§ 50 Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för barn- och utbildningsförvaltningen .......... 5 

§ 51 Budgetuppföljning per den 31 april 2018 .................................................................................................... 6 

§ 52 Preliminär Budget 2019 .................................................................................................................................. 7 

§ 53 Uppdatering av nämndplan ........................................................................................................................... 8 

§ 54 Information ...................................................................................................................................................... 9 

§ 55 Uppföljning av genomförd internkontroll, april, maj 2018 ................................................................... 10 

§ 56 Val av kontaktpolitiker till Kungsgårdsskolan ......................................................................................... 11 

§ 57 Lokaler förskola och skola i Säter ............................................................................................................. 12 

§ 58 Information från verksamhetsbesök, politiker ........................................................................................ 13 

§ 59 Anmälan av delegationsbeslut .................................................................................................................... 14 

§ 60 Anmälan av pågående/avslutade ärenden kränkande behandling ........................................................ 15 

§ 61 Delgivningar ................................................................................................................................................. 16 

 
  



SÄTERS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 

 

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 7 juni 2018, kl. 08.30-10.45 

Beslutande Tommy Bäck (S) ordförande 
Anders Olsson (C) 1:e vice ordförande  
Caroline Willfox (M) 2:e vice ordförande 
Abdullah Khaledian (S) 
Gunilla Risberg (MP) 
Helena Vådegård (KD) 
Helena Andersson (S) 
Tommy Alvik (S) 
Roger Siljeholm (M) 
Niclas Bodin (C) 
 

Ersättare  

Övriga deltagare Ulf Månsson, förvaltningschef 
Per Wikström, biträdande förvaltningschef 
Viktoria Robertsson, utvecklare/utredare 
Mai Andersson, nämndsekreterare 
 

Utses att justera 
 

Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, fredagen den 8 juni 2018, kl 9.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 48-61 
 Mai Andersson  

 Ordförande   
 Tommy Bäck  

 Justerande   

 Helena Vådegård  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Barn- och utbildningsnämndens utskott  

Sammanträdesdatum 2018-06-07 
Datum för  
anslags uppsättande 

2018-06-11 Datum för  
anslags nedtagande 

2018-07-03 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift   

 Mai Andersson  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-06-07 
Blad 

2 
 

Justerande sign  Utdragsbestyrkande 
 

   

§ 48 
Arbetsmiljö och personalfrågor 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

 Rekrytering av chef för elevhälsan pågår. 

 Rekrytering av biträdande rektor i Stora Skedvi ska påbörjas. 

 Rekrytering av förvaltningschefs tjänst kommer att påbörjas.  

 Information om arbetsmiljön och åtgärder på Klockarskolan. 

__________ 
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Dnr BUN 2017/0057 

§ 49 
Uppföljning av rutin för obetalda barnomsorgsavgifter 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar ny rutin för hantering av obetalda barnom-
sorgsavgifter. 

2. Beslutet ersätter tidigare beslut taget den 15 mars 2017, § 24  

Ärendebeskrivning  

En utvärdering som gjorts av de nuvarande rutin för hantering av obetalda barnom-
sorgsavgifter visar att det finns familjer som inte betalar förskoleavgift trots krav från 
kronofogdemyndigheten. Summan av kraven som är inlämnade till Kronofogdemyn-
digheten är 39 313 kr.  

Vid utskottet den 23 maj 2018, § 33 gavs förvaltningen i uppdrag att till nämnden den 
7 juni 2018 ta fram ett förslag på reviderade rutiner för obetalda barnomsorgsavgifter. 

 
-------------------------------- 
Förslag till ny rutin vid obetalda barnomsorgsavgifter 

Vid obetald faktura erbjuder barn- och utbildningsförvaltningen vårdnadshavarna att 
upprätta en avbetalningsplan.  

Om vårdnadshavarna väljer att inte upprätta avbetalningsplan, eller om avbetalnings-
plan inte efterlevs, lämnas ärendet efter två obetalda månadsfakturor till barn- och ut-
bildningsnämndens arbetsutskott för beslut. 

Om avgiften inte är betald två veckor efter arbetsutskottets beslut lämnas ärendet till 
ekonomikontoret för ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndig-
heten. 

Om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i 
form av förskola behåller barnet platsen (Skollagen 8 kap. 7 § och 14 kap. 6 §). Förvalt-
ningschef har delegation på att fatta dessa beslut. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-03-15, 24 § om ny rutin vid obetalda 
barnomsorgsavgifter.  
---------------------------------- 
Rutin beslutad 2017-03-15, § 24  

1. Vid obetalad faktura skickar ekonomikontoret en påminnelse om obetald faktura ca den 16:e i 
månaden efter förfallodatum. En påminnelseavgift om 50 kr. tillkommer.  

2. Är fakturan obetald den 16:e månaden efter skickas ny påminnelse från ekonomikontoret. En 
påminnelseavgift om 160 kr. tillkommer.  
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forts. § 49 

3. Handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen skickar i slutet av aktuell månad ett brev till 
vårdnadshavarna med påminnelse om obetald räkning samt informerar om att de kan höra av sig 
till barn- och utbildningsförvaltningen om möjligheten att få en avbetalningsplan upprättad.  

4. En månad efter andra påminnelsen från ekonomikontoret skickas en tredje påminnelse från eko-
nomikontoret, utan avgift, som säger att räkningen kommer att skickas till Kronofogdemyndig-
heten.  

5. När tre påminnelser gått ut från ekonomikontoret (samt brevet från barn- och utbildningsförvalt-
ningen) meddelar handläggare på barn- och utbildningsförvaltningen till ekonomikontoret att räk-
ningen/räkningarna (det kan vara flera räkningar som förfallit till betalning under påminnelseti-
den) ska gå vidare till Kronofogdemyndigheten. Skulden ska dock överstiga 500 kr. (ekonomi-
kontoret har tagit beslut om att inga ärenden under 500 kr skickas till Kronofogdemyndigheten).  

Kronofogdemyndigheten lägger på en avgift på 300 kr. som ska betalas av räkningsinnehavaren (beta-
lar inte räkningsinnehavaren så debiteras barn- och utbildningsförvaltningen).  

Beslutsunderlag 
Utskottet den 23 maj 2018, § 33 
Förslag till reviderad rutin 

__________ 
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  Dnr BUN 2017/0282 

§ 50 
Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck för barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer framtaget förslag till handlingsplan mot he-
dersrelaterat våld och förtryck. 

Ärendebeskrivning  

Handlingsplanen utgår från kommunens övergripande policy mot hedersrelaterat våld 
och förtryck.  

Syftet med handlingsplanen är att på individnivå ange hur barn- och utbildningsför-
valtningens personal ska arbeta för att förhindra hedersrelaterat våld och förtryck. 
Handlingsplanen ska utgöra ett stöd i det vardagliga arbetet för medarbetarna, när nå-
got händer. 

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 ji uppdrag att ta fram en hand-
lingsplan för arbetet med hedersrelaterat våld. Socialnämnden fick av kommunstyrel-
sen den 21 februari 2017 i uppdrag att lämna förslag till en handlingsplan mot heders-
relaterat våld. Socialnämnden föreslår den 7 september 2017 att kommunfullmäktige 
antar förslaget till policy mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att ett uppdrag ges 
till förvaltningarna att ta fram egna handlingsplaner utifrån den antagna policyn. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 30 november 2017, § 149 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-07, § 12 
Förslag till Handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
Utskottet den 23 maj 2018, § 34 

__________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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  Dnr BUN2018/0216   

§ 51 
Budgetuppföljning per den 31 april 2018 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivnings 

Ulf Månsson, förvaltningschef presenterar en budgetuppföljning per den 30 april 2018. 
Utfallet för april visar ett resultat på plus 4 miljoner kronor. Prognosen för helår visar 
ett noll resultat. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per den 31 april 2018 
Utskottet den 23 maj 2018, § 35 

__________ 
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  Dnr BUN 2018/0135  

§ 52 
Preliminär Budget 2019 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till att få budget inom tilldelad ram. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutar i juni 2018 om preliminära ramar för budget 2019. Ra-
men för barn- och utbildningsnämnden på 269 950 tkr täcker inte kostnadsökningarna 
för befintlig verksamhet eller volymförändringarna.  

Vid kommunstyrelsens möte den 22 maj 2018, tilldelades barn- och utbildningsnämn-
den 1 100 tkr. Under förutsättning att kommunstyrelsens förslag beslutas av Kom-
munfullmäktige i juni 2018 utökas barn- och utbildningsnämndens ram med 1 100 tkr. 
Ramen höjs då till 273 362 tkr vilket innebär att sparkravet sänks till 4 080 tkr.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 23 maj 2018 
Utskottet den 23 maj 2018, § 36 

__________ 
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  Dnr BUN 2016/0069 

§ 53 
Uppdatering av nämndplan  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad nämndplan för 2018. 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson, förvaltningschef har tillsammans med Henry Surakka, ekonom reviderat 
den ekonomiska delen i nämndplanen för 2018. 

Bakgrund 
Enligt ”Budgetdirektiv och preliminära ramar 2017 – 2019” antaget av kommunfull-
mäktige den 30 november 2016, § 201 ska nämnderna ta fram en nämndplan där mål 
och strategier redovisas utifrån nämndens uppdrag och kommunens vision och strate-
giska mål. 

Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden av-
ser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar.  

Förutom detta anges vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar, förord-
ningar och kommunens egna styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Uppdaterad nämndplan  
Utskottet den 23 maj 2018, § 37 

__________ 
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§ 54 
Information 

 

Ärendebeskrivning 

Viktoria Robertsson, utvecklare/utredare och Ulf Månsson, förvaltningschef infor-
merar om ersättningsbelopp för gymnasieutbildningar. 

__________ 
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  Dnr BUN 2018/0132 

§ 55 
Uppföljning av genomförd internkontroll, april, maj 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 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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§ 56 
Val av kontaktpolitiker till Kungsgårdsskolan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Caroline Nilsson (S) väljs till ny kontaktpolitiker till Kungsgårdsskolan 

Ärendebeskrivning 

Ny kontaktpolitiker ska utses till Kungsgårdsskolan efter Gul Ahmed Elyasi. 

__________ 

Delges 
Caroline Nilsson  
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§ 57 
Lokaler förskola och skola i Säter 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson, förvaltningschef informerar att den 1:a september 2018 invigs nybygg-
nationen av Stora Skedvi skola.  

_________ 
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§ 58 
Information från verksamhetsbesök, politiker 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 

Ärendebeskrivning 

 Caroline Willfox informerar om besök på Klockarskolan. 

 Caroline Willfox, Helena Andersson och Abduhlah Kaledian redogör från barn-

rättsdagarna som de deltog på den 24-25 april 2018. 

__________ 
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§ 59 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärende 

2017/0236 Beslut om fortsatt utökad tid i förskola 

2018/0187 Brådskande ärende, beslut om ersättningsbelopp för gymnasieskolor 

2018/0191 Beslut om utökad tid i förskola 

2018/0192 Beslut om utökad tid i förskola 

2018/0193 Beslut om utökad tid i förskola 

2018/0198 Avslag på utbildning Administrationsutbildning distans Miroi 

2018/0199 Avslag på utbildning Frisör Falun 

2018/0200 Avslag på administrationsutbildning distans Miroi 

2018/0214 Utseställföreträdande rektor vid Dahlander  under en period 

__________ 
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§ 60 
Anmälan av pågående/avslutade ärenden kränkande behandling 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade ärenden om kränkande be-
handling. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan om pågående och avslutade utredningar gällande kränkande  
behandling. 

Dnr Ärende 

2018/0179 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Kungsgårdsskolan 

2018/0180 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Stora Skedvi skola 

2018/0182 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Stora Skedvi skola 

2018/0188 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Kungsgårdsskolan 

2018/0189 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Stora Skedvi skola 

2018/0201 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Enbacka skola 

2018/0202 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Enbacka skola 

2018/0202 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Enbacka skola 

2018/0203 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Enbacka skola 

2018/0204 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Enbacka skola 

2018/0211 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Stora Skedvi skola  

2018/0213 Anmälan om att kränkande behandling inletts vid Stora Skedvi skola 

2017/0300 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2018/0054 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2018/0143 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2018/0147 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2018/0166 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2018/0173 Avslutad utredning vid Klockarskolan 

2018/0181 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2018/0184 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

2018/0208 Avslutad utredning vid Kungsgårdsskolan 

2018/0212 Avslutad utredning vid Stora Skedvi skola 

__________  
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§ 61 
Delgivningar 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delgivningsärenden. 

Ärendebeskrivning 

 Skolverket - Begäran om utbetalning av statsbidrag för ökad jämlikhet i grundskola 

2018 

 Skolverket - Beslut om ansökt statsbidrag för undervisning under skollov 2018 

 Skolverket - Beslut om godkänd redovisning om statsbidrag för kostnader för sam-

ordnare av frågor som rör utveckling av verksamhet för nyanlända elever 2017 

 Skolverket – beslut om delvis beviljad ansökan om statsbidrag för personalför-

stärkning inom elevhälsa och när det gäller specialpedagogiska insatser 2018 

 Skolverket – Beslut om godkänd slutredovisning för samverkan mellan skolverket 

och Säters kommun inom ramen för uppdraget samverkan för bästa skola. 

 Skolverket – beslut om beviljat statsbidrag för undervisning under skollov för 2018 

 Rektors delegation till biträdande rektor vid Stora Skedvi skola 

 Kvalitetsredovisning 2017 

 KF beslut 2018-04-26, § 41 – Svar på motion om läxfri skola 

 Verksamhetsplan 2018 

 Projektredovisning Idé banken 

 Förvaltningsrätten i Falun – Dom i mål nr 4165-17 

 Skolinspektionens beslut om avslutat ärende, dnr bun 2017/0292 - sekretess 

 Skolinspektionens beslut om avslutat ärende, dnr bun 2017/0063, sekretess 

 Yttrande till skolinspektionen över anmälan om skolsituation för grunskoleelev, 

dnr bun 2018/0137, sekretess 

__________ 
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