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§ 96
Verksamhetsbesök Enbacka skola
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden gör verksamhetsbesök vid Enbacka skola. Ingela Murars Sares, rektor och Agneta Berglund, biträdande rektor inleder med att informera
om arbetet vid Enbacka skola samt presenterar en uppföljning av arbetet med IFOUS.
Därefter ges elevrådet möjlighet att ställa några frågor till politikerna. Verksamhetsbesöket avslutas med att politikerna deltar vid olika lektioner och går sedan med eleverna
på en gemensam lunch i skolmatsalen.
__________
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§ 97
Personal och Arbetsmiljöfrågor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
_____
Ärendebeskrivning
Ulf Månsson informerar att:





Rekrytering av förskolechef till Säters förskoleområde pågår
Rekrytering av biträdande förskolechef/rektor vid Stora Skedvi skola pågår
Chef för elevhälsa efter Anette Westrin är klart
Information om nuläget på enheterna förskola och skola i Säters kommun
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Dnr BUN 2018/0256

§ 98
Yttrande över fordonspolicy för Säters kommunkoncern
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avseende fordonspolicy för Säters kommunkoncern.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern är nödvändig för att kunna nå de nationella miljömålen. Att införskaffa cyklar för kortare resor inom kommunen understryks som enkel och effektiv åtgärd.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 att skicka förslag om Fordonspolicy till nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande.
Policyn
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad det gäller egna
och inköpta transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet.
Transporttjänsterna ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska
styras av de nationella målen. Fordonspolicyn omfattar samtliga fordon som ägs, leasas
eller hyrs av Säters kommun eller dess bolag. Med fordon avses samtliga registreringspliktiga och försäkringspliktiga fordon, samt el cyklar och cyklar som används i tjänsten. Fordonspolicyn omfattar även upphandlingar och inköp av transporttjänster, utförandeentreprenader och varor där godstransporter ingår.

Beslutsunderlag
Fordonspolicy
Utskottet den 10 oktober 2018, § 39
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Dnr BUN 2018/0300

§ 99
Yttrande över programhandling särskilt boende Prästgärdet
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra angående programhandling för särskilt boende Prästgärdet.
_____
Reservation
Caroline Willfox (M), Roger Siljehom (M) och Roger Karlsson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018 att remittera programhandlingarna för nytt särskilt boende för äldre i Säter till nämnder och bolag. Remisstiden beslutades vara från 25 september – 15 oktober 2018.

Förvaltningens yttrande
Barn och utbildningsförvaltningen ser inte att förvaltningens verksamhet påverkas av
den planerade byggnationen för särskilt boende vid Prästgärdet. Av den anledningen
har vi inget att erinra om planerad byggnation.
Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat genomföra en nybyggnad för särskilt boende för
äldre inom Säters tätort med 60-65 platser som skall vara inflyttningsklara senast 2020.
Planeringen av den byggnaden ska möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida behov.
Utifrån ovanstående beslut har en programhandling för nytt särskilt boende arbetats
fram för att antas i Kommunfullmäktige innan beställning till Säterbostäder sker.
Beslutsunderlag
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 25 september 2018, § 170
Tjänsteutlåtande
______
Delges
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2018/0267

§ 100
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar riktlinjerna för personuppgiftsbehandling.
______
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen – GDPR, har projektgruppen för
implementering av den nya EU-förordningen i Säters kommun tagit fram ett förslag till
riktlinjer för hur personuppgifter hanteras i Säters kommun. Riktlinjerna är nämndens/styrelsens instruktioner för hur organisationen ska se ut och hur arbetet ska utföras för att leva upp till de nya kraven. Riktlinjerna beskriver bland annat processerna
för att införa nya personuppgiftsbehandlingar, hantera incidenter samt tillgodose de registrerades rättigheter vad gäller t ex begäran om registerutdrag. Projektgruppen har
bestått av representanter från samtliga förvaltningar, IT-chef samt Säters kommuns
dataskyddsombud.
Bakgrund
Dataskyddsförordningen – GDPR, är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj
2018 och ersatte därmed Personuppgiftslagen. Den nya förordningen ställer höga krav
på transparens; att vår hantering av personuppgifter dokumenteras och kan på begäran
visas upp, t ex vid en inspektion från tillsynsmyndigheten eller på förfråga från en registrerad person.
Beslutsunderlag
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling
Utskottet den 10 oktober 2018, 40
Delges
Barn- och utbildningsförvaltningen kansli
Ledningsgrupp

SÄTERS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

2018-10-24

Blad

7

§ 101
Redovisning av registerutdrag GDPR
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen
______
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att upprätta
och administrera register över de behandlingar av personuppgifter som utförs i Barnoch utbildningsnämndens verksamheter.
Kategorier av personer som berörs, benämns i registret:
• Anställda inom barn- och utbildningsnämnden
• Barn i förskola/pedagogisk omsorg
• Elever/Fritids/kulturskola
• Förtroendevalda
• Vårdnadshavare
För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt registerutdrag till personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Säters
kommun av IT-systemet GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som
hanteras, vilken lag som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge behandlingen ska pågå, vilka som har åtkomst till uppgifterna m.m.
Bakgrund
Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. varje
nämnd och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som utförs. Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är personuppgiftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behandlingar som sker i dess verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara
tillgänglig i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras
tillgängligt för tillsynsmyndigheten.
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Dnr Bun2017/0136

Reviderad Dokumenthanteringsplan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer uppdaterad dokumenthanteringsplan.
______
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan har reviderats.
Bakgrund
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en
dokumenthanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som
hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en heltäckande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
Uppdaterad dokumenthanteringsplan
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Dnr BUN2018/0216

§ 103
Budgetuppföljning per den 30 september 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
______
Ärendebeskrivning
Ulf Månsson, förvaltningschef redovisar budgetuppföljningen per den 30 september
2018. Nya förskoleavdelningar och fortsatt höga vikariekostnader ligger utanför budget
2018. Fortsatt arbete med att minska av personalkostnader pågår. Neddragningar av
personal har börjat ge positiva ekonomiska resultat. Till årets slut förutspås ett resultat
på budgetnivå.
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Dnr Bun 2018/0135

§ 104
Yttrande om oförändrad budgetram 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande.
______
Ärendebeskrivning
Yttrande
Utifrån genomförda åtgärder 2018 beräknar förvaltningen att årets prognostiserade utfall hamnar på noll, alltså en förvaltning i balans.
Förvaltningen ser med oro fram mot 2019 vad gäller finansieringen av ytterligare volymökningar inom förskolan. Behov av att i vår tillskapa 2 eventuellt 3 nya avdelningar
i centrala Säter och Gustafs för att kunna ge föräldrar förskoleplats inom fyra månader.
Den andra stora ekonomiska utmaningen är kostnadsutvecklingen för gymnasieeleverna. 2018 steg Gysams kostnader med 6% vilket gjort att beräknad budget för 2018
inte räcker till. Interkommunala kostnader kommer vara underfinansierade motsvarande 5-6 mnkr under 2018. Samarbetet inom Gysam kommer inför 2019 utvecklas
för att se över kostnadsökningar, kvalitet samt programutveckling. Här måste Gysamsamverkan bli betydligt mer ”på tå” för att utveckla de kommunala gymnasierna inom
samverkansområdet.
Sammanfattningsvisa ligger kostnaderna för förskolans utbyggnad samt eventuella prisökningar inom Gysams utanför budgetram 2019. Förskolans utbyggnad beräknas på
årsbasis 2019 kosta omkring 3 mnkr. Kostnadsberäkningen av Gysam går inte att göra
förrän prislista och elevantagning är klara.
Bakgrund
Vid ingången av 2018 hade förvaltningen en för stor organisation motsvarande 4,6
mnkr. Orsaken till det var icke tillförlitliga underlag ur personalsystemet. Till detta ska
sedan adderas volymökningar i förskolan samt ökade interkommunala kostnader. Under 2018 tillskapades två nya förskoleavdelningar i Centrala Säter med hjälp av modullösning vid Trollskogen. Ökade kostnader kopplat till kost och hyror var ytterligare något som skulle hanteras. Budgeten har under ett antal år skrivits upp med ett procenttal och inte tagit hänsyn till faktiska volym och kostnadsökningar. De sammantagna utmaningarna hamnade på 10,5 mnkr för 2018 att hantera. Osäkerheten med statsbidrag
riktade till förskola och skola samt medel från Migrationsverket har varit osäkra intäkter då statsbidragens men även Migrationsverkets villkor ändras under innevarande
budgetår.
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Utifrån dessa utmaningar har Barn och utbildningsförvaltningen genomfört en genomlysning av verksamheten samt tagit fram åtgärder vilket inneburit en minskning av tidsbegränsade anställningar motsvarande 19 årsarbetare för att få en budget i balans. Arbetet har bedrivits med stor delaktighet av såväl skolledare som fackliga företrädare.
Vidare har personal på arbetsplatsträffar informerats om förvaltningens ekonomiska
läge. Arbetsgrupper utifrån de tre strategierna har påbörjat ett arbete hur vi ska, utifrån
de nya ekonomiska förutsättningarna, fortsätta att utveckla förvaltningens uppdrag.
Utifrån det genomförda arbetet 2018 planeras organisationen vara i ekonomisk balans
inför 2019.
Delges
Kommunalstyrelsen
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Dnr BUN 2015/000001

§ 105
Uppdatering av delegationsordning
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad delegationsordning.
______
Ärendebeskrivning
Revidering av delegationsordningen bl.a. med anledning av ändringar i skollagen från
2018-07-01.
Beslutsunderlag
Förslag till uppdaterad delegationsordning
Utskottet den 10 oktober 2018, 42
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§ 106
Anmälan av pågående och avslutade utredningar gällande kränkande behandling
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
______
Ärendebeskrivning
Redovisning av rapporterade anmälningar av kränkande behandling för perioden
26 september -10 oktober 2018. Vid dagen möte redovisas att det finns 10 öppna ärenden, 40 pågående ärenden och 32 avslutade ärenden av totalt 82 ärenden.
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Dnr Bun 2018/0132

Uppföljning av genomförd internkontroll, september 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.

SÄTERS KOMMUN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 108

2018-10-24

Blad

15

Dnr Bun 2018/282

Lokaler förskola och skola i Säters kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
______
Ärendebeskrivning
Ulf Månsson informerar om:


Vid Storhaga förskola ser man över lokalbehovet för att inrymma flera barnomsorgsplatser.



Förskolan Myran har haft vattenskada men är nu åtgärdad och verksamheten återgår i lokalerna i november.
Förskolan Äventyret har problem med flugor i lokalen åtgärder är vidtagna.
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Information verksamhetsbesök, politiker
Ärendebeskrivning
Inga verksamhetsbesök har genomförts.
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§ 110
Information
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen
______
Ärendebeskrivning


Ulf Månsson informerar om den uppåtgående trenden av meritvärde på kunskapsutveckling för Säters kommun.
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§ 111
Kurser och konferenser
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ordinarie ledamöter utses att delta vid skolriksdagen den 6-7 maj 2019. Om inte ordinarie ledamot kan åka får ersättare ta dennes
plats.
______
Ärendebeskrivning


Skolriksdagen den 6-7 maj 2019 i Stockholm
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§ 112
Protokoll från forum för samverkan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade protokoll.
______
Ärendebeskrivning
Sammanträdesprotokoll från forum för samverkan i Gustafs den 14 maj och 24 september 2018
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§ 113
Delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.
______
Ärendebeskrivning
Dnr
Ärende
2018/0046

Beslut om utökad tid i förskolan, Säters förskoleområde

2018/0307

Beslut om utökad tid i förskolan, Säters förskoleområde

2018/0308

Beslut om utökad tid i förskolan, Säters förskoleområde

2018/0268

Beslut angående förfrågan om att behålla icke utnyttjad förskoleplats

2018/0286

Avslag på sökt utbildning, kompetensutvecklings institutet och svensk
vård och kompetensutveckling i Falun.

2018/0294

Avslag på ansökan Distanskurs Marknadsföring 100 p

2018/0295

Utse ställföreträdande rektor vid Dahlander kunskapscentrum, 16 oktober och 25 oktober.

2018/0297

Beslut om utökad tid i förskolan/pedagogisk omsorg utifrån barnets behov
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§ 114
Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delgivningar.
______
Ärendebeskrivning
Dnr

Ärende

2018/0288

Skolinspektionens begäran om yttrande med anledning av anmälan mot
Klockarskolan, sekretess.

2018/0288

Yttrande över anmälan mot Klockarskolan, sekretess

