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§ 115 
Information från närvaroteamet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens har tagit del av informationen. 

__________ 
 

Ärendebeskrivning 

Närvaroteamet presenterar verksamheten som är ett samarbete mellan barn- och ut-
bildningsförvaltningen och socialförvaltningen i Säters kommun. Teamet arbetar med 
barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
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§ 116 
Uppföljning av de tre strategierna 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Månsson, redovisar hur arbetet med de tre strategierna Organisation, Kommuni-
kation och Inkludering ser ut ute i verksamheterna samt en sammanställning av vad 
som gjorts och vad som återstår att göra   
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§ 117 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Henry Surakka, ekonom presenterar budgetuppföljning per den 31 oktober 2018. Pro-
gnosen för oktober visar 2,7 tkr bättre än budget. Prognosen för helår visar ett noll re-
sultat. 

Osäkerhetsfaktorer är höga interkommunala kostnader för gymnasiet, vikarieanvänd-
ning samt osäkerhetsfaktorer för statsbidrag. m.m. 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2018 
Utskottet den 21 november 2018, § 52 
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  Dnr BUN 2018/0347 

§ 118 
Personal och Arbetsmiljöfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 
 

Ärendebeskrivning 
Ulf Månsson informerar om: 

• Ny förskolechef Britt Tillman börjar vid Säters förskoleområde den 28 januari 
2019 

• Ulrika Engman börjar som biträdande förskolechef i Stora Skedvi skola. 

• Information om långtidssjukskrivningar i verksamheten. 
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Dnr BUN 2018/0343 
 

§ 119 
Riktlinjer för hantering av barn/elever med skyddade personuppgifter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreslagna riktlinjer för hantering av 
barn/elever med skyddade personuppgifter, att gälla från 2019-01-01. 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 

Den 1 januari 2019 införs ny lag ”skyddad folkbokföring” som ersätter begreppet 
kvarskrivning. I samband med detta aviseras då ut en särskild markering för skyddad 
folkbokföring för den som beviljats detta. De som står registrerade som kvarskrivna i 
folkbokföringen får den nya beteckningen med markering för skyddad folkbokföring 
och denna uppgift kommer också att aviseras ut. Bl.a. med anledning av detta föreslås 
revidering av barn- och utbildningsnämndens Riktlinjer för hantering av barn/elever 
med skyddade personuppgifter. 

Bakgrund 

Barn och elever med skyddade personuppgifter påverkas på olika sätt beroende på vad 
som är anledningen till att de har skyddade personuppgifter och hur långvarigt skyddet 
har varit. Många unga med skyddade personuppgifter har bevittnat våld i sina familjer 
och själva varit utsatta för våld. Det är viktigt att barnet eller eleven och dess vårdnads-
havare kan känna sig trygga med verksamheten.  

Beslutsunderlag 

Förslag till riktlinjer för hantering av barn/elever med skyddade personuppgifter. 
Handlingsplan, barn och elever med skyddade personuppgifter. 
Utskottet den 21 november 2018, § 47 
 
Delges 
Skolledare 
Skoladministratörer 
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  Dnr BUN 2018/0344 

§ 120 
Riktlinjer för fotografering och filmning  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar upphäva riktlinjer för fotografering och 
filmning inom förskolan och den pedagogiska omsorgen (BUN 2014-10-09, 120 
§), samt riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, 
kulturskola, grund- grundsär-, tränings- och gymnasieskola, vuxen-utbildning, SFI 
och ungdomsverksamhet i Säters kommun (BUN 2014-10-09, 121 §). 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreslagen riktlinje för fotografering 
och filmning inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter att gälla för 
samtliga verksamheter inom nämndens ansvarsområde. 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 

Bl.a. med anledning av förändrad lagstiftning genom införandet av GDPR1 har förslag 
tagits fram för ny riktlinje för fotografering och filmning inom barn- och utbildnings-
nämndens verksamheter att gälla för samtliga verksamheter inom nämndens ansvars-
område. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om riktlinjer för fotografering och 
filmning inom förskolan och den pedagogiska omsorgen (BUN 2014-10-09, 120 §), 
samt riktlinjer för fotografering och filmning inom fritidshem, förskoleklass, kulturs-
kola, grund- grundsär-, tränings- och gymnasieskola, vuxen-utbildning, SFI och ung-
domsverksamhet i Säters kommun (BUN 2014-10-09, 121 §).  

Beslutsunderlag 
Förslag till riktlinjer för fotografering och filmning inom barn- och utbildningsnämn-
dens verksamheter. 
Utskottet den 21 november 2018, § 48 

Delges 
Skolledare och personal i verksamheten 

                                                      
1 Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har 
till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av 
uppgifter inom Europa inte hind-ras. 
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 Dnr BUN 2018/0346 

§ 121 
Riktlinje för prioritering vid personals sjukdom inom förskola/pedagogisk 
omsorg 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreslagen prioritering vid personals sjuk-
dom inom förskola/pedagogisk omsorg. 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 

Vid situation där personals sjukdom innebär att verksamhet inte kan bedrivas i normal 
omfattning har kommunen skyldighet att ändå tillhandahålla barnomsorg. Detta regle-
ras i skollagen kap. 8 och 25. 

8 kap 5 § skollagen: Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det be-
hövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på 
grund av familjens situation i övrigt. 
25 kap. 2 § Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pe-
dagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vård-
nadshavarnas önskemål om verksamhetsform. 

Bakgrund 

För att tillhandahålla barnomsorg vid mer omfattande sjukdomsutbrott bland personal 
inom förskola/pedagogisk omsorg och då vikarier inte längre går att anskaffa, finns 
behov av att tydliggöra vilka prioriteringar som ska gälla.  

__________ 

Beslutsunderlag 
Förslag till prioritering vid personals sjukdom inom förskola/pedagogisk omsorg. 
Utskottet den 21 november 2018, § 49 
 
Delges 
Skolledare och personal i verksamheten 
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§ 122 
Barn som inte fullgör skolplikt vid Kungsgårdsskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Per Wikström ger en lägesrapport om elev vid Kungsgårdsskolan som inte fullgör 
skolplikten. 
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§ 123 
Ersättning till fristående och kommunala gymnasieskolor 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättningsbelopp till kommunala gymna-
sieskolor inom Gysam sker enligt Gysams gemensamma prislista. 
Ersättning till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet och till fristående 
gymnasieskolor regleras enligt tabell nedan. 

 Prislista 

Programmet erbjuds/anordnas i samverkans-
området 

Gysam prislista 

Programmet erbjuds/anordnas utanför sam-
verkansområdet 

Skolverkets rikspris-
lista 

__________ 
 
Ärendebeskrivning 

Interkommunala ersättningsbelopp 2019 till kommunala gymnasieskolor inom Gysam, 
ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet och ersätt-
ningsbelopp till fristående gymnasieskolor. 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 21 november 2018, § 51 
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§ 124 
Stöd till inackordering 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa inackorderingstillägget till elever i 
gymnasieskola 2019 till 1 550 kr per månad för elever som är inackorderade inom länet 
och 1780 kr för inackorderade elever med skolgång utom länet.  

Stödet ges kontant som stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från 
hemmet under perioden september till maj månad. 
 
Ärendebeskrivning 
Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offent-
lig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.  

 
Bakgrund  
Enligt skollagen SL 15 kap, 32 § skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till ele-
ver i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund 
av skolgången. Stödet ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet 
om stöd.  
Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor inack-
orderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. Lag (2017:1104).  
Läsåret 2018/2019 har ca 16 elever beviljats inackorderingstillägg.  

 

Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2019 beräknats till 
46 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2019 är 1 000 kronor högre än 
prisbasbeloppet för år 2018. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse den 21 november 2018 
Utskottet den 21 november 2018, § 53 
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§ 125 
Utse dataskyddshandläggare 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Mai Andersson, nämndsekreterare utses till barn- och utbildningsnämndens data-
skyddshandläggare. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse en dataskyddshandläggare.  
Dataskyddshandläggaren har till uppgift att se till att information om regler kring han-
tering av personuppgifter når ut till personal inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. Handläggaren ska även se till att dataskyddsförordningens krav 
om dokumentation och information efterlevs.  
 
Beslutsunderlag 
Utskottet den 21 november 2018, § 55 
 
Delges 
Dataskyddsombud 
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§ 126 
Kalendarium 2019 
 

Barn- och utbildningsnämnders beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar kalendariet för 2019 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren presenterar förslag till kalendarium för barn- och utbildnings-
nämnden 2019. 

Beredning 
8.15-10.15 

Arbetsutskott  
8.30-12.00 

BUN 
8.30-16.00 

  9 januari, 8.30-12.00 

 
Onsdag 16 januari 

 
Onsdag 30 januari 

Tisdag 5 februari, strategidag 
Onsdag 13 februari, Bokslut 

Onsdag 20 februari Onsdag 6 mars Onsdag 20 mars 

Torsdag 21 mars Onsdag 3 april Onsdag, 17 april, Budget 

Onsdag 15 maj Tisdag 28 maj Onsdag 12 juni, 8.30-12.00 

Onsdag 28 augusti Onsdag 11 september Onsdag 25 september 

Onsdag 2 oktober Onsdag 16 oktober Onsdag 30 oktober 

Onsdag 13 november Onsdag 27 november Onsdag 11 december, 8.30-12.00 

Beslutsunderlag 
Förslag till kalendarium  
utskottet den 21 november 2018, § 56 
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§ 127 
Anmälan av pågående och avslutade ärenden kränkande behandling 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av rapporterade anmälningar av kränkande behandling för perioden 24 
oktober -21 november 2018 
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  Dnr BUN 2018/0132 

§ 128 
Uppföljning av genomförd internkontroll, oktober-november 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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§ 129 
Anmälan av elevs frånvaro   
 

Barn- och utbildningsnämnders beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Anmälan om elever med upprepade eller längre frånvaro vid Säters kommuns skolor 
samt vilka åtgärder skolan vidtar.  
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§ 130 
Lokaler förskola och skola i Säters kommun 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson informerar om:  

• Arbetet med förskola två 

• Lokalbehov vid Kungsgårdsskolan inför höstterminen 2019 

• Nuläge förskola centrala Säter och Gustafs 

• Uppsägning av lokal vid Sockenstugan som tidigare använts av Stora Skedvi för-
skola och skola under byggtiden av ny skola.  

  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-12-05 
Blad 

18 

 

  

 

§ 131 
Information från verksamhetsbesök, politiker 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit dela av informationen. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Roger Siljeholm, informerar från mötet forum för samråd vid Enbacka skola. 
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§ 132 
Protokoll från forum för samråd 
 

Barn- och utbildningsnämnders beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollet 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdesprotokoll från Säters förskoleområde den 21 november 2018 

Sammanträdesprotokoll från Klockarskolan den 19 november 2018 
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§ 133 
Anmälan av delegationsbeslut 
 

Barn- och utbildningsnämnders beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut 
__________ 

Ärendebeskrivning 

2018/0265 Beslut om förlängd utökad tid i förskola vid Säters förskoleområde  
 

2018/0258 Beslut om förlängd utökad tid i förskola vid Säters förskoleområde 
 

2018/0354 Avslag på ansökan till utbildning som ”Anläggningsmaskinförare” 
 

2018/0334 Förskolechefs delegation till biträdande förskolechef vid Gustafs försko-
leområde 
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§ 134 
Delgivningar 
 

Barn- och utbildningsnämnders beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar 

__________ 

Ärendebeskrivning 

2017/0222 Beslut om avslutad tillsyn vid Stora Skedvi skola 
 

2017/0165 Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för fritidshemssatsning 
2017/2018 

 
2017/0164 Beslut om godkänd redovisning för statsbidrag för fler anställda i lågsta-

diet 2017/2018 
 
2018/0089 Beslut om beviljad rekvisition för statsbidrag för undervisning under 

skollov 2018 
 

2018/0291 Beslut om att avslå ansökan om statsbidrag för entreprenörskap i skolan 
– huvudmän 2018/2019 
 

2018/0208 Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för nyanlända elevers lä-
rande 2017/2018 
 

2017/0052 Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för personalförstärkning i 
skolbibliotek 2017/2018 
 

2017/0211 Beslut om godkänd redovisning av statsbidrag för ökad jämlikhet i 
grundskola 2017/2018 
 

2018/0130 Beslut att delvis bevilja ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper i 
förskola 2018/2019 
 

2017/0062 Beslut om godkänd redovisning för personalförstärkning i skolbibliotek 
2017/2018 
 

2018/0145 Förvaltningsrätten i Falun, Dom i mål nr 1627-18 
 
2018/0353 Beslut om avstigning gällande elev vid Dahlander Kunskapscentrum 
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