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Dnr Bun 2019/0149

§ 27
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden godkänner yttrandet gällande resultatet i kommunens
Kvalitet i Korthet (KKIK).
__________

Ärendebeskrivning
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet ur
ett medborgarperspektiv och som kan användas för att se hur kommunens verksamheter står sig i en jämförelse med andra kommuner. Uppgifterna som redovisas bygger
på underlag för 2018
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till nämnderna genomför en analys inom respektive
område samt återrapportera till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden
som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande
perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. Projektet har pågått sedan 2006 och Säter har deltagit sedan 2011.
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som
stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna.
KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.
Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsen den 4 april 2019, § 113

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr Bun 2019/0150

§ 28
Uppföljning av tidigare granskning av grundskolans ledningsfunktion 2015
Arbetsutskottets beslut
Barn och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner yttrandet till kommunrevisionen.
__________
Ärendebeskrivnings
Säters kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att följa upp tidigare års genomförande granskning. Syftet med granskningen är att se vilka åtgärder som nämnder vidtagit med hänsyn till granskningsresultatet. Nämnden ska på anmodan från kommunrevisionen lämna ett skriftligt svar avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av granskningen.
Yttrandet ska vara revisorerna tillhanda senast den 31 maj 2019.
Barn- och utbildningsnämnden har den 17 april 2019, § 61 gett arbetsutskottet delegation att fatta beslut i ärendet.
Bakgrund
KPMG genomförde 2015 en granskning av grundskolans ledningsfunktion/rektors
uppdrag.
Granskningens syfte har varit att ge svar på:
− Hur ser ledningsorganisationen ut i förvaltningen?
− Vilka organisatoriska förutsättningar har rektor för att genomföra sitt uppdrag?
− Hur uppfattar personalen tillgången till rektors pedagogiska ledning och stöd?
− Hur fungerar de administrativa processerna och styrningen?
− Hur arbetar nämnden med ledarskapsutveckling för rektorerna?
Sammanfattningsvis pekar revisorerna på följande utvecklingsområden:
− Huvudmannen måste fortsätta sitt arbete med att stärka rektorsroll och följa
upp resultaten av detsamma så att rektor har förutsättningar att i enlighet med
skollagen leda det pedagogiska arbetet på skolenheten och verka för att utbildningen utvecklas.
− Huvudmannen bör göra en översyn av administrativa rutiner och av serviceorganisationen med syfte att effektivisera verksamheten och frigöra tid för rektor.
Beslutsunderlag
Revisorernas granskning av tidigare granskning
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunens Revisorer
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§ 29
Utse representant som ledamot till yrkeshögskolas ledningsgrupp (YH-utbildning)
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden utser Anne-Marie Ställ som ny representant i Region
Dalarnas ledningsgrupp för yrkeshögskoleutbildning.
__________
Ärendebeskrivning
I Yrkes Högskolans stadgar står det att en representant för kommunens skolväsende
skall ingå i ledningsgruppen. Barn- och utbildningsnämnden har tidigare utsett biträdande rektor vid Dahlander kunskapscentrum Anita Johansson att representera Säters
kommuns skolväsende. När hon nu avgår med pension föreslås att efterträdaren på
tjänsten som biträdande rektor, Anne-Marie Ställ, ersätter Anita Johansson i ledningsgruppen från och med höstterminen 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 20 maj 2019

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Budgetuppföljning per den 30 april 2019
Utskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av budgetuppföljningen per den 30 april 2019.
__________
Ärendebeskrivning
Henry Surakka, förvaltnings ekonom presenterar budgetuppföljning per den 30 april
2019. Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 34 %. Periodens avvikelser i resultatet avser eftersläpande interkommunala fakturor och inkommande statsbidrag. Till
årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per den 30 april 2019

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31
Information närvaroteamets budget
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen
__________
Ärendebeskrivning
Henry Surakka informerar om närvaroteamets budget.
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Dnr Bun 2019/0184

Arbetsutskottets beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gällande ett barn sägs upp från och med den 19 juni 2019 med anledning av obetald barnomsorgsavgift.

__________
Ärendebeskrivning
Enligt utdrag över förfallna fakturor har en vårdnadshavare med barnomsorgsplats
inte betalat barnomsorgsavgift för sin plats.
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare
till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delges

Vårdnadshavare
Förskolechef

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr Bun 2019/0185

§ 33
Obetald barnomsorgs
Arbetsutskottets beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gällande ett barn sägs upp från och med den 19 juni 2019 med anledning av obetald barnomsorgsavgift.

__________
Ärendebeskrivning
Enligt utdrag över förfallna fakturor har en vårdnadshavare med barnomsorgsplats
inte betalat barnomsorgsavgift för sin plats.
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare
till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott för beslut om avstängning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delges

Vårdnadshavare
Rektor

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr Bun 2019/0107

§ 34
Förslag till riktlinjer och ordningsregler för besök i respektive verksamhetsområde
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa föreslagna riktlinjer för besök i verksamheten.
__________
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 mars 2019 uppdra till respektive nämnd
att utarbeta och besluta om riktlinjer och ordningsregler för besök i respektive verksamhet (KS au 2019-03-19, au § 117).
Denna riktlinje ska ses som en del i det mer övergripande arbetet med att ge barn och
elever en trygg och säker förskole- och skolmiljö.
Beslutsunderlag
Beslut från KS/AU den 19 mars 2019, § 117
Förvaltningens förslag till riktlinjer för verksamhetsbesök

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Information
Ulrika Cederlöf informerar att det förekommit skadegörelse och oroligheter på Klockarskolan. Till nämnden ska Per Sandberg och Maria Bröddén bjudas in för att informera om det inträffade.
Information om den aktuella situationen kring lärare och pedagoger vid Kungsgårdsskolan.
Föräldrar är inbjudna från årskurs 6 och 9 för att träffa förvaltningschef och ordföranden i barn- och utbildningsnämnden.
Per Wikström informerar att det inkommit två anmälningar från skolinspektionen som
gäller elevärenden.
Caroline Willfox tar upp frågan varför inte inrapporterad fråga till beredningen gällande skolrankingen inte togs upp till sammanträdet.
Caroline Willfox tar upp frågan angående utskick till familjer som gjordes gällande information om skolrankingens resultat.
Mötet Ajournerades mellan kl. 10.00-10.20
__________

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

