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Dnr Bun 2019/0153

§ 44
Budgetuppföljning per den 30 september 2019
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
__________
Ärendebeskrivning
Henry Surakka presenterar budgetuppföljning per den 30 september 2019. Utfallet visar ett minus på ca 600 tkr. Prognosen för helår visar ett noll resultat. Minskning av vikariekostnader pågår samt arbetet med anpassning av personalkostnader.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning per den 30 september2019
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§ 45
Reviderad budgetram 2020
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
__________
Ärendebeskrivning
Henry Surakka, ekonom informerar att förvaltningen inte kommer att gå fram till
Kommunfullmäktige och begära ytterligare medel till reviderad budgetram för 2020.
Bakgrund

Eventuella reviderade budgetramar ska vara ekonomikontoret till handa senast den 23
oktober 2019. Barn- och utbildningsnämnden har den 25 september, delegerat beslutanderätten till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.
Anledningen är att ärendet inte hinner tas på nämndens sammanträde som är den 30
oktober 2019.
Delges
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2019/0277

§ 46
Samverkansavtal mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer samverkansavtal mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
__________
Ärendebeskrivnings
Samverkansavtal mellan socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden avseende
barn som far illa, har uppdaterats och ersätter tidigare samverkansavtal daterat 8 februari 2018. Samverkansavtalet har uppdaterats av förvaltningschef vid socialförvaltningen och förvaltningschef/skolchef vid barn- och utbildningsförvaltningen.
Bakgrund
Alla som arbetar med barn och unga ska samverka för att stödja barn som far illa, vilket bl.a. regleras i socialtjänstlagen och skollagen. Samverkansplikten gäller även barn
som riskerar att fara illa. Skolan och förskolan behöver samverka med socialtjänsten.
Samverkan ska också ske med polisen, barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), barn- och
ungdomshabiliteringen och andra aktörer. Med en god samverkan kan man bättre lösa
komplexa problem, särskilt när ett barn har ett omfattande behov av stöd. Annars
finns det risk att man arbetar parallellt och att ingen tar ansvar för helheten.
Syfte, mål och struktur med samverkan mellan barn och utbildningsnämnden (Bun)
och socialnämnden (Sn) beskrivs i detta dokument. Samverkan organiseras utifrån tre
olika nivåer.
•
•
•

Nivå 1 beskriver den övergripande samverkan mellan nämnder och förvaltningar.
Nivå 2 beskriver bl.a. hur arbetsledningen ska samverka och nyttja resurser
för att ge bästa samhällsstöd för barn, unga och familjer.
Nivå 3 beskriver hur det praktiska arbetet ska ske mellan de olika verksamheterna.

Som stöd för samverkan finns en handbok och en genomförandeplan som ska revideras kontinuerligt. Handboken beskriver rutiner och riktlinjer som gäller för samverkan.
I genomförandeplanen konkretiseras målen för en välfungerande samverkan.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderat samverkansavtal
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Dnr Bun 2019/0001

§ 47
Medicinskt ledningsansvar vid Elevhälsan
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreslagna kompletteringar av delegationsordningen gällande ärende Medicinskt ledningsansvar 1 kap. 3 § Patientsäkerhetslagen.
Skolsköterska Åsa Karlsson har förordnandet fram till 7 januari 2020.
__________
Ärendebeskrivning
Med anledning av Patientsäkerhetslagen 1 kap. 3 föreslås Barn- och utbildningsnämnden
anta förslag till kompletteringar av delegationsordningen.
Bakgrund
Syftet med att delegera barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
Detta skall bidra till effektivitet i förskolans/skolans verksamhet där beslutsfattandet,
trots att det i delegationsordningen inte särskilt anges, så långt möjligt skall ske i samråd med elever, föräldrar, skolpersonal och andra berörda.
Beslut som med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegering fattas av delegat
fattas följaktligen i nämndens namn och är också juridiskt sett ett nämndens beslut.
Delegaten har dock det fulla ansvaret för ärendets beredning och beslut.
Beslut som utan stöd i delegationsordningen fattas av annan än barn- och utbildningsnämnden själv saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte.
Beslutsunderlag
Föreslag till komplettering till delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden.
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Dnr BUN 2019/0001

§ 48
Uppdatering av delegationsordning
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna kompletteringar av delegationsordning.
__________
Ärendebeskrivning
Med anledning av ändringar i Skollagen föreslås barn- och utbildningsnämnden anta
förslag till kompletteringar av delegationsordningen när det gäller överlämning av uppgifter vid övergång mellan och inom skolformer. Delegat föreslås vara rektor.
Bakgrund
Syftet med att delegera barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare.
Detta skall bidra till effektivitet i förskolans/skolans verksamhet där beslutsfattandet,
trots att det i delegationsordningen inte särskilt anges, så långt möjligt skall ske i samråd med elever, föräldrar, skolpersonal och andra berörda.
Beslut som med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegering fattas av delegat
fattas följaktligen i nämndens namn och är också juridiskt sett ett nämndens beslut.
Delegaten har dock det fulla ansvaret för ärendets beredning och beslut.
Beslut som utan stöd i delegationsordningen fattas av annan än barn- och utbildningsnämnden själv saknar laga verkan, d v s det gäller inte.
Beslutsunderlag
Nuvarande delegationsordning
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Dnr Bun 2019/0276

§ 49
Introduktionsprogram Yrkesintroduktion (IMYRK) mot barnskötare/elevassistent
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att rektor för Dahlander kunskapscentrum
får i uppdrag att införa IMYRK mot barnskötare/elevassistent enligt föreslagen
kalkyl.
2. Om kalkylen inte håller ska dialog med förvaltningschef/skolchef genomföras för
att se om det ryms inom ramen för bildningsförvaltningen. Om den inte ryms
inom ramen ska avveckling ske.
__________
Ärendebeskrivning
Utbildningen vänder sig till ungdomar 16-19 år som kan tänka sig en framtid inom
barnskötare/elevassistent men som saknar behörighet till nationellt gymnasieprogram.
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 Skolverkets nationella yrkespaket för
barnskötare och elevassistent.
Om eleven uppnår behörighet för Barn- och fritidsprogrammet 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 förskola och skola som barnskötare eller elevassistent.
Behörighet till ett nationellt yrkesprogram (i första hand Barn- och fritidsprogrammet).
Fortsatta studier inom vuxenutbildningen mot högskolebehörighet för fortsatta studier
till förskollärare.
Kompletterande studier inom vuxenutbildningen till personlig assistent.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 7 oktober 2019
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Dnr BUN 2017/0058

§ 50
Revidering av placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna ändringar i placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg i Säters kommun.
__________
Ärendebeskrivning
Det finns behov av att förtydliga placeringsreglerna utifrån vad gäller föräldraledig
vårdnadshavare och nytt förfarande gällande avgiftskontroll.
•

Titeln förskolechef byts ut mot rektor

•

Förslag till ändring, sid 3, rubrik ”Ansökan om plats i förskola och pedagogisk omsorg” Ansökan görs tidigast 6 månader före önskat placeringsdatum (tidigare 4 månader)

•

Förslag till ändring, sid 4, rubrik ”Barn till föräldraledig vårdnadshavare”: Nytt Barn till föräldraledig vårdnadshavare som har vård av annat barn, har rätt till förskola/pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka.

•

Förslag till ändring, sid 6, rubrik ”Inkomstredovisning”: Stickprovskontroller genomförs hos Skatteverket. Nytt - Inlämnade inkomstuppgifter jämförs med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.

Beslutsunderlag
Nuvarande placeringsregler
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Dnr Bun 2017/0058

§ 51
Förslag till revidering av placeringsregler för fritidshem
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna ändringar i placeringsregler för fritidshem i Säters kommun.
__________
Ärendebeskrivning
En revidering av ett nytt förfarande som gällande avgiftskontroll.
•

Förslag till ändring, sid 3, rubrik, ”Ansökan om plats i fritidshem”. Ansökan görs tidigast 6 månader före placeringsdatum. (Tidigare 4 månader).

•

Förslag till ändring, sid 5, rubrik ”Inkomstredovisning”. Stickprovskontroller genomförs hos Skatteverket Nytt - Inlämnade inkomstuppgifter jämförs
med hushållets taxerade inkomst hos Skatteverket.

Beslutsunderlag
Nuvarande placeringsregler
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§ 52
Information från förvaltningen
Arbetsutskottets beslut
.

1. Arbetsutskottet beslutar att frågan som gäller beslut om avstängning av plats i
barnomsorgen ska tas upp för diskussion i barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens nästkommande presidiemöte.
2. Arbetsutskottet har tagit del av övrig information
Reservation
Caroline Willfox (M) reserverar sig mot beslutet punkt 1 till fördel för eget tillägg.
__________
Ärendebeskrivning
•

Josefina Olerås informerar om regler kring avstängning av barnomsorg,
bl.a när det gäller delad faktura mellan vårdnadshavare. Beslut om avstängning på grund av obetald barnomsorg tas av barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Tidigare skickades beslut till socialtjänsten för kännedom om avstängning, vilket inte görs idag.
Ordföranden föreslår att frågan tas upp på barn- och utbildningsnämndens
och socialnämndens nästkommande presidium för diskussion.
Caroline Willfox initierar på att beslutet om avstängning även borde delges
socialnämnden. En fråga hon även tycker nämnden ska lyfta och inte bara
ta upp som en informationspunkt på soc- bun presidemöte.

Övrig information
•

Uppföljning och dialog av trygghet och studiero, efter nämndens verksamhetsbesök vid Klockarskolan den 25 september 2019

•

Josefina Olerås/Viktoria Robertsson informerar om det pågående arbetet
med genomförande av avgiftskontroll/inkomstkontroll. En jämförelse med
inlämnade uppgift om inkomst från vårdnadshavare som har barn på förskola och/eller fritidshem.

•

Information om aktuell situation vid Säters förskoleområde
Forts.
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forts. § 52
•

Information om renoveringsarbetet av omklädningsrummens utformning
av duschar på olika skolorna i Säters kommun

•

Information om Lärarförbundets skolranking 2019.

