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Lena Johansson (KD), ordförande §§ 52 
Henrieta Vedberg (M) §§ 50-59
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BU  § 49

Information om projektet Plugga klart 

Ärendebeskrivning 
Marcus Zetterlund och Lottie Knutsson från Stiernhööksgymnasiet 
informerade om projektet Plugga klart som vänder sig till elever som riskerar 
att avbryta sina studier.

Bildningsutskottets beslut   
- Informationen läggs till handlingarna. 

___________________
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BU  § 50

Information från förvaltningschef 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Lars Kratz informerade om

 Att Rättviks kommun utsetts till remissinstans för 
skolkommissionens slutbetänkande Samling för skolan – Nationell 
strategi för kunskap och likvärdighet (SOU 2017:35). 

 Rekryteringsprojektet som syftar till att öka antalet behöriga lärare på 
de mindre skolorna i kommunen.  

 Dialogdagarna med rektorsgruppen, Bildningsutskottet och KS-
presidium. 

 Upphandlingsprocessen kring Stiernhööksgymnasiets nya djurhus 
samt om gymnasiets vision om ytterligare ombyggnader och nya 
lokaler. 

 Processen kring ombyggnadsplanerna för Nyhedsskolan.

 Den årliga Friskvårdsdagen för BUF:s personal som sker måndagen 
den 12 juni. 

Bildningsutskottets beslut   
- Informationen läggs till handlingarna. 

___________________
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BU  § 51

Information från ordförande

Ärendebeskrivning 
Ordförande Joanna Stridh informerade om 

 Kommunens integrationsstrategi och handlingsplan som 
integrationssamordnare Anna Börjel arbetar med. 

 Träffen med Region Dalarna och gymnasie- och 
kunskapslyftsminister Anna Ekström.

 Studiebesöket på Familjecentralen i Gagnef.

 Sammanträdet med Leksand-Rättviks Vuxennämnd. 

 Att Carolina Svedjeland blir ny rektor för vuxenutbildningen istället 
för John Arrias.  

 Musikskolans 60 årsjubileum. 

Bildningsutskottets beslut   
- Informationen läggs till handlingarna. 

___________________
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BU  § 52 Dnr 2017/347 612

Förslag till riktlinjer för rättviksungdom vid 
skolgång/boende på NBID

Ärendebeskrivning 
Rättviks gymnasium har en specifik naturbruksutbildning i kombination med 
elevhemsboende för ungdomar med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, boendet har LSS-tillstånd.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår enligt nya riktlinjer att elever 
med funktionsnedsättning boende i Rättvik som, trots stödinsatser från skola 
och socialtjänst, har svårigheter att genomföra skolgång ska kunna beviljas 
elevhemsboende på NBID.
Jäv
Joanna Stridh C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och 
beslut.
Yttrande
Förvaltningschef Lars Kratz föreslog Bildningsutskottet att besluta att föreslå 
Kommunstyrelsen att anta riktlinjerna för rättviksungdom vid 
skolgång/boende på NBID.
Yrkande
Henrietta Vedberg yrkade bifall till förvaltningens förslag.
Proposition
Ordförande ställde proposition på frågan och fann att Bildningsutskottet 
bifallit det samma. 

Bildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen  
- Anta riktlinjerna för Rättviksungdomar vid skolgång/boende på 

NBID, enligt bilaga.  
___________________

Sändlista:
Kommunstyrelsen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(1)

Sammanträdesdatum
2017-05-31

Bildningsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

BU  § 53 Dnr 2017/524 600

Reviderade riktlinjer för att starta enskild pedagogisk 
verksamhet

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har omarbetat sina riktlinjer för aktörer 
som vill driva enskild pedagogisk omsorg. 
Yttrande
Ordförande Joanna Stridh yrkade att Bildningsutskottet föreslår 
Kommunstyrelsen att anta de nya riktlinjerna med tillägget att 
även anställda ska uppvisa utdrag ur Polisens 
belastningsregister vid anställningstillfället.
Proposition
Ordförande ställde proposition på förslaget och fann att Bildningsutskottet 
bifallit det samma. 

Bildningsutskottets förslag till Kommunstyrelsen  
- Anta Riktlinjer för att starta enskild pedagogisk omsorg, enligt 

bilaga. Med tillägget att även anställda ska uppvisa utdrag ur Polisens 
belastningsregister vid anställningstillfället.

___________________

Sändlista:
Kommunstyrelsen
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BU  § 54 Dnr 2017/505 623

Skrivelse från Föräldraföreningen Rättviksskolan 
angående skolskjuts

Ärendebeskrivning 
Föräldraföreningen för Rättviksskolan har inkommit med en skrivelse till 
Bildningsutskottet med förslag på gratis busskort för elever i grundskolan.

Yttrande
Frågan om gratis busskort till alla skolungdomar har, som föräldraföreningen 
skriver, kommit upp och diskuterats ett flertal gånger tidigare genom åren. 
Tanken är god och det finns många positiva aspekter med det, men det 
innebär också stora kostnader.
Bakgrunden till att Rättviks kommun i dagsläget inte har möjlighet att 
bevilja gratis busskort till alla elever i grundskolan är följande:
Frågan ligger på Region Dalarnas bord, eftersom alla beslut gällande 
kollektivtrafiken måste godkännas av deras direktion. I höstas tog de fram ett 
underlag för avgiftsfri kollektivtrafik med fokus på Falun/Borlänge då frågan 
även har uppkommit där. Bland annat kom de fram till att befintlig 
fordonskapacitet sannolikt inte skulle räcka till om vi får fler resenärer under 
högtrafik då det redan idag är hög belastning i tätortstrafiken. Ett antal nya 
fordon skulle behöva köpas in för att förstärka befintlig trafik och 
kostnadsökningen bedöms bli stor. 
Det är inte alla elever med beviljad skolskjuts som åker med den linjelagda 
kollektivtrafiken. Där det inte finns linjelagd trafik måste dessa elever åka 
dels med den ”låsta” skolskjutsen och dels med taxi. Detta gör att många 
elever ändå inte skulle kunna utnyttja sitt busskort för resor utanför skoltid 
till kompisar eller till fritidsaktiviteter, vilket betyder att alla inte behandlas 
lika. 
Man ska också ha i åtanke att även om ungdomarna får åka gratis så krävs 
det ändå att busskort delas ut till dem, som man till exempel gör i Avesta. 
Där måste man köpa ett busskort för 30 kronor för att kunna resa inom 
kommunen, vilket betyder att det ändå uppstår en kostnad för att finansiera 
själva kortämnet och även någon form av administration för borttappade kort 
och hantering av nyutskick. Anledningen till att korten krävs är Dalatrafiks 
avtal med trafikföretagen som får betalt per validerad påstigande resenär. 
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Framför oss ligger också den politiska frågan om skatteväxlingen mellan 
Landstinget Dalarna och kommunkollektivet gällande kollektivtrafiken, 
vilket gör att man nu avvaktar med alla eventuella förändringar innan frågan 
om skatteväxlingen är löst.

Joanna Stridh
Ordförande Bildningsutskottet

Yrkande
Ordförande yrkade att skrivelsen besvaras enligt yttrande. 
Proposition
Ordförande ställde proposition på förslaget och fann att Bildningsutskottet 
bifallit detsamma. 

Bildningsutskottets beslut   
- Skrivelsen besvaras enligt yttrande. 

___________________

Sändlista: 
Rättviksskolan Föräldraförening 
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BU  § 55 Dnr 2017/522 605

Begäran om redovisning av underskott i den 
kommunala gymnasieskolan uppkomna per år från och 
med 2008 till och med 2016

Ärendebeskrivning 
Tre fristående gymnasieskolor i Dalarna har skickat ett ärende till Rättviks 
kommun där de emotser redovisning av eventuella uppkomna underskott 
inom den kommunala gymnasieskolan för åren 2008-2016.
Enligt gymnasieförordningen ska bidrag till fristående gymnasieskolor 
grunda sig på den kommunala gymnasieskolans budget. 
Ett underskott i den kommunala verksamheten kan innebära ett 
resurstillskott till den kommunala verksamheten och de fristående 
gymnasieskolorna ska i det fallet ta del av resurstillskottet 
(likabehandlingsprincipen).
Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2009 har det införts en 
möjlighet till förvaltningsbesvär över kommunens beslut om bidrag till 
enskild verksamhet. Lagändringen trädde i kraft 2009 och möjligheten att 
överklaga beslut om bidrag gäller fr.o.m. kalenderåret 2010.

Yttrande från Barn- och utbildningsförvaltningen
På grund av lagändringen har Rättviks kommun valt att analysera boksluten 
för åren 2010 - 2016. Rättviks kommun ser ärendet som en ansökan om 
justering av bidragsbeloppen för åren 2010 - 2015. Dock vill Rättviks 
kommun hänvisa till 3-årsregeln och dom KJO -1230-1233-14 och kommer 
därmed att fastställa bidragsbeloppen för år 2013 - 2015.
Barn- och utbildningsförvaltningen har analyserat verksamhetsåren och 
boksluten för perioden 2010 - 2015 för den kommunala gymnasie-skolan. 
Stiernhööksgymnasiet i Rättvik redovisar inga underskott under perioden 
(efter justering av kostnadsposter som inte ska räknas med i bidraget till 
fristående gymnasieskolor).
Barn- och utbildningsförvaltningen anser därmed att bidragsbeloppen för 
åren 2013 - 2016 inte behöver justeras då den kommunala gymnasieskolan 
inte har redovisat något underskott för verksamhetsåren nämnts ovan.
Lars Kratz
Förvaltningschef 
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Bildningsutskottets beslut  
- Informationen läggs till handlingarna. 

___________________
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BU  § 56 Dnr 2017/502 600

Arbetsintegrerad lärarutbildning 

Ärendebeskrivning 
Lars Kratz informerade om projektet med arbetsintegrerad lärarutbildning.

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

___________________
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BU  § 57 Dnr 2017/506 04

Budgetuppföljning BUF 2017

Ärendebeskrivning 
Lars Kratz informerade om budgetuppföljningen. 

Bildningsutskottets beslut  
- Informationen läggs till handlingarna. 

___________________
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BU  § 58 Dnr 2017/157 614

Sammanställning kränkande behandling 2017

Ärendebeskrivning 
En sammanställning av ärenden gällande kränkande behandling 
presenterades.

Bildningsutskottets beslut  
- Informationen läggs till handlingar. 

___________________
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BU  § 59 Dnr Diarienummer.

Meddelanden

Ärendebeskrivning 
Skolinspektionen
Uppföljning av beslut om rätten till utbildning för en grundskoleelev 
hemmahörande i Rättviks kommun dnr 2016/309
Svar till Skolinspektionen från förvaltningen gällande dnr 2016/309
Skolverket
Beslut om statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek för 2017/2018
Beslut om statsbidrag för kostnader för samordnare av frågor som rör 
utveckling av verksamhet för nyanlända elever 2017
Beslut om statsbidrag för arbetsförlagt lärande i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan bidragsåret 2016
Beslut om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning för 2017
Beslut om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i 
yrkesämnen för 2017/2018

Bildningsutskottets beslut  
- Informationen läggs till handlingarna. 

___________________
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