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Sammanträdesdatum
2018-03-14

Bildningsutskottet

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§ Ärende

§ 10 Information från Musikskolan 2018/211 
613

3

§ 11 Information från förvaltningschef 2018/37 
600

4

§ 12 Information från ordförande 2018/38 
600

5

§ 13 Signal om situation på Rättviksskolan, 
Skolinspektionen

2018/79 
108

6

§ 14 Budgetuppföljning 2018 2018/212 
042

7

§ 15 Medborgarförslag gällande ungdomsval 2017/727 
111

8 - 9

§ 16 Ärenden angående trakasserier och kränkande 
behandling BUF 2018

2018/207 
614

10

§ 17 Interkommunal ersättning gymnasiet 2018 2018/216 
605

11

§ 18 Information om Rådslag 2018/208 
600

12

§ 19 Meddelanden 2018/44 
600

13 - 14
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Sammanträdesdatum
2018-03-14

Bildningsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

BU  § 10 Dnr 2018/211 613

Information från Musikskolan

Ärendebeskrivning 
Musikledare Melker Brodin informerade om Musikskolans organisation och 
verksamhet. 

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

___________________
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Bildningsutskottet
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Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

BU  § 11 Dnr 2018/37 600

Information från förvaltningschef

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Lars Kratz informerade om:
Rekryteringen av ny biträdande rektor för rektorsområdet Furudal, Boda och 
Ingels. Nuvarande biträdande rektor har valt att avsluta sin tjänst. 
Implementeringen av den nya lärplattformen/lärportalen Unikum som 
ersätter Fronter. 
Bokslut 2017 beräknas till ett underskott på 6 miljoner kr vilket är lägre än 
tidigare prognos. 
Besiktningen av Nyhedsskolan visar på ett antal brister som RFAB arbetar 
med att åtgärda. Inga allvarliga brister har framkommit vid den oberoende 
besiktningen. 
Uppdraget från kommunchefen att förbättra samarbetet mellan 
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsstrateg 
Kerstin Israelsson och enhetschef Gunilla Kling har arbetat fram ett förslag 
till riktlinjer för samverkan. Förslaget ska behandlas i BU vid sammanträdet 
i april. 

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

___________________
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Bildningsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

BU  § 12 Dnr 2018/38 600

Information från ordförande

Ärendebeskrivning 
Ordförande Joanna Stridh informerade om: 
Studiebesöket på kommunens bemanningsenhet.
Arbetsgruppen för Familjens hus ska ha ett första möte fredagen den 16 
mars. 

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

___________________
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BU  § 13 Dnr 2018/79 108

Signal om situationen på Rättviksskolan, 
Skolinspektionen

Ärendebeskrivning 
Kvalitetsstrateg Kerstin Israelsson presenterade den utredning som 
förvaltningen lämnat till Skolinspektionen med anledning av klagomålet som 
skickats till Skolinspektionen angående Rättviksskolans betygssättning. 
Lena Johansson (KD), Joanna Stridh (C), Henrieta Vedberg (M) och Ann-
Christin Dåderman (S) uttalade sig i ärendet. 

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

___________________
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2018-03-14

Bildningsutskottet

_____________________________________________________________________________________
Justerandes sign                                                                  Utdragsbestyrkande

BU  § 14 Dnr 2018/212 042

Budgetuppföljning 2018

Ärendebeskrivning 
Förvaltningschef Lars Kratz informerade om budgetuppföljningarna för 
2018. Samtliga besparingsåtgärder har nu genomförts. 
Ann-Christin Dåderman (S) och Henrieta Vedberg (M) uttalade sig i ärendet. 

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

___________________

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sida
1(2)

Sammanträdesdatum
2018-03-14

Bildningsutskottet
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BU  § 15 Dnr 2017/727 111

Medborgarförslag gällande ungdomsval

Ärendebeskrivning 
Rättviks kommun har mottagit ett medborgarförslag från Felicia Karls 
Knutsson om att skolan ska arrangera ungdomsval varje år för att öka 
kunskapen om lokal politik. Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i 
uppdrag att inkomma med en tjänsteskrivelse i ärendet. 
Information till elever om vad de politiska partierna i Rättviks kommun står 
för, följt av ett inofficiellt kommunval för elever skulle få följande effekter 
enligt förslagsställaren:

- Öka intresset för politiskt engagemang.
- Förbereda unga inför framtida val.
- Öka framtida valdeltagande.
- Ge unga en bättre bild av de kommunala partierna och vad de står 

för. 
Enligt skollagen (2 kap. 9-10 §) är det rektor som ansvarar för skolans inre 
organisation och leder det pedagogiska arbetet. Det innebär att rektor 
ansvarar för skolans arbetssätt och arbetsformer. Rektor har det övergripande 
ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella mål som 
finns i skolans läroplaner. Varje enskild lärare ansvarar för och planerar sin 
egen undervisning och sina arbetssätt utifrån syfte, centralt innehåll och 
kunskapskrav i läroplanen. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och 
annan personal på skolan har rektor ett särskilt ansvar för att skolans 
arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. 
Att arrangera ett val är ett arbetssätt som elever har möjlighet att påverka 
genom att de har rätt att delta i planering av undervisning tillsammans med 
sin lärare. Skolans elevråd kan också påverka skolans verksamhet, och 
därigenom vara delaktiga i en planering av ett sådant val som föreslås i 
medborgarförslaget. 
Inom ämnet samhällskunskap i grundskolan finns riktlinjer, så kallat centralt 
innehåll, som styr vad ämnet ska innehålla. För årskurs 4-6 står följande 
under ämnesområdet beslutsfattande och politiska idéer: 

 Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala 
beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer 
och grupper kan påverka beslut.

 Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och 
deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor 
som har betydelse för eleven.
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För årskurs 7-9 finns bland annat följande centrala innehåll:

 Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet 
har utvecklats.

 Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, 
landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar 
individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar. 

 Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och 
samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska 
processen kan påverka beslut.

I gymnasieskolans läroplan står att undervisningen i samhällskunskap ska ge 
eleverna möjlighet att utveckla: ”Kunskaper om demokrati och de mänskliga 
rättigheterna såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, 
samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation 
och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och 
perspektiv.”
Rättviksskolan planerar att genomföra ett sådan val som föreslås i 
medborgarförslaget. Även Furudals skola planerar att genomföra ett skolval 
och andra aktiviteter utifrån läroplanens centrala innehåll. 
Stiernhööksgymnasiet har tidigare år genomfört skolval men kommer i år 
istället att genomföra valdebatter och andra former av 
informationsaktiviteter. 

Förvaltningens förslag till beslut
- Anse medborgarförslaget besvarat. 

Yrkande
Lena Johansson (KD) yrkade bifall till förvaltningens förslag. 

Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Enligt förvaltningens förslag
 ___________________
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Sammanträdesdatum
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Bildningsutskottet
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BU  § 16 Dnr 2018/207 614

Ärenden angående trakasserier och kränkande 
behandling

Ärendebeskrivning 
Förelåg ärenden gällande trakasserier och kränkande behandling. 
Lena Johansson (KD) och Ann-Christin Dåderman uttalade sig i ärendet. 

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

___________________
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BU  § 17 Dnr 2018/216 605

Interkommunal ersättning gymnasiet 2018

Ärendebeskrivning 
Ordförande Joanna Stridh och förvaltningschef Lars Kratz informerade om 
arbetet i GYSAM och om programkostnaderna för Stiernhööksgymnasiet för 
2018. 

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

___________________
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BU  § 18 Dnr 2018/208 600

Information om Rådslag

Ärendebeskrivning 
Ordförande Joanna Stridh informerade om kommande datum för Rådslag:
Norra förskoleområdet 18 april
Söderås, Sätra och Vikarbyn 20 april
Boda och Ingels 24 april

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna. 

  

___________________
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BU  § 19 Dnr 2018/44 600

Meddelanden

Ärendebeskrivning 

Skolinspektionen
Beslut efter uppföljning av tillsyn av grundsärskola. Skolinspektionen 
genomförde tillsyn av Rättviks kommun under hösten 2015. 
Skolinspektionen fattade den 18 november 2015 beslut efter tillsyn. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i 
detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder 
som Rättviks kommun inkom med den 28 juni 2016. Skolinspektionen 
avslutar tillsynen avseende de brister som bedöms som avhjälpta.

Beslut efter uppföljning av tillsyn av gymnasiesärskola 2015. 
Skolinspektionen genomförde tillsyn av Rättviks kommun under hösten 
2015. Skolinspektionen fattade den 18 november 2015 beslut efter tillsyn. 
Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i 
detta beslut. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder 
som Rättviks kommun inkom med den 28 juni 2016. Skolinspektionen 
avslutar tillsynen avseende de brister som bedöms som avhjälpta.

Remiss från skolinspektionen angående Hagströmska gymnasiet AB som har 
ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (cykel) vid den fristående gymnasieskolan i Falu kommun 
fr.o.m. läsåret 2019/2020. Remissvar senast den 11 maj. Ärendet behandlas 
på Bildningsutskottets sammanträde den 11 april. Dnr 2018/204

Remiss från skolinspektionen angående Hagströmska gymnasiet AB som har 
ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd 
idrottsutbildning (längdskidor) vid den fristående gymnasieskolan 
Hagströmska gymnasiet Falun i Falu kommun fr.o.m. läsåret 2019/2020. 
Remissvar senast den 11 maj. Ärendet behandlas på Bildningsutskottets 
sammanträde den 11 april. Dnr 2018/187

Remiss från skolinspektionen angående Primusgymnasiet AB som har 
ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
gymnasieskola vid Primusgymnasiet i Mora kommun fr.o.m. läsåret 
2019/2020. Ansökan gäller barn- och fritidsprogrammet med inriktningen 
fritid och hälsa, handels- och administrationsprogrammet med inriktningen 
handel och service och hotell- och turismprogrammet med inriktningen 
turism och resor. Remissvar senast den 11 maj. Ärendet behandlas på 
Bildningsutskottets sammanträde den 11 april. Dnr 2018/195
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Remiss från Skolinspektionen angående Scandinavian College Dalarna AB 
som har ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Scandinavian College Dalarna i Falu kommun 
fr.o.m. läsåret 2019/2020. Ansökan gäller barn- och fritidsprogrammet med 
inriktningen fritid och hälsa, restaurang- och livsmedelsprogrammet med 
inriktningen bageri och konditori, hotell- och turismprogrammet med 
inriktningen turism och resor, handels- och administrationsprogrammet med 
inriktningen handel och service och naturbruksprogrammet med inriktningen 
skog. Remissvar senast den 11 maj. Ärendet behandlas på 
Bildningsutskottets sammanträde den 11 april. Dnr 2018/194

Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att genomföra en 
inspektion den 22 mars 2018 på LSS-boendet Stiernhööksgymnasiet. IVO 
kommer att granska på vilket sätt barn och ungdomar som bor i bostäder 
med särskild service, enligt 9 § 8 LSS, får stöd och hjälp att kommunicera.

Naturvårdsverket
Stiernhööksgymnasiet har ansökt om klimatinvesteringsstöd för inköp av 
simulator som simulerar körning av dumper, grävmaskin och traktor. Dnr 
2018/172

Bildningsutskottets beslut
- Informationen läggs till handlingarna

  

___________________
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