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SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-11 1  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Bun § 1    

Bun § 1 Verksamhetsbesök Gustafs förskoleområde 

Verksamhetsbesök Gustafs förskoleområde 

Barn- och utbildningsnämnden genomför verksamhetsbesök vid Mora by 
förskola. Förskolechef Marie Boman informerar om verksamheten och 
hur man arbetar med lärandet, kommunikation- och språkutveckling. Lisa 
Brask, förskollärare visar några exempel på experiment som barnen bru-
kar få vara med och testa. Personal från Storhaga förskola berättar om 
hur de arbetar med tydliggörande pedagogik ur perspektivet, var, när och 
hur. 

Verksamhetsbesöket avslutas med en rundvandring på några av avdel-
ningarna, där politikerna får möjlighet att träffa och prata med personal 
och barn.  

 

 
 

 

 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-11 2  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 2     

Bun § 2  Besök av elever från Klockarskolan som va-
rit på resa till Auschwitz-Birkenau 

Besök av elever från Klockarskolan som varit på resa till Auschwitz-
Birkenau 

Ärendebeskrivning 

Besök från Klockarskolan. Läraren Johan Larsson, tillsammans med ele-
ver från årskurs 9, informerar om resa till Krakow, där de bl.a. besökt 
koncentrationslägret vid Auschwitz-Birkenau. Resan är en del av ett pro-
jekt som genomförs tillsammans med Svenska kommittén mot anti-
semitism (SKMA). Resan genomfördes i december 2015.  

__________ 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2016-02-11 3  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 3   

Bun § 3  Preliminärt bokslut per den 31 december 2015 

Preliminärt bokslut per den 31 december 2015 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningsekonom Henry Surakka redovisar preliminärt bokslut för 
2015.  

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet den 27 januari 2015, § 1 

__________ 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 4    

Bun § 4 Gysam gemensamma prislista 2016 

Gysam gemensamma prislista 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna gemensamma prislistor 
för Gysam 2016. 

Ärendebeskrivning 

Gysams ledningsgrupp beslutade 2016-01-11 att fastställa Gysams prislis-
tor 2016. Beslutet gäller en lista för interkommunala bidragsbelopp och 
en lista med bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 

Gysams gemensamma prislistor, framtagna enligt tidigare beslutad modell 
skall användas Gysam-kommuner emellan.   

När det gäller friskolor skall den gemensamma prislistan användas i de fall 
programmet ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet den 27 januari 2016, § 2 

__________ 

Delges 
Gysam 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 5    

Bun § 5 Interkommunala ersättningsbelopp och er-
sättningsbelopp till fristående verksamheter 2016 

Interkommunala ersättningsbelopp och ersättningsbelopp till 
fristående verksamheter 2016 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande interkommunala ersätt-
ningsbelopp och ersättningsbelopp till fristående verksamheter för 2016: 

  
Belopp interkommunal  

ersättning 
Belopp fristående verksamhet 

(inkl. 6 % mervärdesskatt) 
  Per år Per månad Per år Per månad 
Förskola* 107 844 kr 8 987 kr 114 315 kr 9 526 kr 
Ped. Omsorg* 63 158 kr 5 263 kr 66 948 kr 5 579 kr 
Fritidshem* 29 990 kr 2 499 kr 31 789 kr 2 649 kr 
Förskoleklass 35 584 kr 2 965 kr 37 719 kr 3 143 kr 
  

    Grundskola 
(Samma ersättning 
oavsett årskurs på 
grundskolan) 

94 551 kr 7 879 kr 100 224 kr 8 352 kr 

Särskola 494 718 kr 41 227 kr 524 401 kr 43 700 kr 
 

Ärendebeskrivning 

Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner och fristående 
verksamheter 2016 gällande förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

*Om utföraren väljer att ta ut föräldraavgift reduceras ersättningsbeloppet 
med 4 166 kr/år (347 kr/mån).  

Ersättningen per barn/elev inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp.  

Elevhälsans samtliga kostnader är inkluderade i ersättningsbeloppet (vil-
ket ger ett ersättningsbelopp per barn som inkluderar grundbelopp och 
tilläggsbelopp) 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 6  

Bun § 6 Interkommunala ersättningsbelopp till kom-
munala gymnasieskolor och ersättningsbelopp till fristående gymna-
sieskolor 2016 

Interkommunala ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor 
och ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättningsbelopp till kom-
munala gymnasieskolor inom Gysam sker enligt Gysams gemensamma 
prislista. 

Ersättning till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet och till 
fristående gymnasieskolor regleras enligt tabell nedan. 

 Prislista 
Erbjuder programmet – anordnas i samverkansområdet Gysam prislista 
Erbjuder programmet – anordnas utanför samverkans-
området 

Skolverkets 
riksprislista 

 

Ärendebeskrivning 

Interkommunala ersättningsbelopp 2016 till kommunala gymnasieskolor 
inom Gysam, ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför 
Gysamområdet och ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor.  

__________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 7   dnr: 2015-000017 

Bun § 7 Redovisning av genomförd internkontroll 2015 

Redovisning av genomförd internkontroll 2015 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom redovisning av ge-
nomförd internkontroll 2015.  

2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till: 

⋅ Rektor vid Klockarskolan att tillse att det i körjournal för enhetens bil 
redovisas ändamål med resan. Redovisas vid nämndens sammanträde 
2016-03-10. 

⋅ Förvaltningschef att tillse att uppföljning av regler för upphandling 
genomförs enligt Internkontrollplan 2016. Redovisas vid nämndens 
sammanträde 2016-06-09. 

⋅ Rektor vid Dahlander kunskapscentrum att redovisa en tidplan för att 
komma till rätta med identifierade brister i de individuella studiepla-
nerna vid vuxenutbildningen. Redovisas vid nämndens sammanträde 
2016-03-10. 

⋅ Förskolechef vid Säters förskoleområde redovisa att brandskyddsrond 
genomförts vid förskolan Smultronet. Redovisas vid nämndens sam-
manträde 2016-03-10. 

⋅ Rektor/förskolechef vid Stora Skedvi förskola/skola redovisa att 
brandskyddsrond genomförts vid Stora Skedvi skola och för försko-
lorna i Stora Skedvi. Redovisas vid nämndens sammanträde 2016-03-
10. 

⋅ Kulturskolans ledare att genomföra en revision av enhetens systema-
tiska arbetsmiljöarbete. Redovisas vid nämndens sammanträde 2016-
04-21. 

 
forts. 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

forts §  

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyl-
dighet att löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verk-
samhet. Varje nämnd skall senast i samband med kommunens årsredo-
visning rapportera resultat från uppföljning av den interna kontrollen 
inom nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. I årsredovis-
ningen ges en översiktlig information om nämndens arbete med intern-
kontroll.  

En mer utförlig rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revi-
sorer senast 31 mars 2016. Av rapporten skall framgå vilka kontroller som 
genomförts, resultatet av dessa, samt om nämndens interkontrollarbete 
eller rutiner i övrigt behöver uppdateras. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 19 januari 2016 
Redovisning av genomförd internkontroll 2015 
Utskottet den 27 januari 2016, § 5 

__________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 8 dnr: BUN 2016/0009 

Bun § 8 Internkontrollplan 2016 

Internkontrollplan 2016 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till internkontrollplan 2016. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna ansvar 
för att kommunövergripande reglemente, regler och anvisningar följs 
inom varje verksamhetsområde d.v.s. nämnderna har det yttersta ansvaret 
för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.  

Nämnderna skall i syfte att åstadkomma god intern kontroll upprätta reg-
ler och anvisningar som kan behövas för den nämndspecifika verksam-
heten utifrån den övergripande intern kontrollen fullmäktige beslutat. 
Dessa regler och anvisningar skall dokumenteras och antas i respektive 
nämnd. 

Nämnd skall senast mars månad varje år anta en särskild plan för inneva-
rande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen med ut-
gångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. I planen skall ingå: 

- vad som skall granskas under året, 

- vilka regler och anvisningar som berörs, 

- vem som är ansvarig för granskningen och 

- när granskningen skall rapporteras till nämnd. 

Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2016  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 19 januari 2016 
Förslag till internkontrollplan 2016 
Utskottet den 27 januari 2015, § 6 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 9  dnr: 2015-000018 

Bun § 9  Plan för barn- och utbildningsnämndes syste-
matiska arbetsmiljöarbetet 2015, Redovisning av måluppfyllelse 

Plan för barn- och utbildningsnämndens systematiska arbetsmiljö-
arbete 2015, Redovisning av måluppfyllelse 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Utvärdering av måluppfyllelse av barn- och utbildningsnämndens plan för 
barn- och utbildningsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete 2015.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet 
fatta beslut om och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, 
blir sjuka eller på annat sätt far illa. 

Enligt Arbetsmiljöplan för Säters kommun ska rapportering av det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet ske till Kommunstyrelse och nämnder i sam-
band med internkontrollplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 19 januari 2016 
Utskottet den 27 januari 2015, § 7 

_______ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 10  dnr: BUN 2016/0010 

Bun § 10 Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2016-17 

Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2016-17 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar plan för det systematiska arbetsmil-
jöarbetet 2016-17. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till plan för barn- och utbildningsnämndens systematiska arbets-
miljöarbete 2016-17.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar årligen om en plan för det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet inom nämndens ansvarsområde. Det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet handlar om att i det dagliga arbetet fatta beslut 
om och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka 
eller på annat sätt far illa. Det handlar även om att utföra tillsyn av ar-
betsmiljön, följa regler och föreskrifter samt skapa rutiner för arbetsmil-
jöarbetet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 19 januari 2016 
Förslag till plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
Utskottet den 27 januari 2016, § 8 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 11    

Bun § 11 Redovisning internkontroll, januari 2016 

Redovisning internkontroll, januari 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad internkontroll. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyl-
dighet att löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verk-
samhet.  

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller olika kon-
trollmoment som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna re-
dovisas för nämnden efterföljande månad. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 12    

Bun § 12 Arbetsmiljöfrågor 

Arbetsmiljöfrågor 

Ulf Månsson informerar om aktuella sjukskrivningar. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 13    

Bun § 13 Lokaler, förskola och skola i Säters kommun 

Lokaler, förskola och skola i Säters kommun 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Information om invigning av Enbacka skola som genomförs lördag den 
20 februari 2016. 

Information om att ny förskolemodul till Trollskogen ska vara på plats 
vecka 18. 

Information om att det den 17 februari genomförs ett allmänt möte i 
Stora Skedvi skola gällande byggnationen av ny förskola och om- och 
tillbyggnad av skolan i Stora Skedvi.  

Information om förvaltningens svar till lokalberedningsgruppen vid sam-
hällsbyggnadsförvaltningen gällande utredning av Lokaler för förskola 
och skola i Säters kommun. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 14  

Bun § 14 Information 

Information 

   

 Ulf Månsson, förvaltningschef ger en lägesrapport 
om förskole- och skolplacering av de nyanlända 
barnen som anlänt till Säters kommun.  

En grupp personal har varit i Ornäs skola och tittat 
på hur man jobbar med nyanlända. 

 

 Ulf Månsson informerar om satsning som gjorts i åk 
5 vid Kungsgårdsskolan.  

 

 Ulf Månsson ger en lägesrapport över hur förvalt-
ningen arbetar för elever som är hemmasittare. 

 

 Mats Nilsson informerar om att inga förtroende-
valda kommer att åka på barnrättsdagarna 2016.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 15    

Bun § 15 Protokoll brukarråd, Bilaga 

Protokoll brukarråd 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av brukarrådsprotokollen. 

Ärendebeskrivning 

Brukarrådets protokoll från Stora Skedvi skola och förskola den 17 no-
vember 2015. 

Brukarådets protokoll från Säters förskoleområde den 2 december 2015. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 16      

Bun § 16  Information verksamhetsbesök 

Information verksamhetsbesök 

 
Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisning från verksam-
hetsbesök. 

Ärendebeskrivning 

Mats Nilsson informerar från verksamhetsbesök vid Trollskogens för-
skola. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 17    

Bun § 17  Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut 

2015/0256 Beslut om ansökan om inackorderingsstöd. 

2015/0274 Förfrågan om ett extra skolår på Ljungbergsgymna-
siet, Borlänge. 

2015/0278 Rektors delegation till biträdande rektor vid Klock-
arskolan 

2016/0016 Avslag på ansökan till utbildning som VVS-montör 
Lernia Västerås. 

2016/0023 Beslut om att utse tillförordnad rektorer, och biträ-
dande rektor den 29 januari 2016, vid Klockarsko-
lan. 

2016/0029 Beslut om att utse tillförordnad förskolechef under 
perioden 4 februari-20 mars 2016, vid Säters försko-
leområde. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Bun § 18    

Bun § 18  Delgivningar  

Delgivningar 

Dnr:   

2015/0258 Ansökan och beslut om beviljade medel från 
idé-banken till projektet DalaLan UF.  

 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden den 27 
januari 2016, rapport gymnasietrafik. 

 

 Ansökan om statsbidrag för karriärtjänst 
2016/2017.  
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