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SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-08 1  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Bun § 1    

Bun § 1  Verksamhetsbesök Stora skedvi skola 

Verksamhetsbesök Stora Skedvi skola 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden genomför verksamhetsbesök vid Stora 
Skedvi skola. Förskolechef/rektor Lena Perrault informerar om verksam-
heten och den pågående utbyggnaden av förskola och skola. Därefter 
görs en rundvandring på skolan där några elever från årskurs 6 visar runt i 
de olika klassrummen. Besöket avslutas med en gemensam lunch tillsam-
mans med eleverna.  

__________ 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-08 2  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 2  dnr: dnr BUN 2017/0038 

Bun § 2  Förslag till reglemente för brukarråd 

Förslag till reglemente för brukarråden 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämn-
dens sammanträde i mars se över brukarrådens reglementen och ta fram 
förslag på ett enhetligt reglemente, att gälla för samtliga brukarråd.  

Ärendebeskrivning 

Brukarråden har i dag reglementen som skiljer sig åt mellan de olika en-
heterna vad gäller innehåll. 

Beslutsunderlag 

Nuvarande brukarrådsprotokoll. 
Utskottet den 25 januari 2017, § 1 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 3  dnr: Bun 2016/0122 

Bun § 3  Strategi för ungdomsverksamheten 

Strategi för ungdomsverksamheten 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar skicka förslaget till strategi för 
ungdomsverksamheten på remiss till övriga nämnder i kommunen. 
Nämnderna ska inkomma med ett svar senast den 30 april 2017. 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i barn- och utbildningsnämndens arbete med strategier för att 
styra verksamheten mot gällande mål har förslag på strategi för Ung i 
Säter tagits fram. 

Strategin skall koppla ihop Ung i Säter med de nationella, regionala och 
kommunala styrdokumenten samt vila på ett forskningsbaserat underlag 
där sådan finns att tillgå. 

Beslutsunderlag 

Förslag på strategi för ungdomsverksamheten. 
Utskottet den 25 januari 2017, § 2 

__________ 

Delges 
Samtliga nämnder i Säters kommun 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 4    dnr: BUN 2017/0008 

Bun § 4  Inackorderingstilläggets storlek 

Inackorderingstilläggets storlek 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättningsbeloppet för 
inackordering fastställs till 1 500 kr för studier inom länet och till 1 750 kr 
utanför länet. 

Ärendebeskrivning 

Elevens hemkommun ska lämna ekonomiskt stöd till de elever i gymna-
sieskola som behöver inackordering på grund av skolgången. 

Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. 
Stödet betalas kontant och ska uppgå till lägst 1/30 av prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr.  

Bakgrund 

2016 var inackorderingsbeloppet 1 470 kr inom länet och 1 700 kr 
utanför länet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 10 januari 2017 
Utskottet den 25 januari 2017, § 7 

__________ 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 5  dnr: BUN 2016/0009 

Bun § 5  Uppföljning av internkontrollplan 2016 

Redovisning av genomförd internkontroll 2016 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av genomförd 
internkontroll 2016 

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 rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revisorer senast 
31 mars 2017. Av rapporten skall framgå vilka kontroller som genom-
förts, resultatet av dessa, samt om nämndens interkontrollarbete eller 
rutiner i övrigt behöver uppdateras. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av genomförd internkontroll 2016. 
Utskottet den 25 januari 2016, § 8 

__________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorer 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 6  dnr: BUN 2017/0010 

Bun § 6  Internkontrollplan 2017 

Internkontrollplan 2017 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till internkontrollplan 
2017. 

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 
Förslag till internkontrollplan 2017 
Utskottet den 25 januari 2017, § 9 

_________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 7    

Bun § 7 Redovisning internkontroll, december 2016 och 
januari 2017 

Redovisning internkontroll, december 2016 och januari 2017 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad internkontroll 
för december 2016 och januari 2017. 

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 § 8    dnr: BUN 2017/0019 

Bun § 8  Uppföljning av grundsärskoleelever integre
rade i grundskolan höstterminen 2016 

Uppföljning av grundsärskoleelever integrerade i grundskolan höst-
terminen 2016 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

Elever mottagna i grundsärskolan kan få hela eller delar av sin undervis-
ning inom grundskolan.  

I undervisningssituationen innebär det rent praktiskt att läraren ska pla-
nera undervisningen utifrån två läroplaner och bedöma elevernas kun-
skapsutveckling mot olika kunskapskrav. Barn- och utbildningsförvalt-
ningen följer upp och redovisar hur många grundsärskolelever som är 
inskrivna i grundsärskolan, integrerade i grundskolan höstterminen 2016. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 16 januari 2017 
Utskottet den 25 januari 2017, § 10 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 9    

Bun § 9  Val till arbetsutskott 1 januari 2017- 31 december 
2018 

Val till arbetsutskott 1 januari 2017 – 31 december 2018 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Caroline Willfox (M) väljs som 2:e vice ordförande i arbetsutskottet under 
perioden 1 januari 2017 – 31 december 2018. 

2. Roger Siljeholm (M) väljs som ersättare i barn- och utbildningsnämnden un-
der perioden i januari 2017- 31 december 2018.  

Ärendebeskrivning 

Roger Siljeholm (M) har avsagt sig uppdraget som 2.e vice ordförande i arbetsut-
skottet från och med 1 januari 2017. Till ny 2:e vice ordförande föreslås Caroline 
Willfox för perioden 1 januari 2017- 31 december 2018. 

Som ersättare efter Caroline Willfox (M) föreslås Roger Siljeholm för perioden  
1 januari 2017- 31 december 2018. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 10    

Bun § 10 Information 

Information 

   

 Helena Hermansson och Åsa Olsson från Borlänge 
kommun informerar om hur de arbetar med Tole-
ransprojektet/Kungälvsmodellen. Ett projekt där 
man arbetar för att skapa ett sammarbete med syfte 
att sprida, utbyta och utveckla erfarenheter kring det 
demokratifrämjande, förebyggande arbete mot 
våldsbejakande extremism i Dalarna. 

 

 Anette Westrin, chef för elevhälsa, Ida Berner, 
skolkurator, Klockarskolan och Enne Malmberg, 
lärare, Enbacka skola presenterar handlingsplanen 
för att främja närvaron i förskola, grundskola, 
grundsärskola och gymnasieskola i Säters kommun. 

 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 11  dnr: BUN 2016/0068 

Bun § 11 Verksamhetsbudget 

Verksamhetsbudget 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande verksamhetsbudget för 
2017. 

Politik och administration 25 212 000 
Ung i Säter 2 208 000 
Förskoleverksamhet 52 266 500 
Särskoleverksamhet 4 260 000 
Förskoleklass 4 030 000 
Grundskola 95 211 500 
Fritidshem 13 865 000 
Gymnasieskola 49 625 000 
Vuxenutbildning 5 280 000 
Kulturskola 5 780 000 
Summa 257 738 000 

 

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till verksamhetsbudget för barn- och utbildningsnämndens verk-
samheter. 

Beslutsunderlag 

Utskottet den 25 januari 2017, § 3. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 12  dnr: BUN 2017/0021 

Bun § 12 Interkommunala ersättningsbelopp och er-
sättningsbelopp till fristående verksamhet 2017 

Interkommunala ersättningsbelopp och ersättningsbelopp till 
fristående verksamheter 2017 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslagna interkommunala er-
sättningsbelopp och ersättningsbelopp till fristående verksamheter för 
2017: 

 
Belopp 2017 

Förskola 103 700 
Pedagogisk omsorg 86 500 
Fritidshem 28 100 
Förskoleklass 33 200 

 
  

Grundskola 96 200 
Grundsärskola 438 800 

 

Moms med 6% tillkommer till fristående verksamhet. 

Ersättningen per barn/elev inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp. 

Reducering av föräldraavgiften tillkommer om den tillfaller Säters kom-
mun. Reduceringen är 4 510 kr. 

Samma ersättning tillfaller oavsett årskurs på grundskolan. 

Ärendebeskrivning 

Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner och fristående 
verksamheter 2017 gällande förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

Beslutsunderlag 

Förslag till Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner och 
fristående verksamheter 2017 gällande förskola, fritidshem, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

Utskottet den 25 januari 2017, § 4 
__________ 
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Bun § 13   dnr: Dnr Bun 2017/0022 

Bun § 13   Interkommunala ersättningsbelopp till 
kommunala gymnasieskolor och ersättningsbelopp till friståend  
gymnasieskolor 2017 

Interkommunala ersättningsbelopp till kommunala gymnasie-
skolor och ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor 
2017 

 
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 
Programmet erbjuds/anordnas i samverkansområ-
det Gysam prislista 

Programmet erbjuds/anordnas utanför samver-
kansområdet Skolverkets riksprislista 

 

Ärendebeskrivning 

Interkommunala ersättningsbelopp 2017 till kommunala gymnasieskolor 
inom Gysam, ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför 
Gysamområdet och ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor.  

Beslutsunderlag 
Utskottet den 25 januari 2017 

_________ 
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Bun § 14  dnr: BUN 2017/0023  

Bun § 14  Gysam gemensamma prislista 2017 

Gysam gemensam prislista 2017 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna gemensamma prislistor 
för Gysam 2017. 

Ärendebeskrivning 

Gysams ledningsgrupp har beslutat att fastställa Gysams prislistor 2017. 
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 
Gysams prislista 17 januari 2017 
Arbetsutskottet den 25 januari 2017, § 6 

__________ 

Delges  
Gysam 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 15    

Bun § 15 Lokaler, förskola och skola i Säters kommu  

Lokaler, förskola och skola i Säters kommun 

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson, förvaltningschef informerar om den aktuella situationen 
med inomhusluften i lokalerna vid förskolan Äventyret.  

Ulf Månsson informerar om aktuell vattenskada på förskolan Varggro-
pen. 

Ulf Månsson, förvaltningschef informerar om aktuell situation vid försko-
lan i Stora Skedvi. 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 16  

Bun § 16 Anmälan av delegationsbeslut 

Anmälan av delegationsbeslut 

2017/0024 Beslut om avslag på ansökan till utbildnings som 
Djurvårdare vid Sötåsen Naturbruksskola 

2017/0026 Beslut om att utse ställföreträdande förskolechef vid 
Gustafs förskoleområde under perioden 1-10 febru-
ari 2017 

2017/0027 Beslut om avslag på ansökan om utbildning till 
barnskötare/elevassistent vid Hermods Hedemora 

__________ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Bun § 17  

Bun § 17  Anmälan av pågående/avslutade 
ärenden, kränkande behandling 

Anmälan av pågående/avslutade ärenden, Kränkande 
behandling 

2016/0229 Avslutad utredning gällande kränkande behandling 
vid Kungsgårdsskolan 

2016/0288 Avslutad utredning gällande kränkande behandling 
vid Kungsgårdsskolan 

2016/0293 Avslutad utredning gällande kränkande behandling 
vid Kungsgårdsskolan 

2016/0294 Avslutad utredning gällande kränkande behandling 
vid Kungsgårdsskolan 

2016/0316 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Klockarskolan 

2017/0006 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Kungsgårdsskolan 

2017/0030 Anmälan om att utredning gällande kränkande be-
handling har inletts vid Dahlander kunskapscent-
rum 

__________ 
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Bun § 18  

Bun § 18  Delgivningar  

Delgivningar 

Dnr:   

2016/0127 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-
frågor - Beslut om slutrapport för stöd till 
sommarlovsaktiviteter 2016 

 

2016/0317 Ansökan om statsbidrag för specialpedagogik 
för lärande 2017/18  

2017/0028 Ansökan om bidrag till projekt ”9:ornas avslut-
ningsbal” från idé Banken  

 Redovisning från projektet skapande skola läsår 
2015/2016  

2015/0040 Statsbidrag för handledare inom läslyftet läsår 
2015/2016  

2015/0183 Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan 
för bidragsår 2015/2016   

2016/0207 Statsbidrag för Lärarlönelyftet 1 juli-31 decem-
ber 2016  

2016/0254 Statsbidrag för personalförstärkning i skol-
bibliotek juli-december 2016  

2016/0208 Statsbidrag för Lärarlyftet 2, höstterminen 2016  

2016/0022 Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar kar-
riärvägar för lärare hösterminen 2016  

 Sammanträdesprotokoll från språktoksnämnden 
i Dalarna, 2016-11-24, §§ 22-32  

 Kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar, 
höstterminen 2016 

 

 forts 
 

 



SÄTERS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum Blad 

Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-08 19  
   

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

forts. § 18 

Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsredo-
visning 2016 

 Verksamhetsplan 2017  

2016/0282 Skolinspektionen - Beslut om avskrivet ärende 
gällande Stora Skedvi skola  

2016/0209 Barn- och elevombud – beslut om avslutat 
ärende gällande kränkande behandling  

2016/0321 Skolinspektionen – Beslut om avslutat ärende 
gällande Stora Skedvi skola  

2017/0011 
Barn- och elevombud – Yttrande över anmälan 
om kränkande behandling vid förskolan Även-
tyret 

 

2017/0033 Ansökan om bidrag till projekt Film i Säter från 
idé banken 

 

2016/0274 Beslut om beviljat statsbidrag för gymnasial 
lärlingsutbildning  

__________ 
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