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BUN § 21 
Personal och arbetsmiljöfrågor 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Personal 

 Ulf Månsson informerar att förskolechef  vid Säters förskoleområde går i pension 

 Det har varit hög sjukskfrånvaro i verkasamheten under februari 

 Information om verksamhetsplan 2018. Utifrån planen ska det genomföras öv-
ningar gällande jämställdhet 

 Det är fortfarande svårigheter att få ut bl.a personalkostnader i personalsystemet. 

Arbetsmiljö 

 Ulf Månsson informerar att en redovisning av resultatet av KPMG rapporten vid-
Stora Skedvis Skola ska presenteras för personal och föräldrar. 

 Anmälan till arbetsmiljöverket på grund av elevsituation vid Klockarskolan. 

 Svårt att rekrytera förskollärare  

__________ 
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Dnr BUN 2017/0295 

BUN § 22 
Yttrande över bostadsplan 2018-2022 för Säters kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ser positivt på förslaget till bostadsplan 2018 – 2022. 

Det bör dock påpekas att byggande av bostäder kan förändra förutsättningarna för 
barn- och utbildningsnämndens planering för dimensionering av lokaler för förskolor 
och skolor. Detta om antalet barn förändras inom ett område. 

Ärendebeskrivning 
Enligt lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera bo-
stadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. 

Bostadsplan för Säters kommun innehåller Säters vision och strategier för bostadsför-
sörjningen, vilka stödjer kommunens övergripande vision 12 000 invånare år 2030. 
Bostadsplan för Säters kommun fungerar som riktlinjer för bostadsförsörjningen i en-
lighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
Bostadsplanen innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen 2018–2022 med tillhö-
rande mål. 
Intentionen är, att bostadsplanen skall revideras årligen för att ständigt vara aktuell, 
sett till både yttre och inre faktorer. 

Kommunstyrelsen har remitterat förslag på bostadsplan 2018-2022 till barn- och ut-
bildningsnämnden för yttrande.   

Beslutsunderlag 
Remiss av bostadsplan 2018-2022,  dnr KS 2018/0010 
Tjänsteskrivelse den 15 februari 2018 
Utskottet den 28 februari 2018, § 13 

__________ 
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Dnr BUN 2018/0083 

BUN § 23 
Yttrande över Detaljplan för särskilt boende vid Prästgärdet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har inte några särskilda synpunkter på detaljplanen för 
särskilt boende vid Prästgärdet. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har påbörjat planeringen för ett nytt särskilt boende för 
äldre. Särskilt boende för äldre (SäBo) är till för dem som till stor del av dygnet behö-
ver omvårdad och tillsynsbehov. En ny detaljplan krävs för att kunna bygga SäBo på 
den plats fullmäktige förordat den 21 september 2017. I samrådet som förgick det be-
slutet tog barn- och utbildningsnämnden beslut (12 april 2017 BUN§ 47) som innebär 
att nämnden inte har några synpunkter på denna placering av SäBo. 
Den enda av BUN:s verksamheter som finns i närheten är Prästgärdet med Kungs-
gårdsskolans förskoleklasser. Den ligger ca 150 meter från planområdet. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram underlag för en ny detaljplan, ”Samråds-
handling SBN2017/0898”. Synpunkter kan lämnas fram till 3 april 2018. 
 

Beslutsunderlag 
Samrådshandlingar Dnr: SBN 2017/0898 
Tjänsteskrivelse den 9 mars 2018 
__________ 
  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-03-14 
Blad 

5 

 

  

 

 
  Dnr BUN 2018/0019 
 

BUN § 24 
Uppdatering av dokumenthanteringsplan 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
  
Barn- och utbildningsnämnden fastställer uppdaterad dokumenthanteringsplan. 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan har reviderats  

En uppdatering av dokumenthanteringsplanen från den 7 juni 2017 har gjorts.  

Bakgrund 

Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en 
dokumenthanteringsplan.  Planen ska fungera som en katalog över de handlingar som 
hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en hel-
täckande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksam-
hetsområde. 
 

Beslutsunderlag 
Uppdaterad dokumenthanteringsplan 
__________  
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BUN § 25 
Yttrande över motion att införande avgiftsfri Kulturskola 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
  
Barn och utbildningsnämnden avslår båda att-satserna i motionärens förslag.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från vänsterpartiet till barn 
och utbildningsnämnden för yttrande.  

Motionärens förslag   

 att införa avgiftsfri Kulturskola, motionärens förslag är att undervisning i Kulturs-
kolan ska vara avgiftsfri för alla barn   

 att Kulturskolan ska erbjuda avgiftsfri tillgång till instrument. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 december 2017, § 254 
Tjänsteskrivelse den 27 februari 2018 
Utskottet den 28 februari § 12 

__________ 
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  Dnr BUN 2018/0074 
BUN § 28 
Verksamhetsbudget 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande verksamhetsbudget för 2018 

Politik och administration 18 946 000  

Ung i Säter 2 255 000  

Förskoleverksamhet 56 230 000 

Särskoleverksamhet 6 535 000 

Grundskoleverksamhet 115 384 000 

- Förskoleklass 4 075 000 

- Grundskola 95 836 913 

- Fritidshem 15 332 000 

Gymnasieskola 56 126 000 

Vuxenutbildning 4 280 000 

Kulturskola 5 815 000 

Summa 265 571 000 

  

BUN ram 263 316 000 

Ung i Säter      2 555 000 

Ärendebeskrivning 
Förslag till verksamhetsbudget för barn- och utbildningsverksamheter 2018. 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsbudget 2018 
Utskottet den 28 februari 2018, § 17 
___________ 
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  Dnr BUN 2018/0074 
 
 

BUN § 29 
Interkommunala ersättningsbelopp 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa följande interkommunala ersättnings-
belopp för 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner 2018 gällande förskola, fri-
tidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

*Om utföraren väljer att ta ut föräldraavgift reduceras ersättningsbeloppet med 3 190 
kr/år (266 kr/mån).  
Ersättningen per barn/elev inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp.  

Elevhälsans samtliga kostnader är inkluderade i ersättningsbeloppet (vilket ger ett er-
sättningsbelopp per barn som inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp) 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 28 februari 2018, § 18 

__________ 
 
  

  
Belopp interkommunal  

ersättning 

  Per år Per månad 

Förskola* 104 500 kr 8 708 kr 

Ped. Omsorg* 61 300 kr 5 108 kr 

Fritidshem* 30 400 kr 2 533 kr 

Förskoleklass 33 300 kr 2 775 kr 

    
Grundskola 
(Samma ersättning oavsett 
årskurs på grundskolan) 

77 500 kr 6 458 kr 

Särskola 415 600 kr 34 633 kr 
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Dnr BUN 2018/0074 
 
 

BUN § 30 
Ersättningsbelopp till fristående verksamhet 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa följande ersättningsbelopp till fri-
stående verksamheter för 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ersättningsbelopp till fristående verksamheter 2018 gällande förskola, fritidshem, pe-
dagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

*Om utföraren väljer att ta ut föräldraavgift reduceras ersättningsbeloppet med 3 190 
kr/år (266 kr/mån).  
Ersättningen per barn/elev inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp.  

Elevhälsans samtliga kostnader är inkluderade i ersättningsbeloppet (vilket ger ett er-
sättningsbelopp per barn som inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp) 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 28 februari 2018, § 18 

__________ 
 
  

  
Belopp fristående verksamhet (inkl. 6 % mervär-

desskatt) 

  Per år Per månad 

Förskola* 110 770 kr 9 231 kr 

Ped. Omsorg* 64 978 kr 5 415 kr 

Fritidshem* 32 224 kr 2 685 kr 

Förskoleklass 35 298 kr 2 941 kr 

    
Grundskola 
(Samma ersättning oavsett 
årskurs på grundskolan) 

82 150 kr 6 846 kr 

Särskola 440 536 kr 36 711 kr 
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  Dnr BUN 2018/0074 
 
BUN § 31 
Interkommunala ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättningsbelopp till kommunala gymna-
sieskolor inom Gysam sker enligt Gysams gemensamma prislista. Ersättning till kom-
munala gymnasieskolor utanför Gysamområdet regleras enligt tabell nedan. 
 

 Prislista 

Erbjuder programmet – anordnas i samverkansområdet Gysam prislista 

Erbjuder programmet – anordnas utanför samverkans-
området 

Skolverkets riks-
prislista 

 

Ärendebeskrivnings 
Interkommunala ersättningsbelopp 2018 till kommunala gymnasieskolor inom Gysam 
och ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 28 februari 2018, § 19 

__________ 
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BUN § 32 
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor 2018 

Barn- och utbildningsämndens beslut 

Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor inom Gysam sker enligt Gysams ge-
mensamma prislista Ersättning till fristående gymnasieskolor utanför Gysamområdet 
regleras enligt tabell nedan. 

 Prislista 

Erbjuder programmet – anordnas i samverkansområdet Gysam prislista 

Erbjuder programmet – anordnas utanför samverkans-
området 

Skolverkets riks-
prislista 

Ärendebeskrivnings 
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 

Beslutsunderlag 
Utskottet den 28 februari 2018, § 19 

__________ 
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  Dnr BUN 2018/0075  

BUN § 33 
Gysam gemensamma prislista 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen gemensamma prislistor för Gysam 
2018. 

Ärendebeskrivning 

Gysams ledningsgrupp har beslutat att fastställa Gysams prislistor 2018. Beslutet gäller 
en lista för interkommunala bidragsbelopp och en lista med bidragsbelopp till fri-
stående gymnasieskolor. 
Gysams gemensamma prislistor, framtagna enligt tidigare beslutad modell skall använ-
das Gysam kommuner emellan.   

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

Beslutsunderlag 
Gysam gemensamma prislista 
utskottet den 28 februari 2018, § 20 
__________ 

Delges 
Gysam  
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  Dnr BUN 2015-000001 

BUN § 34 
Uppdatering av delegationsordning 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner reviderad delegationsordning. 

Ärendebeskrivning 

 Delegationsordningen har uppdaterats med anledning av bl.a. nya kommunallagen.  

 Vidaredelegation 

  Förändringar vid Dahlander kunskapscentrum.  

 Avstängning från barnomsorgsplats 

 Frångå vårdnadshavarnas önskemål om placering  

 Förvaltningschef får delegation att till Skolinspektionen, Justitieombudsmannen 
(JO) och Skolväsendets överklagandenämnd.  

Beslutsunderlag 
Uppdaterad delegationsordning 
Utskottet den 28 februari 2018, § 21 

__________ 
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BUN § 35 
Delegationsordning för Ung i Säter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Ulf Månsson informerar om arbetsgivaransvaret som ligger på verksamhetsnivå och 
som delegeras till ansvarig för verksamheten att fatta beslut som i stor utsträckning på-
verkar arbetet och arbetsmiljön inom det egna området. 

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 februari 2018, § 13 om ett klargörande 
av organisationen för ung i Säter. Bl.a. beslutades om att en delegationsordning ska 
upprättas under mars 2018. Till nämnden den 14 mars 2018 kommer förslag på dele-
gationsordning att presenteras. 

_________ 
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  Dnr BUN 2018/0076 

BUN § 36 
Information om samarbetsformer för barn- och utbildning och socialnämn-
dens presidiemöten 

Barn- och utbildningsnämnders beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
En beskrivning om samverkan har tagits fram mellan Socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens presidiemöten.  

Syftet 
Syftet med samverkan är att barn och unga får bästa möjliga stöd och att de tillgängliga 
resurserna samordnas och används på ett så effektivt sätt som möjligt. 

 
 Mål  
Målet är att alla som arbetar med barn, unga och deras familjer utvecklar ett samarbete 
som präglas av synsättet ”barnens bästa ett gemensamt ansvar” och att insatser ska 
samordnas, samt kunskapen om varandras uppdrag ska öka. 

Bakgrund 
Alla som arbetar med barn och unga ska samverka för att stödja barn som far illa, vil-
ket 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.  

Som stöd för samverkan finns en handbok och en genomförandeplan som ska revide-
ras kontinuerligt. Handboken beskriver rutiner och riktlinjer som gäller för samverkan. 
I genomförandeplanen konkretiseras målen för en välfungerande samverkan.  

Beslutsunderlag 
Framtagen samverkan mellan barn- och utbildning och socialnämnden 
Utskottet den 28 februari 2018, § 23 

__________ 
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BUN § 37 
Aktiviteter för ungdomar ett samarbete med Kulturförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Ulf Månsson får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta med uppdraget 
att starta upp en verksamhet kvällstid i Stora skedvi och Enbacka. 

Ärendebeskrivning 

Ett förlag har inkommit från en person i Sätra Skedvi om att starta en verksamhet un-
der kvällstid. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att jobba med förslaget. Beslut 
om uppdraget ska fattas av nämnden. 

Bakgrund 
Vid mötet Ung i Säter den 27 februari 2018 och vid utskottet den 28 februari 2018 
togs ärende upp om hur det ser ut med aktiviteter för ungdomar i andra kommundelar 
i Säter. I stora Skedvi har förslag inkommit om att öppna en mötesplats för en social 
och kulturell träffpunkt där ungdomar umgås och aktiverar sig. Ett samarbete med kul-
turförvaltningen skulle kunna vara möjlig. Till barn- och utbildningsnämnden den 14 
mars kommer ett förslag att presenteras på hur ett samarbete skulle kunna se ut. 

__________  

.  
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BUN § 38 
Uppföljning av genomfördinternkontroll, februari  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad internkontroll. 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att lö-
pande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet.  

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller olika kontrollmoment 
som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redovisas för nämnden efter-
följande månad. 
__________ 
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BUN § 39 
Lokaler förskola och skola i Säter 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

 Modulerna från Stora Skedvi är nu flyttade in till centrala Säter. 

 Information om pågående byggnation vid Stora Skedvi skola. Under vecka 29 ska 
allt vara klart och inflyttat. 

 Ulf informerar att flera skolor har problem med takläkage. 

__________  
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BUN § 40 
Val av representant till ung i Säter 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ordföranden Tommy Bäck (S) väljs som representant till Ung i Säter. 

Ärendebeskrivning.  

Som ordföranden i barn- och utbildningsnämnden föreslås att Tommy Bäck ska utses 
som representant till Ung i Säter. 
__________ 
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BUN § 41 
Information verksamhetsbesök politiker 

 

Barn- och utbildningsnämnders beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Caroline Willfox ger en muntlig redovisning från verksamhetsbesök vid Klockarskolan 

Angelica Beyer har lämnat in en skriftlig redovisning från verksamhetsbesök vid Elev-
hälsan. 

Bakgrund 
Nämnden beslutade den 27 oktober 2016, § 104 att skriftliga redovisningar ska lämnas 
till nämnden när verksamhetsbesök har genomförts. 

__________ 
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BUN § 42 
Protokoll från forum för samråd inom förskola och skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen. 

Ärendebeskrivning 

 Protokoll från Gustafs den 22 januari 2017 
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BUN § 43 
Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildnignsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av delegationsbeslut 

 

Dnr  

2017/0259 Förlängt beslut om utökad tid i förskolan  

2018/0055 Beslut om vistelsetid mer än 15 tim/vecka vid förskola 

2018/0056 Beslut om vistelsetid mer än 15 tim/vecka vid förskola 

2018/0072 Beslut om utökad tid i förskolan 

2018/0079 Utse ställföreträdare rektor vid Dahlander under ordinaries rek-
tors ledighet 

2018/0019 Barn- och utbildningsnämndens utskotts beslut den 28 februari 
2018, § 14 

__________ 
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BUN § 44 
Anmälan av pågående/avslutade ärenden kränkande behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av pågående och avslutade ärenden gällande kränkande behandling. 
__________  
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BUN § 45 
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av delgivningsärendena. 

Ärendebeskrivning 

Dnr  

2018/0007 Skolverket, beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för hjälp 
med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervis-
ningstid 

2018/0034 Skolverket, Ansökan om statsbidrag för introduktionsprogram 
2018 

 Ansökan om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhäl-
san och specialpedagogiska insatser 

 Meddelande till sex familjer om uppsägning av barnomsorgs-
plats på grund av ej nyttjade platser. 

 Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar, (KAA) 

Bun 2017/0222 Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola efter 
tillsyns i Stora Skedvi skola. 

2018/0069 Skolinspektionen, beslut om överlämnanden av åtgärder och 
eventuella utredningar av anmälan av förskola. (Sekretess) 

2018/0082 Skolinspektionen, Begäran om yttrande över anmäaln om krän-
kande behandling. (Sekretess) 

2018/0274 Barn- och elevombudet, Beslut om avslutat ärende (sekretess) 

__________ 
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BUN § 46 
Rättelse av yttrande i tidigare beslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner att meningen ”Vi yrkar på att det skall vara 2 
enheter.” ogiltigförklaras. Samt att reservationen förtydligas. 

Utifrån begäran om rättelse kommer beslutet som fattades den 7 februari 2018, § 10 
inte att påverkas. 

Ärendebeskrivning 

Vid barn- och utbildningsnämnden den 7 februari 2018, § 10 behandlades ärendet 
”Verksamhetsplan för förskola, skola i Säter”. Under sammanträdet lämnade opposit-
ionen in ett yrkande. I yrkandet står att en stor enhet på 120 barn är inte att se till barnets 
bästa. Vi yrkar på att det skall vara 2 enheter.  

Vid dagens sammanträde påtalar oppositionen att mening att det skall vara 2 enheter är 
felaktigt inskrivet och vill att meningen ogiltigförklaras.  

Reservationen som lämnats ska förtydligas med att de står bakom verksamhetsplanen men 
reserverar sig mot att en enhet med 120 barn inte är att se till barnets bästa. 

Beslut i ärendet som togs av nämnden den 7 februari 2018, § 10 påverkas inte. 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar förslaget till Verksamhetsplan för förskola 
och skola i centrala Säter. 

2. Barn- och utbildningsnämnden ger Samhällsbyggnad i uppdrag att påbörja utred-
ning och planering av en ny fristående förskoleenhet för 120 barn.  

__________ 
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BUN § 47 
Verksamhetsbesök i Stora Skedvi skola 

 

Vid verksamhetsbesöket i Stora Skedvi skola och förskola hälsar rektor Lena Perrault 
ledamöterna välkommen. Besöket inleds med att Lena Perrault visa ledamöterna runt i 
de nybyggda lokalerna. Under rundvandringen får vi träffa lärare och förskolepersonal 
som berättar om verksamheterna. Lena Perrault berättar om hur man jobbar med den 
röda tråden från förskola till skola. Dagen avslutas med fika och en frågestund. 
__________ 
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