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§ 27 
Personal och Arbetsmiljöfrågor 

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson informerar om följande ärenden 

• Förskolechef vid Gustafs förskola slutar sin tjänst. Rekrytering av ny chef på-
går. 

• Biträdande förvaltningschef går i pension och slutar sin tjänst den 30 juni. Re-
krytering av ny biträdande förvaltningschef pågår. 

• Informerar om aktuella sjukskrivningar 

• Lärarnas löneläge 

• Läget i skolan och ljudnivån i matsalen vid Klockarskolan 

• Sjukskrivningar och vikariefrågan i verksamheten. 

__________ 
 

  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-20 
Blad 

3 

 

Justerande sign                     Utdragsbestyrkande 
 

 

 

  Dnr BUN 2019/0086   

§ 28 
Verksamhetsbudget 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande förslag för 2019 

Administration och politik 16 750 000 kr 

Förskola och pedagogisk omsorg 63 529 000 kr 

Fritidshem 16 084 000 kr 

Förskoleklass 4 220 000 kr 

Grundskola 
99 958 000 kr 

Gymnasieskola 54 928 000 kr 

Vuxenutbildning 2 956 000 kr 

Särskola 6 440 000 kr 

Kulturskola 6 185 000 kr 

Summa 271 050 000 kr 

Budgetram 271 050 000 kr 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Förslag till verksamhetsbudget för barn- och utbildningsverksamheter 2019. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till verksamhetsbudget 2019 
Arbetsutskottet den 6 mars 2019, § 10 
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  Dnr BUN 2019/0084 

§ 29 
Interkommunala ersättningsbelopp 2019  

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa följande interkommunala ersättnings-
belopp för 2019.  

 

 

 

 

 

 

 
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning 

Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner 2019 gällande förskola, fri-
tidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

*Om utföraren väljer att ta ut föräldraavgift reduceras ersättningsbeloppet med 4 876 
kr/år (406 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 
Förslag till interkommunalersättning 
Arbetsutskottet den 6 mars 2019, § 11 

Delges 
Berörda kommuner  

  
Belopp interkommunal  

ersättning 

  Per år Per månad 

Förskola* 107 500 kr 8 958 kr 

Ped. Omsorg* 70 200kr 5 850 kr 

Fritidshem* 29 900 kr 2 492 kr 

Förskoleklass 34 800 kr 2 900 kr 

    
Grundskola 
(Samma ersättning oavsett 
årskurs på grundskolan) 

81 000 kr 6 750 kr 

Särskola 405 800 kr 33 817 kr 
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  Dnr BUN 2019/0085 

§ 30 
Ersättning till fristående verksamhet 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa följande ersättningsbelopp till fri-
stående verksamheter för 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

Ärendebeskrivnings 

Ersättningsbelopp till fristående verksamheter 2019 gällande förskola, fritidshem, pe-
dagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

*Om utföraren väljer att ta ut föräldraavgift reduceras ersättningsbeloppet med 4 876 
kr/år (406 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 
Förslag till ersättning till fristående verksamhet 
Arbetsutskottet den 6 mars 2019, § 12 

Delges 
Berörda fristående skolor  

  
Belopp fristående verksamhet (inkl. 6 % mervär-

desskatt) 

  Per år Per månad 

Förskola* 113 950 kr 9 496 kr 

Ped. Omsorg* 74 412 kr 6 201 kr 

Fritidshem* 31 694 kr 2 641 kr 

Förskoleklass 36 888 kr 3 074 kr 

    
Grundskola 
(Samma ersättning oavsett 
årskurs på grundskolan) 

85 860 kr 7 155 kr 

Särskola 430 148 kr 35 846 kr 
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  Dnr BUN 2019/0083 

§ 31 
Gysam gemensamma prislista 

 

Barn-och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner föreslagna gemensamma prislistor för 
Gysam 2019. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Gysams ledningsgrupp har beslutat att fastställa Gysams prislistor 2019. 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 2019 
Arbetsutskottet den 6 mars 2019, § 13 

Delges 
Gysam 
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  Dnr Bun 2019/0138 

§ 32 
Interkommunala ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor 2019 

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 2019 till kommunala gymnasieskolor inom Gysam 
och ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 
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  Dnr Bun 2019/0139 

§ 33 
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor 2019 

Barn- och utbildningsnämndens 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. 
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  Dnr BUN 2019/0081 

§ 34 
Rutin vid obetald barnomsorgsavgift 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa föreslagen rutin vid obetalda barn-
omsorgsavgifter.  
__________ 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-06-07 om rutin vid obetalda barnom-
sorgsavgifter (BUN 2018-06-07, § 49). Den praktiska hanteringen av rutinen har visat 
behov av att förtydliga rutinen.  

Bakgrund 

Ett antal familjer betalar inte förskoleavgift trots krav från Kronofogdemyndigheten.  

Enligt placeringsregler för förskola och skolbarnsomsorg i Säter tas avgift ut av vård-
nadshavarna för barnomsorgsplatsen. I de fall placeringsreglerna inte efterlevs, i detta 
fall att vårdnadshavarna inte betalar barnomsorgsavgift, kan kommunen komma att 
säga upp platsen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet den 6 mars 2019, § 14  

Delges 
Ekonomikontoret 
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Dnr BUN 2017/0058 

§ 35 
Komplettering av placeringsregler för förskola och fritidshem vad som gäl-
ler vid sjukdom 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förslag till revidering av placerings-
regler för förskola och pedagogisk omsorg.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa förslag till revidering av placerings-
regler för fritidshem.  
__________ 

Ärendebeskrivning 

Förslag om att revidera placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg, samt pla-
ceringsregler för fritidshem genom att förtydliga vad som ska gälla vid barns sjukdom. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 20 februari 2019 
arbetsutskottet den 6 mars 2019, § 15 

Delges 
Förskolechef och rektorer 
Skolassistenter 
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§ 36 
Anmälan av pågående/avslutade ärenden kränkande behandling 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Redovisning av anmälningar gällande kränkande behandling under perioden 30 januari 
till 6 mars 2019. 
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  Dnr BUN 2019/0082 

§ 37 
Uppföljning av genomförd internkontroll, februari 2019 

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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Dnr BUN 2017/0136 
 

§ 38 
Uppdaterad dokumenthanteringsplan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer uppdaterad dokumenthanteringsplan, date-
rad 2019-03-20 

__________ 
 
Ärendebeskrivning 

Enligt arkivreglementet 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 verksamhetssystem ge en heltäck-
ande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens verksamhets-
område. 

__________ 

Beslutsunderlag 
Uppdaterad dokumenthanteringsplan 
Arbetsutskottet den 6 mars 2019, § 16 

Delges 
Ledningsgrupp 
Skoladministratörer 
Kommunens arkivarie 
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  Dnr Bun 2019/0055 

§ 39 
Val av resterande kontaktpolitiker 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Vid dagen sammanträde kompletteras med kontaktpolitiker till de verksamhetsområ-
den som . Ordföranden kan göra verksamhetsbesök vid samtliga verksamhetsområden. 

Bakgrund 

Vid barn- och utbildningsnämnden den 13 februari 2019, § 22 utsågs kontaktpolitiker 
till några av verksamhetsområdena. 

Verksamhetsområde Valda 13 februari Komplettering 

Säters förskoleområde Sten-Olof Eklund/ Jonna 
Stenberg 

 

Gustafs förskoleområde Marie Jakobsson  

Stora Skedvi förskole- 
och skolområde 

Mats Hansson/ Ulrika Ce-
derlöf 
Erik Herrman 

 

Enbacka skola Helena Andersson  

Kungsgårdsskolan/Präst-
gärdsskolan 

 Maj-Lis Nyberg 

Klockarskolan Roger Siljeholm Erik Herrman/Gunilla 
Risberg 

Dahlanderkunskapscent-
rum/vuxenutbildningen 

Tommy Janfjäll  

Elevhälsa Caroline Nilsson  

Kulturskolan  Håkan Karlsson 
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Val av resterande kontaktpolitiker till de olika verksamhetsområden ska göras vid da-
gens sammanträde. Till Stora Skedvi förskola- och skolområde, Kungsgårdsskolan och 
Klockarskolan ska tre kontaktpolitiker utses. 

 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden den 13 februari 2019, § 22 

 

Delges 
Kontaktpolitiker 
Ledningsgrupp 
Skoladministratörer 
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§ 40 
Delegation av beslut till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 
3 april 2019 delegation att fatta beslut i ärendet ”Yttrande över remiss av färdtjänstreg-
lemente. 

__________ 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 mars 2019 att remittera förslag till 
revidering av färdtjänstreglemente till barn- och utbildningsnämnden. Yttrandet över 
remissen ska inkomma till kommunstyrelsens sammanträde senast den 9 april 2019.  
 
Eftersom barn och utbildningsnämnden inte har något sammanträde förens den 17 
april 2019, föreslås att beslutanderätten delegeras till arbetsutskottet den 3 april 2019.   
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§ 41 
Protokoll forum för samverkan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av protokollen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Sammanträdesprotokoll från forum för samverkan i Gustafs, den 4 februari 2019 

Sammanträdesprotokoll från forum för samverkan vid Klockarskolan, den 18 februari 
2019. 
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§ 42 
Informationsärenden 

 

Ärendebeskrivning 

• Gunnar Johansson, rektor vid Dahlander kunskapscentrum informerar om det 
nya introduktionsprogrammet, programinriktat val och introduktionsprogram-
met Yrkesintroduktion 

Ulf Månsson, informerar om  

• Gysam (Gymnasiesamverkan Dalarna) 

• Planeringsarbetet av förskola två.. En handlingsplan håller på att tas fram. 

• Förskolans planeringstid 

• Arbetet med IFOUS (Innovation, forskning och utveckling i skola och för-
skola.) 

__________ 
  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-03-20 
Blad 

19 

 

Justerande sign                     Utdragsbestyrkande 
 

 

 

§ 43 
Anmälan av delegationsbeslut 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärende 

2019/0059 Beslut om placering av elev vid Stora Skedvi skola 

2019/0070 Utse ställföreträdande rektor vid Dahlander kunskapscentrum, perioden 
11-15 mars 2019 

2019/0072 Uppsägning av fritidshemsplats som ej har nyttjas under två månader. 

2019/0078 Uppsägning av fritidshemsplats som ej har nyttjas under två månader. 

2019/0088 Beslut om tidigare skolstart i förskoleklass  

2019/0089 Utse ställföreträdande rektor vid Kungsgårdsskolan vid behov 
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§ 44 
Delgivningar 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

• Protokoll från språktolknämnden i Dalarna, 28 februari 2019, §§ 1-9 
 

• Kvalitetsredovisning 2018 för barn- och utbildningsnämnden 
 

• Skolenkät hösten 2018, Huvudmannarapport/Skolenhetsrapport 
 

• Skolverket, Skolbibliotek 2019, Ansökan, dnr 2019/0093 
 

• Skolverket, Introduktionsprogram 2019, Rekvisition, dnr 2019/0004 
 

• Skolverket, Beslut om beviljad rekvisition av statsbidrag till kvalitetssäkrande 
åtgärder 2019, dnr 2019/0019 
 

• Skolverket, Beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för fortbildning för spe-
cialpedagogik 2019, dnr 2016/0253  
 

• Skolverket, redovisning av statsbidrag för ökad jämöikhet i grundskolan 2018, 
dnr 2018/0178 
 

• Skolverket, Beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för behörighetsgivande 
utbildning för lärare i yrkesämnen 2019, dnr 2019/0023 
 

• Skolverket, Beslut om att avslå ansökan om statsbidrag för hjälp med läxor el-
ler annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid 2019, dnr 2019/0032 
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§ 45 
Arbetet med nämndplan 

 
Ärendebeskrivning 
 

Per Wikström presenterar ”Introduktion till systematiskt kvalitetsarbete” från skolver-
ket. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmanna-
nivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvali-
tet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. 
 
Ulf Månsson och Tobias Mårtensson redovisar förslag till nämndplanen 2019-2022 
Ledamöterna har möjlighet att inkomma med synpunkter över planen innan den ska 
antas av nämnden.  
__________ 
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