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  Dnr BUN 2019/0086   

§ 10 
Verksamhetsbudget 2019 

Förslag till 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 
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  Dnr BUN 2019/0084 

§ 11 
Interkommunala ersättningsbelopp 2019  

Förslag till 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) 

  
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 

§ 12 
Ersättning till fristående verksamhet 2019 

Förslag till 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) 

  
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 

§ 13 
Gysam gemensamma prislista 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen 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 
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  Dnr BUN 2019/0081 

§ 14 
Rutin vid obetald barnomsorgsavgift 

Förslag till 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  
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 Dnr BUN 2017/0058 

§ 15 
Komplettering av placeringsregler för förskola och fritidshem vad som gäl-
ler vid sjukdom 

Förslag till 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 
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  Dnr BUN 2017/0136 

§ 16 
Reviderad dokumenthanteringsplan 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer uppdaterad dokumenthanteringsplan. 

__________ 
 
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 
Revuiderad dokumenthanteringsplan 
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§ 17 
Information 

Arbetsutskottets beslut 

 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson informerar om 

• Lärcentrum vid Dahlander kunskapscentrum.  

• Forskningsarbete med andra kommuner. 

• Förskolechefen vid Gustafs förskoleområde kommer att sluta. Rekrytering pågår. 

• Aktuella sjukskrivningar. 

• Planering för föskola två pågår. 

• Lärarnas löneläge. 

• Rekrytering av biträdande förvaltningschef pågår. 
 

Per Wikström informerar om 

• Nulägesrapport av ärende av anmälan av kränkande behandling 

• Vid dagens sammanträde finns inga ärenden att ta upp om obetalda barnomsorgs-
avgifter. 
 

• Håkan Karlsson tar upp frågan om vilka som ska delta i ordförandeberedning.  
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