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§ 1 
Information preliminärt bokslut 2019 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, förvaltningsekonom redogör för ett preliminärt bokslut 2019.  Bokslut 
i sin helhet redovisas på nämnden den 19 februari 2020.  
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Dnr BUN 2020/0016 
§ 2 
Gysam gemensamma prislista 2020 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen gemensamma prislistor för Gysam 
2020. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Gysams ledningsgrupp har beslutat att fastställa Gysams prislistor 2020. 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 
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Dnr BUN 2020/0021 
 

§ 3 
Ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor 2020 

Förslag till 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 2020 till kommunala gymnasieskolor inom Gysam 
och ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 
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  Dnr BUN 2020/0022 

§ 4 
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor 2020 

Förslag till 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 2020/0001 

§ 5 
Yttrande över remiss av rapport/genomlysning av kostverksamheten 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återremitterar ärendet för vidare utredning. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Remiss från KS au, rapport/genomlysning av kostverksamheten 

Yttrande 
De flesta förslagen innebär att det kommer att krävas kombitjänster. Genom bättre 
samarbete mellan Kostenheten och skola/förskola går det att hitta bättre arbetssätt 
som ger bättre kvalité till en lägre kostnad. Förslag 5 ses på långsikt som det bästa för-
slaget, men på kort sikt kan förslag 1, 2 och 3 påbörjas ganska omgående utan stora in-
vesteringar.” 
 
5.4.1 förslag 1  
Färre öppna kök under loven. Stängda förskolor eller fritids alternativt att barnen äter 
på en annan förskola/fritids. Ytterligare ett alternativ är att man kan komma överens 
mellan kost och verksamhet att förskolepersonal själv serverar maten och diskar eller 
mat kan levereras och hanteras av kombitjänster eller semestervikarier. 

Kan genomföras så långt barnantalet under lov medger. 

5.4.2 förslag 2 
Tillagning av all mat till Varggropen, Borgen och Trollskogen sker på Klockarskolan. 

Leverans till förskolorna där kombitjänster finns. 

5.4.3 förslag 3 
Tillagning på Enbacka skola till Konvaljens förskola. 
 
5.4.4 förslag 4 
Enbacka skola lagar mat till skola och förskolor i Gustafs. 

 
5.4.5 förslag 5 
Förskola 2 (som ersätter Borgen och Trollskogen) lagar maten åt Förskolan Myran och 
Varggropen. 

Dessa förslag förutsätter att medel förs över från kosten till förskolan för att kombi-
tjänster ska kunna inrättas. Sker inte det är förslaget inte genomförbart då barn- och 
utbildningsnämndens budget idag inte innehåller medel till kombitjänster. 
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Beslutsunderlag 
Remiss från KS au den 17 december 2019, § 277 
Tjänsteskrivelse den 29 januari 2020   



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-05 
Blad 

8 
 

  

 

  Dnr BUN 2020/0015 

§ 6 
Utbildningsplan för introduktionsprogrammet på Dahlander kunskapscent-
rum 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta om att utbildningsplan för introdukt-
ionsprogrammen på Dahlander kunskapscentrum, daterad 2019-12-20, ska ersätta tidi-
gare utbildningsplan (daterad 2016-09-20). 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Skollagen 17 kap 7 § föreskriver att en plan för utbildningen på introduktionsprogram-
men ska fastställas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska, enligt samma paragraf, in-
nehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakligt innehåll och längd. 
Sedan Barn- och utbildningsnämnden fastställde den nuvarande utbildningsplanen för 
introduktionsprogrammen vid Dahlander kunskapscentrum har det skett förändringar 
i Skollagen, Gymnasieförordningen och i utbudet av utbildningar vid skolan. Därför 
har skolledningen vid Dahlander kunskapscentrum presenterat ett nytt förslag till ut-
bildningsplan som anpassats till dessa förändringar. 
 

Beslutsunderlag 
Förslag till introduktionsprogram 7 januari 2020 
Tjänsteskrivelse den 29 januari 2020 
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Dnr BUN 2020/0010 

§ 7 
Stöd till inackordering 2020 
 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa inackorderingstillägget till elever i 
gymnasieskola 2020 till 1 580 kr per månad för elever som är inackorderade inom länet 
och 1800 kr för inackorderade elever med skolgång utom länet. 
Stödet ges kontant som stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från 
hemmet under perioden september till maj månad. 
__________ 
 
Ärendebeskrivnings 
Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offent-
lig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.  
 

Bakgrund 

Enligt skollagen SL 15 kap, 32 § skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till ele-
ver i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund 
av skolgången. Stödet ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet 
om stöd.  

Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 
6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor inack-
orderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. Lag (2017:1104). 

Läsåret 2019/2020 har 20 elever beviljats inackorderingstillägg. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse den 15 januari 2020 
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