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  Dnr BUN 2019/0153   

Bun § 1 
Bokslut inklusive verksamhetsberättelse 2019 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av bokslut inklusive verksamhetsberättelse 
2019. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, förvaltningsekonom presenterar bokslut 2019.  

Det ekonomiska resultatet för 2019 uppvisar ett underskott på 4 162 tkr.  
 

 
 
Underskottet på administration och politik är en följd av centrala utvecklingsmedel 
förbrukats i större omfattning än budget tillåtit. 
 
Förskoleverksamheten, fritidshem, förskoleklass, vuxenutbildning, särskolan och kul-
turskolan visar samtliga mindre ekonomiska avvikelser.  
 
Grundskoleverksamhetens underskott på 4,5 mnkr orsakades huvudsakligen minskade 
externa statsbidrag och högre personalkostnader än budgeterat.  
 
Gymnasieskolans överskott på 4,4 mnkr härleds huvudsakligen till minskade interkom-
munala kostnader.  
 
Gymnasiet visar ett överskott på 0,9 mnkr. Detta härleds till avvecklingen av de nat-
ionella programmen samt en anpassning av administrationen. En allt större andel av 
Migrationsverkets medel tillfaller Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen. Vuxenut-
bildningens överskott hamnar på drygt 1,0 mnkr. 
Forts. 

VERKSAMHET UTFALL BUDGET AVVIKELSE
Administration & politik 20 081 16 750 -3 331
Förskola & pedagogisk omsorg 64 106 63 529 -577
Fritidshem 16 058 16 084 26
Förskoleklass 4 626 4 220 -406
Grundskola 104 504 99 958 -4 546
Gymnasieskola 50 480 54 928 4 448
Vuxenutbildning 3 054 2 956 -98
Särskola 6 000 6 440 440
Kulturskola 6 303 6 185 -118

-4 162
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Forts. § 1 
 
Grund- och gymnasiesärskolans överskott på 0,5 mnkr beror främst på minskade in-
terkommunala kostnader. 
Prognosarbetet har under året försvårats genom osäkerheten kring flera av Skolverkets 
statsbidrag.  
 
Beslutsunderlag 
Bokslutsprognos inkl. bokslutskommentarer 2019 
 
Delges  
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen  
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Dnr BUN 2020/0001 
Bun § 2 
Yttrande över remiss av rapport/genomlysning av kostverksamheten 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utöver beslutet att bifalla förslagen från 
kostututredningen tillägga att: 

1. En prognos över framtida antal barn i barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhet tas i beaktande eftersom antalet portioner som kostverksam-
heten producerar är nära maxkapaciteten i nuläget. Bun:s verksamhet är
nära beroende av nyetableringar, nyproduktion och förändringar i kommu-
nen.

2. Skolornas och skolkökens framtida lokaliseringar i Säter behövs tas i beak-
tande och utredas vidare. Kostutredningen är ett material som behöver yt-
terligare fortsatt utredning.

__________ 

Yrkande 

Ulrika Cedergren (C) förslag till yrkande, att utöver beslutet att bifalla förslagen från 
kostututredningen tillägga att: 

1. En prognos över framtida antal barn i barn- och utbildningsförvaltningens
verksamhet tas i beaktande eftersom antalet portioner som kostverksamheten
producerar är nära maxkapaciteten i nuläget. Bun:s verksamhet är nära bero-
ende av nyetableringar, nyproduktion och förändringar i kommunen.

2. Skolornas och skolkökens framtida lokaliseringar i Säter behövs tas i beaktande
och utredas vidare. Kostutredningen är ett material som behöver ytterligare
fortsatt utredning.

Ordföranden ställer frågan om nämnden kan ställa sig bakom förvaltningens förslag till 
yttrande. Ordföranden finner att nämnden bifaller förvaltningens förslag.  

Ordföranden ställer frågan om Ulrika Cederlöfs yrkande kan bifallas eller avslås. Ord-
föranden finner att yrkandet bifalles. 

Ärendebeskrivning 

Remiss från KS au, rapport/genomlysning av kostverksamheten 
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Forts. § 2 

Yttrande 

Sammanfattning av förskola/skola 
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. 
Beslutsunderlag 
Remiss från KS au den 17 december 2019, § 277 
Tjänsteskrivelse den 29 januari 2020  
Bun au den 5 februari 2020, § 5 
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Bun § 3 
Information från förvaltningen 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Anette Westrin, informerar om ”Lärande i fokus vid aktivitetsbyten inom förskola och 
skola”. Syftet är att undersöka pedagogers tankar kring hur inkluderande lärmiljöer kan 
utveckla arbetet med det glapp som sker vid aktivitetsbyten inom förskola och skola.  

Samtlig personal kommer att gå utbildning och som en del i utbildningen kommer 
böcker att användas som heter ”Ledarskap i klassrummet” och ”Att vända ett klass-
rum”. 

Stefan Forsmark information om tillsynsbesök som kommer att göras av skolinspekt-
ionen under våren. Första tillsynen kommer att göras den 31 mars och 1 april 2020. 

Lokaler förskola skola i Säters kommun 

Planering av ny förskola två håller på att ses över. Kommunstyrelsen har tre förslag 
framtaget. Alternativ 1 Skönvik renovering av befintlig byggnad ”Rosa huset”, som al-
ternativ 2 bygga nytt vid infarten till Skönvik och som alternativ 3 i Siggebo.  
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   Dnr Bun 2020/0016
Bun § 4   
Gysam gemensamma prislista 2020 

Barn- och utbildningsnämndens 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 
Bun au den 5 februari 2020, § 2 

Delges 
Gysam 
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Dnr BUN 2020/0021 

Bun § 5 
Ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor 2020 

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 2020 till kommunala gymnasieskolor inom Gysam 
och ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 

Beslutsunderlag 
Bun au den 5 februari 2020, § 3 
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Dnr BUN 2020/0022 

Bun § 6 
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor 2020 

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. 

Beslutsunderlag 
Bun au den 5 februari 2020, § 4 
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Dnr BUN 2020/0015 

Bun § 7 
Utbildningsplan för introduktionsprogrammet på Dahlander kunskapscent-
rum 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om att utbildningsplan för introduktionspro-
grammen på Dahlander kunskapscentrum, daterad 2019-12-20, ska ersätta tidigare ut-
bildningsplan (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 
Bun au den 5 februari 2020, § 6 

Delges 
Rektor vid Dahlander kunskapscentrum 
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Dnr BUN 2020/0010 

Bun § 8 
Stöd till inackordering 2020 
 

Barn- och utbildningsnämndens 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 
Bun au den 5 februari 2020, § 7 
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Bun § 9 
Fyllnadsval av ordföranden till barn- och utbildningsnämndens arbetsut-
skott efter Håkan Karlsson (S) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Helena Andersson som ny ordföranden i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Håkan Karlsson (S) för perioden 1 janu-
ari 2020 – 31 december 2022. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Håkan Karlsson (S) har avsagt sig uppdraget som ordföranden i barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott. Fyllnadsval ska ske efter Håkan Karlsson (S) 

 

Delges 
Den valde  
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Bun § 10 
Fyllnadsval efter Helena Andersson (S) som ordinarie ledamot i BUN au 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Caroline Nilsson (S) som ny ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Helena Andersson (S) 

Ärendebeskrivning 

Helena Andersson (S) har valts som ordföranden i barn- och utbildningsnämndens ar-
betsutskott. Ny ledamot ska utses efter Helena Andersson (S) 
 
Delges 
Den valde  
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Bun § 11 
Fyllnadsval efter Erik Hedström (S) som ersättare i BUN au 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden utser Paulina Johansson (S) som ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott efter Erik Hedström 

Ärendebeskrivning 

Erik Hedström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott. Fyllnadsval ska ske efter Erik Hedström (S) 

Delges 
Den valde 
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Bun § 12 
Personal och Arbetsmiljöfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Stefan Forsmark informerar om arbetsverktyget ”Weekli” som är en app där personal 
får gå in varje vecka och svara på ett antal frågor om organisation hälsa och arbets-
miljö. Svaren är helt anonyma. En presentation av systemet kommer att visas på 
nämnden den 25 mars 2020. 

__________ 
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Bun § 13 
Information verksamhetsbesök politiker 

Ärendebeskrivning 

Vid dagen sammanträde finns inget att rapportera. 

__________ 
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Bun § 14 
Kurser och konferenser 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Roger Carlsson, Liv Erichen och Gunilla Risberg åker på föreläsning om ”Su-
gerdaiting” i mars. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Dalarna, ”Sugardating” mars 2020 

Region dalarna, Inbjudan till Regional kulturdialog, fredagen den 6 mars 2020 
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Bun § 15 
Anmälan av Delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärende 

2020/0005 Avstängning från fritidshemsplats som ej nyttjas på över två månader 

2020/0008  Avstängning från förskola som ej nyttjas på över två månader 

2020/0029 Avstängning från fritidshemsplats som ej nyttjas på över två månader 

2020/0325 Avstängning från fritidshemsplats som ej nyttjas på över två månader 

2020/0326 Avstängning från fritidshemsplats som ej nyttjas på över två månader 
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Bun § 16 
Delgivningar 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

1. Anmälan av pågående/avslutade ärenden gällande kränkande behandling för 
perioden 27 november 2019 -5 februari 2020. 
 

2. Kammarrätten i Sundsvall, Beslut i mål 3082-19 om prövningstillstånd av över-
klagan Olympicaskolan, dnr BUN 2018/0253 
 

3. Skolverket  
- Beslut om beviljat statsbidrag för undervisning under skollov 2029, dnr BUN 

2019/0067 
- Beslut om redovisnig utan återkrav av statsbidrag för fritidshemssatsning för 

2018/2019, dnr 2018/0128 
- Beslut om redovisnig utan återkrav av statsbidrag för mindre barngrupper i 

förskola 2018/2019, dnr 2018/0130 
- beslut om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkate-

gorier 2018/2019, dnr 2019/0286 
- beslut om delvist beviljat statsbidrag för utbildning inom hälo- och sjukvård 

2020, den 2019/0306 
- Beslut om återbetalning av statsbidrag specialpedagogik för lärande 

2018/2019, dnr 2018/0037 
-  

4. Polismyndighet  
- Underrättelse om stöld vid Enbacka skola. 
- Beslut om att lägga ner utredning om stöld vid Enbacka skola 
- Underrättelse om skadegörelse vid Enbacka skola. 
 

5. Kulturnämnden beslut den 6 februari 2020, § 10 -  Rapport Engelska parken i 
Grängshammar. 
 

  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-02-19 
Blad 

20 
 

  

 

Bun § 17 
Verksamhetsbesök vid Kungsgårdsskolan 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämnden gör verksamhetsbesök vid Kungsgårdsskolan. Rektor 
samt några lärare beskriver hur de jobbar med trygghet och studiero i skolan. Besöket 
avslutas med en rundvandring för att titta på skolans lokaler. 
__________ 
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