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Barn- och utbildningsnämnden utskott

Dnr BUN 2019/0153
§8
Verksamhetsbudget 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande förslag för 2020
24 085 000 kr
Politik och administration
Förskola och pedagogisk omsorg
Grundskoleverksamhet

64 372 000 kr
122 093 000 kr
4 575 000 kr

-

Förskoleklass

-

Grundskola

102 418 000 kr

-

Fritidshem

15 100 000 kr

Gymnasieskola

50 012 000 kr

Vuxenutbildning

3 220 000 kr

Särskoleverksamhet

6 500 000 kr

Kulturskola

6 550 000 kr

Summa
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276 832 000 kr

__________
Ärendebeskrivning
Förslag till verksamhetsbudget för barn- och utbildningsverksamheter 2020.
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Dnr BUN 2020/0059

§9
Interkommunal ersättningsbelopp 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa följande interkommunala ersättningsbelopp för 2020.
Belopp interkommunal
ersättning
Per år

Per månad

Förskola*

120 110 kr

10 009 kr

Ped. Omsorg*

85 343 kr

7 112 kr

Fritidshem*

41 887 kr

3 491 kr

Förskoleklass

34 906 kr

2 909 kr

ersättning oavsett
årskurs på grundskolan)

96 146 kr

8 012 kr

Särskola

360 500 kr

30 042 kr

Grundskola
(Samma

__________
Ärendebeskrivning
Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner 2020 gällande förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola.
*Om mottagande kommun avser fakturera föräldraavgift reduceras priset med 986 kr
per månad med anledning av förlorad intäkt för Säter kommun.
Ersättningen per barn/elev inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp.
Elevhälsans samtliga kostnader är inkluderade i ersättningsbeloppet (vilket ger ett ersättningsbelopp per barn som inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp)
I beräkningsunderlaget bilaga 1 finns kostnader för lokaler, kost, undervisning/lärverktyg, elevhälsa, administration och moms specificerade.
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Dnr BUN 2020/0060
§ 10
Ersättning till fristående verksamheter 2020
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa följande ersättningsbelopp till fristående verksamheter för 2020.
Belopp fristående verksamhet (inkl. 6 % mervärdesskatt)
Per år

Per månad

Förskola*

127 317 kr

10 610 kr

Ped. Omsorg*

90 463 kr

7 539 kr

Fritidshem*

44 400 kr

3 700 kr

Förskoleklass

37 000 kr

3 083 kr

(Samma

ersättning oavsett
årskurs på grundskolan)

101 915 kr

8 493 kr

Särskola

382 130 kr

31 844 kr

Grundskola

_________
Ärendebeskrivnings

Ersättningsbelopp till fristående verksamheter 2020 gällande förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola.
*Om mottagande kommun avser fakturera föräldraavgift reduceras priset med 986 kr
per månad med anledning av förlorad intäkt för Säter kommun.
Ersättningen per barn/elev inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp.
Elevhälsans samtliga kostnader är inkluderade i ersättningsbeloppet (vilket ger ett ersättningsbelopp per barn som inkluderar grundbelopp och tilläggsbelopp)
I beräkningsunderlaget bilaga 1 finns kostnader för lokaler, kost, undervisning/lärverktyg, elevhälsa, administration och moms specificerade.
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Dnr BUN 2020/0034

§ 11
Yttrande över remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande
__________
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 11 februari 2020 remittera förslag till avtal om särskild kollektivtrafik till samtliga nämnden. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 28 februari 2020.
Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden vill särskilt trycka på vikten av en väl fungerande samverkan mellan kommunen och den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att säkerställa att våra elever får en bra skolskjutsverksamhet. Det är viktigt att skolskjutstrafiken anordnas så att onödiga väntetider före eller efter skoltid undviks. Så kort tid som
möjligt för själva resan är också av vikt. Eftersom Dalatrafik eftersträvar samordning
mellan många kommuner ges små möjligheter för verksamheten att justera sina skoltider. Det är därför viktigt att kunna göra ändringar i skolskjutstrafiken när så krävs på
grund av statliga beslut t.ex. om förändringar i timplaner.
Sammanfattning
Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden, har skickat ut förslag till avtal för kollektivtrafiken i Dalarna på remiss. Remissinstanser är länets samtliga kommuner. Avtalet består
av ett Huvudavtal med tillhörande bilaga Samverkansformer. Till Huvudavtalet ligger
också några underavtal som reglerar skolskjuts, färdtjänst, färdtjänstenhet samt övriga
persontransporter. Avtalet löper på sex år. Kommunstyrelsen har skickat remissen till
samtliga nämnder för yttrande.
En stor del av innehållet i remissen är frågor som hör hemma hos Kommunstyrelsen
eller Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att låta
en jurist studera avtalstexterna. Dessa behandlas därför inte här.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för skolskjutstrafiken men de delar av kostnaden för skolskjutstrafiken som går utöver skolskjutsreglementet ligger i barn- och utbildningsnämndens budget. I denna tjänsteskrivelse tas därför bara upp de frågor som
rör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden d.v.s. det som direkt berör elever,
skolans verksamhet och ekonomi.
Beslutsunderlag
Remiss från Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse
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Dnr BUN 2019/0003

§ 12
Beredskapsplan, Barn- och utbildningsnämnden
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Beredskapsplan.
_________
Ärendebeskrivning
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och vid höjd beredskap (LEH) (2006:544) föreskriver att kommuner och
landsting för varje ny mandatperiod ska fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Varje nämnd ska också ha motsvarande plan. Nämndens plan ska
innehålla mål och inriktning vid en extraordinär händelse, beskriva hur ledning och information ska hanteras, samt beskriva den verksamhet som ska prioriteras och upprätthållas med lägsta godtagbara nivå.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en Kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat den 3 september 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att
revidera beredskapsplanen samt dokument med andra namn och samma innebörd.
Återrapportering ska ske i samband med nämndernas återkommande redovisning till
kommunstyrelsen (uppföljningsansvar).
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens beredskapsplan
Tjänsteskrivelse
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Dnr BUN 2019/0328

§ 13
Yttrande över motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen
__________
Ärendebeskrivning
En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking
Säters Kommun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsenkäten LUPP.
Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den
ekonomiska redovisningen spelar stor roll i utslagen. Vi har valt att budgetera flera
kostnader centralt vilket minskar budgetarna på de olika enheterna. Exempelvis är ITkostnader och Elevhälsan budgeterade på en central nivå. När SCB och Skolverket ber
enheterna redovisa exempelvis ”undervisningskostnader” så har vi därför en lägre
kostnad per elev än genomsnittet. Utredningen bekräftar att lönestrukturen för lärare i
kommunen är relativt plan.
Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbundets statistik visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats
och utvecklats inom Säters barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna utredningen ska ligga till grund för fortsatt arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för
internt bruk.
Bakgrund
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in
till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna. Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för
yttrande. Oppositionen föreslår att en extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på. Barn- och utbildningsförvaltningen väljer att låta en intern utredare
granska de rankingsresultat som motionen hänvisar till.
Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 december 2019, § 282
Tjänsteskrivelse
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Dnr 2019/0003

§ 14
Uppföljning av genomförd internkontroll 2019
Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av genomförd internkontroll
2019.
_________
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd har skyldighet att
löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet. Varje nämnd skall
senast i samband med kommunens årsredovisning rapportera resultat från uppföljning
av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. I
årsredovisningen ges en översiktlig information om nämndens arbete med internkontroll.
En rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revisorer senast 31 mars 2019.
Av rapporten ska det framgå vilka kontroller som genomförts, resultatet av dessa, samt
om nämndens internkontrollarbete eller rutiner i övrigt behöver uppdateras.
Beslutsunderlag
Redovisning av genomförd internkontroll 2019
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Dnr BUN 2020/0051

Arbetsutskottets förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till internkontrollplan 2020.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna ansvar för att kommunövergripande reglemente, regler och anvisningar följs inom varje verksamhetsområde d.v.s. nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Nämnderna skall i syfte att åstadkomma god intern kontroll upprätta regler och anvisningar som kan behövas för den nämndspecifika verksamheten utifrån den övergripande intern kontrollen fullmäktige beslutat om. Dessa regler och anvisningar skall dokumenteras och antagas i respektive nämnd.
Nämnd skall senast mars månad varje år anta en särskild plan för innevarande års
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning. I planen skall ingå:
- vad som skall granskas under året,
- vilka regler och anvisningar som berörs,
- vem som är ansvarig för granskningen och
- när granskningen skall rapporteras till nämnd.
Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars
Beslutsunderlag
Förslag till internkontrollplan 2020
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§ 16
Information från förvaltningen
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
__________
Ärendebeskrivning
•

Stefan Forsmark informera om inkommen remiss om nyetablerad fristående gymnasieskola i Borlänge med inriktning Naturbruksprogrammet samt remiss om godkännande för utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Ludvika kommun.
ABB Industrigymnasium i Ludvika ser ett behov av att utöka befintligt teknikprogram med ytterligare två inriktningar – Teknikvetenskap och Design‐ och produktutveckling.
Båda ärendena kommer att tas upp för beslut i barn- och utbildningsnämnden den
20 april 2020.

•

Viktoria Robertsson informerar utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer
att information kommer att gå ut till föräldrar till barn i förskola och skola hur de
ska förhålla sig gentemot smitta av Corona viruset.

