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Datum

2022-03-16

Bun § 16 Information förskola 2
Ärendebeskrivning
Roland Appelgren, projektledarbyrån är inbjuden och informerar om det pågående
projektet förskola 2. Roland informerar var i processen man befinner sig i det
pågående arbetet, det ska beslutas om vilken byggnad som motsvarar behovet,
preliminära kostnadsberäkningar med finansieringsalternativ, granskning SBB
hyresavtal och förslag på genomförande, Exploateringsavtal, Kontakt med grannar
och berörda områden, Utredning av alternativ placering. Roland visar en ritning på
förslag hur en tilltänkt förskolas planlösning skulle kunna se ut.
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Barn- och utbildningsnämnden

2022-03-16

Bun § 17 Bokslut inklusive bokslutskommentarer 2021
Dnr Bun 2021/0054

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisat bokslut 2021.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat för 2021 som uppvisar ett
underskott på 2 394 tkr.
Den enskilt största budgetposten som överskred budget med 1,4 mnkr var
kostnaderna för inköp. En del av underskottet för grundskolan samt gymnasiet beror
på kostsamma undervisningslösningar med exempelvis tillfälliga lokalhyror, ökade
kostnader för läromedel och material, tillfälliga anställningar av undervisande personal.
Grundskolans interkommunala kostnader har ökat på grund av fler elever i andra
kommuner och är anledningen till en del av underskottet.
Tabellen visar resultat per enhet.
VERKSAMHET

UTFALL

BUDGET

AVVIKELSE

Administration och politik

23 062

25 325

2 263

Förskola och pedagogisk
omsorg

62 826

63 119

293

Fritidshem

15 695

15 250

-445

Förskoleklass

4 707

4 450

-257

Grundskola

106 512

104 551

-1 960

Gymnasieskola

57 998

57 750

-248

Vuxenutbildning

4 805

2 000

-2 805

Särskola

5 614

5 900

286

Kulturskola

6 073

6 550

477

287 289

284 895

-2 394

Forts.
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Datum

2022-03-16

Forts. § 17
Förutom det ekonomiska resultatet redovisas bokslutskommentarer med viktiga
händelser, personalsituation, barn- och elevutveckling, behov av förskoleplatser, mål
och tankar hur framtiden ser ut 2022-2024.
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Datum

2022-03-16

Bun § 18 Gysam gemensamma prislista 2022
Dnr Bun 2022/0052

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna gemensamma prislistor för Gysam
2022.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Gysams ledningsgrupp har beslutat att fastställa Gysams prislistor 2022. Beslutet gäller
en lista för interkommunala bidragsbelopp och en lista med bidragsbelopp till
fristående gymnasieskolor.
Gysams gemensamma prislistor, framtagna enligt tidigare beslutad modell skall
användas Gysam kommuner emellan.
När det gäller friskolor skall den gemensamma prislistan användas i de fall
programmet ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen.

Delges
Gysam
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Datum

2022-03-16

Bun § 18 Verksamhetsbudget 2022
Dnr Bun 2022/0049

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställa följande förslag för 2022

Politik och administration

27 000 000

Förskola och pedagogisk omsorg

65 050 000

Grundskoleverksamhet
-

Förskoleklass

-

Grundskola

111 150 000

-

Fritidshem

15 650 000

Gymnasieskola

4 800 000

61 250 000

Vuxenutbildning

3 000 000

Särskoleverksamhet

5 900 000

Kulturskola

6 200 000

Summa

300 000 000

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningssektorn presenterar ett förslag till verksamhetsbudget 2022

Beslutsunderlag
Förslag till verksamhetsbudget 2022
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Datum

Barn- och utbildningsnämnden

Sida

2022-03-16

Bun § 19 Interkommunala ersättningsbelopp 2022
Dnr Bun 2022/0049

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa följande interkommunala
ersättningsbelopp 2022.
Belopp interkommunal ersättning
Per år
Förskola*

Per månad
124 029

10 336

Ped. Omsorg*

82 400

6 867

Fritidshem*

46 994

3 916

Förskoleklass

32 960

2 747

Grundskola (Samma
ersättning oavsett årskurs på
grundskolan)

99 731

8 311

247 200

20 600

Särskola

Ärendebeskrivning
Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner 2022 gällande förskola,
pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola.
Beräkningsunderlaget för prislistan utgår från beslutad verksamhetsbudget 2022.
Samtliga volymförändringar har tagits hänsyn till i beräkningsunderlaget.
Administrationsschablon på 3% har summerats på beräknat elevbelopp.
Föräldraavgiftsreduktion för förskola på 1 069 kr/månad och fritidshem på 750
kr/månad genomförs vid fall där mottagande kommun/enskild väljer att ta ut avgiften
själv av vårdnadshavare. Budgeterade kostnader för elevhälsans inkluderade i beräknat
belopp vilket innebär att tilläggsbelopp ej ersätts separat.

Beslutsunderlag
Prislista 2022
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Datum

Barn- och utbildningsnämnden

2022-03-16

Bun § 20 Ersättning till fristående förskolor,
grundskolor
Dnr Bun 2022/0049

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande ersättningsbelopp till fristående
verksamhet 2022.
Belopp fristående verksamhet
(inkl. 6 % mervärdesskatt)
Per år
Förskola*

Per månad
131 471

10 956

Ped. Omsorg*

87 344

7 279

Fritidshem*

49 813

4 151

Förskoleklass

34 938

2 911

(Samma ersättning oavsett
årskurs på grundskolan)

105 715

8 810

Särskola

262 032

21 836

Grundskola

Ärendebeskrivning
Ersättningsbelopp till fristående skolor 2022 gällande förskola, pedagogisk omsorg,
fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola.
Beräkningsunderlaget för prislistan utgår från beslutad verksamhetsbudget 2022.
Samtliga volymförändringar har tagits hänsyn till i beräkningsunderlaget. För
fristående/enskilda tillkommer 6% moms. I kolumnen för ersättning per månad
fristående/månad har moms inkluderats.
Administrationsschablon på 3% har summerats på beräknat elevbelopp.
Föräldraavgiftsreduktion för förskola på 1069 kr/månad och fritidshem på 750
kr/månad genomförs vid fall där mottagande kommun/enskild väljer att ta ut avgiften
själv av vårdnadshavare. Budgeterade kostnader för elevhälsans inkluderade i beräknat
belopp vilket innebär att tilläggsbelopp ej ersätts separat.
För den del av Extra Skolmiljarden som tillkom under året 2021 ersätts fristående
skolor med 240 kr/år och grundskoleelev.
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Barn- och utbildningsnämnden

2022-03-16

Bun § 21 Ersättningsbelopp till kommunala
gymnasieskolor 2022
Dnr Bun 2022/0053

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden besluta att ersättningsbelopp till kommunala
gymnasieskolor inom Gysam sker enligt Gysams gemensamma prislista. Ersättning till
kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet regleras enligt skolverkets
riksprislista.
Prislista
Erbjuder programmet – anordnas i samverkansområdet

Gysam prislista

Erbjuder programmet – anordnas utanför
samverkansområdet

Skolverkets
riksprislista

Ärendebeskrivnings
Interkommunala ersättningsbelopp 2022 till kommunala gymnasieskolor inom Gysam
och ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet.

Sida

11 (22)

Protokoll

Datum

Barn- och utbildningsnämnden

2022-03-16

Bun § 22 Ersättning till fristående gymnasieskolor 2022
Dnr Bun 2022/0053

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättningsbelopp till fristående
gymnasieskolor inom Gysam sker enligt Gysams gemensamma prislista Ersättning till
fristående gymnasieskolor utanför Gysamområdet regleras enligt skolverkets
riksprislista.
Prislista
Erbjuder programmet – anordnas i samverkansområdet

Gysam prislista

Erbjuder programmet – anordnas utanför
samverkansområdet

Skolverkets
riksprislista

Ärendebeskrivnings
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor utanför Gysamområdet.
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Datum

2022-03-16

Bun § 23 Huvudmans plan för utbildningar på
introduktionsprogrammet
Dnr Bun 2022/0051

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar plan för utbildningar på
introduktionsprogrammen 2022-2023.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens plan för utbildningar på Introduktionsprogrammen i
Säters kommun på Dahlander kunskapscentrum har uppdaterats och reviderats till att
göra sig gällande för 2022–2023. Introduktionsprogrammen har ingen nationell
fastställd struktur och längd. Informationen i gymnasieförordningen om vad
utbildningarna ska och får innehålla är kortfattad och översiktlig. Det är i stället
huvudmannen som både har ansvaret och stora möjligheter att utforma utbildningarna
utifrån lokala förutsättningar och efter analys av elevernas behov.

Bakgrund

Det är huvudmannen som ansvarar för att besluta om en plan för utbildning på
introduktionsprogrammen. I denna plan beskrivs de utbildningar inom de olika
introduktionsprogrammen som Säters kommun erbjuder. Med hjälp av planen
tydliggör huvudmannen målsättningen och viljeinriktningen för utbildningen på de
olika introduktionsprogrammen genom att ange syfte, huvudsakligt innehåll och längd.
(SFS 2010:800, 17 kap. 7 § Skollag.)

Delges

Rektor Dahlander kunskapscentrum
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2022-03-16

Bun § 24 Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
2022
Bun2022/0047

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet
2022.

Ärendebeskrivning
Kommunen har Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet och den ligger till
grund för Barn- och utbildningsnämndens plan för det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Syftet med planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att säkerställa att
verksamheterna följer de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för
arbetsmiljön.

Bakgrund
Den nuvarande planen gäller för år 2020–2021 och en ny plan för det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska beslutas.
Då HR-avdelningen håller på att se över Riktlinjerna för det systematiska
arbetsmiljöarbetet, förslås att förlänga den nuvarande planen för barn och
utbildningens arbetsmiljöarbete ett år. En ny plan, som utgår från de nya Riktlinjerna
för kommunens arbetsmiljöarbete, utarbetas och antas i december 2022.

Beslutsunderlag
Plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022
Tjänsteutlåtande den 17 februari 2022

Delges
Ledningsgruppen
Stab
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Bun § 25 Uppföljning internkontrollplan barn- och
utbildningssektorn 2021
Bun 2021/0037

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av genomförd
internkontroll 2021.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för internkontroll har varje nämnd 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
2022. Av rapporten skall framgå vilka kontroller som genomförts, resultatet av dessa,
samt om nämndens internkontrollarbete eller rutiner i övrigt behöver uppdateras.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2021
Rapportering av genomförd internkontroll 23 februari 2022
Tjänsteutlåtande den 23 februari 2022

Delges
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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Datum

2022-03-16

Bun § 25 Internkontrollplan för barn- och
utbildningssektorn 2022
Dnr Bun 2022/0050

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar internkontrollplan 2022, men ger sektorn i
uppdrag att kompletteras med följande punkter vilka ska ingå i samtliga sektorers
internkontrollplaner,

- Betalningsdag, att faktura betalas på rätt dag
- Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ärendebeskrivning
Nämnden 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.

När former, rutiner och intervall för den interna kontrollen fastställs behöver man
göra en avvägning mellan kostnad och nytta. Kostnaden är den tid och de resurser
som behövs för de interna kontrollerna.
Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars.

Förändringar av internkontrollen från 2021 till 2022
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2022 har minskat i omfång och
kontrollmoment som det inte förelåg några avvikelser året innan återfinns nu istället i
ett årshjul.

Bakgrund
Av ”Rutin modell och metod internkontroller” framgår att förtroendevald i nämnd
eller styrelse har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. Syftet med
kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god
intern kontroll skall bidra till att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen
bedrivs effektivt och säkert.
I vardagen handlar intern kontroll om löpande rutiner och processer i verksamheten.
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Forts. § 25

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2022
Årshjul 2022
Tjänsteutlåtande den 23 februari 2022

Delges
Kommunstyrelsen
Revisorerna

Datum

2022-03-16
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Datum

2022-03-16

Bun § 26 Uppdatering informationshanteringsplan
Bun 2019/0136

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppdatering av
informationshanteringsplan.

Ärendebeskrivning
En uppdatering av informationshanteringsplanen har gjort med tillägg om för
samtyckesblankett som används till bilder i tryckt material samt uppdatering av
gallringsfrist under rubriken inackordering. Ett nytt stycke har lagts till som beskriver
hanteringen av dokument för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Bakgrund
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en
Informationshanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över de handlingar
som hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en
heltäckande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens
verksamhetsområde.
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Bun § 27 Information från barn- och utbildningssektorn
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
Ärendebeskrivning
Stefan Forsmark informerar.
1. Nyanlända kvotflyktingar– 6 personer från Syrien har kommit till Säters
kommun, kommer ytterligare en familj på 7 personer i mars. Svårt med
bostäder till stora familjer. Kan komma personer från Ukraina i och med
krisen där.
2. Skolresa som är planerad till Polen och Auschwitz för några elever vid
Klockarskolan ligger under utredning om de ska åka eller inte utifrån läget i
Ukraina.
3. Familjecentral – Utredningsarbetet fortsätter i samverkan med Regionen.
4. Elevhälsa har i ett brev till nämnden gjort en kort beskrivning av hur
elevhälsan har hanterat och genomfört Covid vaccination av elever.
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Datum
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Bun § 28 Delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Dnr

Ärende

2022/0070

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning
undersköterska 1500 p, Säters utbildningscentrum.

2022/0071

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning barn- och
fritidsprogram 1000 p, Säters utbildningscentrum.

2022/0072

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning
undersköterska 1500 p, Elevassistent 1300 p, Säters
utbildningscentrum.

2022/0073

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning CNC-operatör
950 p, Falu kommun.

2022/0074

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning Svenska som
andra språk 2, 100 p och Engelska 6, 100 p, Eskilstuna kommun.

2022/0075

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning Validering 50
p, Borlänge kommun.

2022/0076

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning, Internationell
ekonomi 100 p, affärskommunikation 100 p, Borlänge kommun.

2022/0077

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning,
Företagsekonomi 1, 100 p, affärsjuridik 100 p och Ledarskap och
organisation 100 p.

2022/0078

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning, elevassistent
1 300 p, Falu kommun.

2022/0079

Beslut om avslag på sökt utbildning till vuxenutbildning
Anläggningsförare grävmaskin/hjullastare 1400 p, Borlänge kommun.

2022/0080

Beslut om omedelbar avstängning för elev vid Dahlander
Kunskapscentrum, mellan den 23 – 25 februari 2022.
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Forts. § 28
2022/0081

Beslut om omedelbar avstängning för elev vid Dahlander
Kunskapscentrum, mellan den 23 – 25 februari 2022.

Datum

2022-03-16
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2022-03-16

Bun § 29 Delgivning
Beslut
Barn – och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Dnr

Ärende

2022/0061

Ärenden med pågående och avslutade ärenden om kränkande
behandling, perioden 25 november 2021 – 26 januari 2022.

2021/0081

Beslut från KF, Revisionsrapport granskning av rutiner vid
orosanmälan samt placering av barn och unga i familjehem/HVB-hem

2022/0018

Beslut från KF, revisionsrapport – granskning av internkontroll i
kommunkoncernen.
Fackligt samverkansprotokoll 27 januari 2022
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