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BUN § 8 Bokslut inklusive kommentarer 2022 
BUN 2022/0092 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisat bokslut 2022. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Resultatet för 2022 uppvisar ett överskott på 2 833 tkr vilket motsvarar mindre än 1% 
av årsbudgeten. 

Tabellen visar resultat per enhet. 

VERKSAMHET 
BOKSLUT 
22 

BUDGET 
22 AVVIKELSE 

ADMINISTRATION & POLITIK 24 388 109 28 200 000 3 811 891 

FÖRSKOLA & PEDAGOGISK 
OMSORG 65 366 056 65 050 000 -316 056 

FRITIDSHEM 16 103 614 15 250 000 -853 614 

FÖRSKOLEKLASS 4 382 966 4 700 000 317 034 

GRUNDSKOLA 109 354 753 110 350 000 995 247 

GYMNASIESKOLA 62 099 546 61 350 000 -749 546 

VUXENUTBILDNING 5 212 356 3 000 000 -2 212 356 

SÄRSKOLA 3 931 080 5 900 000 1 968 920 

KULTURSKOLA 6 328 867 6 200 000 -128 867 

  297 167 347 300 000 000 2 832 653 

Intäktssidan uppvisar ett överskott med +1,8 mkr, detta härleds till ej budgeterade 
ersättningar samt statsbidrag. 

Interkommunala kostnaderna överskred budget med -1,3 mkr. Barn och elever med 
särskilda behov och specifika undervisningslösningar kommer fortsatt påverka 
nästkommande budgetår. 
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Forts. § 8 

Personalkostnader uppvisar ett överskott med +1,3 mkr, detta förklaras med vakanser 
samt god ekonomistyrning och ledning. Fortsatt arbete med att minska 
vikariekostnader pågår. 

IT kostnaderna har ett överskott på cirka +1,0 mkr och detta resultat är en följd av 
förseningar av implementeringar av verksamhetssystem och leasingkostnader av 
elevdatorer. Dessa leasingkostnader kommer att påverka budget 2023 i större 
omfattning. 
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BUN § 9 Verksamhetsbudget 2023 
BUN 2023/0026 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer verksamhetsbudget för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram från 2022 till 2023 ökade från 300 
mkr till 310,7 mkr. Efter att fullmäktige beslutade reviderad driftbudgetram vid årets 
slut så tillfördes 2,5 mkr för IT-samverkan samt 0,8 mkr för organisatoriska 
förändringar och ökade politikerarvoden. Utöver detta beslutades det en generell 
effektivisering motsvarande 1% av driftbudgetramen vilket motsvarar 3,1 mkr för 
Barn- och utbildningsnämnden. Kostnadsanpassningar för att klara 
effektiviseringskravet på 1% har fördelats ut generellt till samtliga enheter.   

Personalkostnadsökningar har budgeterats enligt budgetdirektiven med 1,9% samt 
övriga kostnadsökningar med 1,8%. Interna enheterna har, trots påverkade av 
omvärldsfaktorer, lämnat interna priser för kost, städ och hyror motsvarande 
nämndens ramökning.   

Hänsyn har tagits till externa intäkterna och justering genomförd på ökade 
interkommunala kostnaderna för bland annat Gysams gemensamma prislista för 
gymnasieprogram. Enheternas budget har fördelats efter strukturella anpassningar 
som kan härledas till faktorer i omvärlden och uppkommen samverkansmodell.   

  
Verksamhetsbudget 2023  
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Forts. § 9 

Bakgrund  

Barn- och utbildningsnämndens totala driftbudgetram på 315,2 mkr efter justeringarna 
av tilldelad driftbudgetram på 310,9 mkr samt omfördelning av 4,2 mkr för ökade 
pensionskostnader har fördelats enligt ovan.   

Beslutsunderlag  
Bildspel Verksamhetsbudget 2023 

Delges  
Ekonomikontoret  
Kommunstyrelsen  
 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 9 (28) 

BUN § 10 Interkommunala ersättningsbelopp 2023 
BUN 2023/0026 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande prislista för interkommunala och 
fristående ersättningsbelopp för 2023.    

 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Beräkningsunderlaget för prislistan utgår från beslutad verksamhetsbudget 2023 och 
beslutas årligen av nämnden.   

Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner och fristående gällande 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola. 
Generellt har ersättningsbeloppen sjunkit och orsakas av volymförändringarna 
kopplade till låg uppräkning av driftbudgetramarna.    

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 1 000 kr/månad och fritidshem på 648 
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 2023 

Delges 
Fristående och kommunala huvudmän 
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BUN § 11 Ersättningsbelopp till fristående 2023 
BUN 2023/0026 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden fastställer följande prislista för interkommunala och 
fristående ersättningsbelopp för 2023.    

 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Beräkningsunderlaget för prislistan utgår från beslutad verksamhetsbudget 2023 och 
beslutas årligen av nämnden.   

Interkommunala ersättningsbelopp till andra kommuner och fristående gällande 
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och särskola. 
Generellt har ersättningsbeloppen sjunkit och orsakas av volymförändringarna 
kopplade till låg uppräkning av driftbudgetramarna.    

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 1 000 kr/månad och fritidshem på 648 
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 2023 

Delges 
Fristående och kommunala huvudmän 
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BUN § 12 Gysam gemensamma prislista 2023 
BUN 2023/0020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagna gemensamma prislistor för Gysam 
2023. 

Bakgrund  
Gysam är 11 kommuner i Dalarna som samverkar om gymnasieutbildning och 
erbjuder alla nationella program som finns inom gymnasieskolan. 
Alla som ska söka till gymnasiet i samverkansområdet kan välja fritt bland 
gymnasieutbildningarna som finns i de elva kommunerna. 

Tanken med Gysam är inte bara att förenkla valet av gymnasieprogram för elever i de 
samverkande kommunerna, men också att underlätta ansökningsprocessen. Detta 
genom att klart och tydligt informera elever om de nationella program och skolor som 
finns till förfogande, samt visa på hur kommuner i samarbete öppnar dörrar till många 
fler utbildningsmöjligheter. 

Kommunsamverkan bidrar inte bara till ett större nät av gymnasieprogram utan 
stärker också regionens attraktionskraft.  

Ärendebeskrivning 
Gysams ledningsgrupp har beslutat att fastställa Gysams prislistor 2023. Beslutet gäller 
en lista för interkommunala bidragsbelopp och en lista med bidragsbelopp till 
fristående gymnasieskolor. 

Gysams gemensamma prislistor, framtagna enligt tidigare beslutad modell, ska 
användas av Gysam-kommuner emellan.   

När det gäller friskolor ska den gemensamma prislistan användas i de fall programmet 
ges i samverkansområdet men inte i hemkommunen.  

Beslutsunderlag 
Gysam gemensamma prislista 

Delges 
Gysam 
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BUN § 13 Ersättningsbelopp till kommunala 
gymnasieskolor 2023 
BUN 2023/0025 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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 

Ärendebeskrivning 
Interkommunala ersättningsbelopp 2023 till kommunala gymnasieskolor inom Gysam 
och ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 
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BUN § 14 Ersättningsbelopp till fristående 
gymnasieskolor 2023 
BUN 2023/0025 

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 

Ärendebeskrivning 
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 
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BUN § 15 Utökning av antalet planeringsdagar i 
förskolan 
BUN 2023/0009 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att antalet planeringsdagar i förskolan utökas 
från fyra till fem dagar per läsår, från och med höstterminen 2023. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Rektorerna inom förskolan i Säters kommun har identifierat ett behov av en utökning 
av antalet planeringsdagar per läsår. De har därefter framfört ett önskemål om att 
utöka antalet planeringsdagar från nuvarande fyra till fem dagar. Detta ska vara 
gällande från och med läsåret 2023/24. 

Under läsåret 2022/23 uttryckte rektorer och personal att den tid som avsatts för 
planering, kompetensutveckling och utvärdering inte räcker till. Försök med att få till 
aktiviteter i anslutning till ordinarie verksamhet har genomförts men resultatet har inte 
varit tillfredsställande. Efter flera försök med olika varianter ser rektorer och personal 
en extra planeringsdag som den bästa lösningen.  

Planeringsdagarna är en gemensam tid för förskolans personal och består av planering, 
utvärdering, kompetensutveckling och liknande ändamål. Syftet med att utöka antalet 
planeringsdagar är att öka kvaliteten på förskolornas verksamhet och kompetensen 
hos de som arbetar inom förskolan. 

Konsekvensbeskrivning  
Förskolan har i uppdrag att bedriva en kvalitativ verksamhet. 
För att kunna genomföra uppdraget behöver pedagogerna få möjlighet till gemensam 
tid för planering och fortbildning under fem gemensamma dagar varje år. Förskolorna 
måste hållas stängda under dessa dagar då ingen personal finns tillgänglig för ordinarie 
verksamhet.  
Information om planeringsdagar skickas ut i god tid så att vårdnadshavare ska få tid 
och möjlighet att planera för detta och själva ordna omsorg för sina barn dessa dagar. 
Om man som vårdnadshavare inte har möjlighet att ordna omsorg dessa dagar kan 
man i god tid, minst två veckor innan, meddela det till respektive rektor. Omsorg för 
enskilda barn ordnas då genom samordning, där en förskola har öppet och bemannas 
med vikarier. Planerings- och kompetensutvecklingsdagar ingår i den ordinarie taxan 
och ger inget avdrag på avgiften. 
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Forts. § 15 
 
Vårdnadshavare eller närstående kan ta ut föräldrapenning om hen måste avstå från 
arbetet då förskolan har planeringsdag och ta hand om sitt barn. Man kan anmäla till 
Försäkringskassan när man vill men senast samma dag som man vill ha ersättning för. 
 
Barn- och utbildningssektorn ser att konsekvenserna av en stängning av förskolorna är 
ringa då både alternativ omsorg och ekonomisk ersättning finns att tillgå.  

Barnperspektiv  
”Utbildningen i förskolan ska utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. 
Huvudmannen har ett ansvar för att så sker. Rektorns ledning samt förskollärares 
ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och 
arbetslagets uppdrag att främja barns utveckling och lärande är förutsättningar för att 
utbildningen ska utvecklas och hålla hög kvalitet. En sådan utveckling kräver att 
rektorn och alla som ingår i arbetslaget systematiskt och kontinuerligt dokumenterar, 
följer upp, utvärderar och analyserar resultaten i utbildningen.”  (Lpfö18, s. 10) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 

Delges 
Rektorerna på förskolorna 
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BUN § 16 Revidering av placeringsregler för förskola 
och pedagogisk omsorg – utökning av antalet 
planeringsdagar 
BUN 2023/0021 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen ändring i ”Placeringsregler för 
förskola och pedagogisk omsorg Säters kommun”. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Antalet planeringsdagar i förskolan utökas från fyra till fem dagar per läsår, från och 
med höstterminen 2023. 

I nuvarande placeringsregler, beslutade 2019-10-30, anges antalet planeringsdagar till 
fyra. Detta står angivet på sida 4, under rubriken Öppettider. 

Barn- och utbildningssektorn vill ändra placeringsreglerna och ange antalet 
planeringsdagar till fem så att korrekt information når ut till vårdnadshavare och 
berörda. Förslaget på ändringen är gulmarkerad. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg – förslag på revidering 

Delges 
Placeringsassistent 
Rektorer 
Uppdatera hemsidan 
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BUN § 17 Nya riktlinjer för kontaktpolitiker 
BUN 2023/0022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar ”Riktlinjer för kontaktpolitiker”. 

Bakgrund  
Sektorchef Stefan Forsmark har fått i uppdrag, 2022-10-26 § 67, att ta fram ett förslag 
på riktlinjer för kontaktpolitiker och hur verksamheten med kontaktpolitiker ska 
bedrivas.  

Ärendebeskrivning 
I de nya riktlinjerna för kontaktpolitiker väljs man under fyra år på varje område. 
Rektorerna bjuder in till ”Forum för samråd” och andra möten. Kontaktpolitikerna får 
boka in möten med verksamheten, då kontaktas både sektorchef och rektor. Det är 
med rektor man bestämmer datum och tid. 

I rollen som kontaktpolitiker företräder man hela barn- och utbildningsnämnden, inte 
sitt parti. 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för kontaktpolitiker 
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BUN § 18 Val av kontaktpolitiker från barn- och 
utbildningsnämnden 2023-2026 
BUN 2023/0022 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden utser kontaktpolitiker till följande områden 

Verksamhetsområde Kontaktpolitiker 

Säters förskoleområde Unni Öhman, Emelie Ekberg 

Gustafs förskoleområde Pernilla Fristedt, Mats Hansson 

Stora Skedvi förskole- och skolområde Mats Hansson, Marie Javanainen 

Enbacka skola Erik Andersson, Helena Andersson 

Kungsgårdsskolan Casper Janfjäll, Unni Öhman 

Klockarskolan Erik Herrman, Hege Bothner 

Dahlanders kunskapscentrum och 
vuxenutbildningen 

Marie Javanainen, Niklas Lindeberg 

Elevhälsa och grundsärskola Liv Erichsen, Emelie Ekberg 

Kulturskolan Elia Guselius, Casper Janfjäll 

 

Ärendebeskrivning 
Kontaktpolitiker ska utses inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden.  

Delges 
De valda 
Rektorer  
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BUN § 19 Plan för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 2023 
BUN 2023/0024 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet för 
2023-2024. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen för det systematiska arbetsmiljöarbetet är att säkerställa att 
verksamheterna följer de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för 
arbetsmiljön. 

Bakgrund 
Då den föregående planen för barn- och utbildningssektorns arbetsmiljöarbete gäller 
till februari 2023 har en ny plan tagits fram. 

 Beslutsunderlag 
Plan för barn- och utbildningsnämndens systematiska arbetsmiljöarbete 2023-2024. 
Tjänsteutlåtande den 9 februari 2023 

Delges 
Ledningsgruppen 
Stab 
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BUN § 20 Revidering delegationsordning skolskjuts 
BUN 2023/0002 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning kring beslut 
gällande skolskjuts.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-13 § 45 att samhällsbyggnadsnämnden 
överlämnar ansvaret för skolskjutshanteringen till barn- och utbildningsnämnden 
under förutsättning att överenskommen budget för skolskjutshantering tillfaller 
ansvarig nämnd samt att tidpunkt för övertagande överenskoms de berörda sektorerna 
emellan. 

För att efterleva Kommunstyrelsens beslut behöver barn- och utbildningsnämndens 
delegationsordning revideras och anpassas utifrån nytt uppdrag gällande skolskjuts. 

Detta har lagts till i delegationsordningen: 

• Beslut att bevilja/avslå begäran om skolskjuts  
- Delegat: Skolchef med rätt till vidaredelegering 

• Beslut att bevilja/avslå begäran om reseersättning för resa till skola  
- Delegat: Skolchef med rätt till vidaredelegering 

• Rätt att företräda nämnd vid yttrande i trafikfrågor och skolskjutsfrågor 
gentemot förvaltningsrätt och kammarrätt  
- Delegat: Skolchef med rätt till vidaredelegering 

Besluten rör förskoleklass (ärende 11,12 & 13), grundskola (ärende 12, 13 &14) och 
grundsärskola (ärende 6, 7 & 8). Dessa är gulmarkerade i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning 
 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 21 (28) 

BUN § 21 Kurser och konferenser 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att de politiker som vill åka på Skolriksdagen 
8-9 maj anmäler sig till nämndsekreteraren. 

Ärendebeskrivning 
• Skolriksdagen 8-9 maj 2023, Stockholm.  

Alla politiker i barn- och utbildningsnämnden får åka på konferensen 
Skolriksdagen. 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 22 (28) 

BUN § 22 Information från barn- och 
utbildningssektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Aktuell information: 

• Framtidens KG (Kungsgårdsskolan) – En programhandling för Framtidens 
KG tas fram, som innehåller; Verksamhetsbeskrivning, Lokalprogram och 
Designdialog.  

• Lokal Trastgränd (förskola) – förskolan får även tillgång till övervåningen  
• Lokal Dahlander (Klockarskolans undervisningsgrupp 8043) –  U8043 flyttar 

från övervåningen Trastgränd till Dahlander 
• 3 ytterligare AIL-tjänster (arbetsintegreradlärarutbildning) åk 4-6 från hösten 

2023 
• (Intern)rekrytering av chef Kulturskolan 
• Bemanning fritids - fritidspedagoger, förskollärare och grundskollärare kan 

tillsvidareanställas på fritidshem 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 23 (28) 

BUN § 23 Information om Skolinspektionens besök 
på Klockarskolan ht-22 
BUN 2022/0191 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Rektor för Klockarskolan Per Sandberg informerar om Skolinspektionens besök på 
Klockarskolan hösten 2022.  
Tre områden granskades: trygghet & studiero, anpassningar & särskilt stöd och 
åtgärder mot kränkande behandling.  
 
Områden utan konstaterade brister är: trygghet och studiero samt anpassningar och 
särskilt stöd. 
Område med anmärkning: åtgärder mot kränkande behandling 

Skolinspektionen får i stället för att meddela ett föreläggande tilldela en huvudman 
som står under dess tillsyn en anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad 
som gäller för verksamheten (26 kap. 11 § skollagen). Huvudmannen är då skyldig att 
inom viss tid åtgärda de brister som föranlett anmärkningen. Säters kommuns 
verksamhet vid Klockarskolan uppfyller inte författningarnas krav vad gäller åtgärder 
mot kränkande behandling. Utredningen visar dock att en stor del av skolpersonalen 
sannolikt anmäler till rektorn när en elev anser sig ha blivit kränkt. Mot denna 
bakgrund bedömer Skolinspektionen bristen som mindre allvarlig och finner därför 
skäl att tilldela ange Säters kommun en anmärkning. 
 
Åtgärder: genomgång av gällande rutiner med lärarna, förtydligande kring skollagen. 

Åtgärderna rapporteras senats 23 mars 2023 till Skolinspektionen. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 24 (28) 

BUN § 24 Uppföljning av internkontrollplan, 
december 2022 
BUN 2022/0031 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad uppföljning. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att 
löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhet. Barn- och 
utbildningsnämndens internkontrolplan innehåller olika kontrollmoment som följs 
upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redovisa för nämnden efterföljande 
månad. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 25 (28) 

BUN § 25 Uppföljning av internkontrollplan, januari 
2023 
BUN 2023/0028 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad uppföljning. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att 
löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhet. Barn- och 
utbildningsnämndens internkontrolplan innehåller olika kontrollmoment som följs 
upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redovisa för nämnden efterföljande 
månad. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 26 (28) 

BUN § 26 Redovisning av pågående och avslutade 
ärenden om kränkande behandling perioden 2022-11-
29—2023-02-14 
BUN 2022/0061 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Utbildning och uppföljning har skett på Stora Skedvis förskola och skola samt 
Kungsgårdsskolan där Prästgärdsskolan ingår. Anmälningarna har ökat efter 
dessa insatser, men även avslut av utredningar. Särskilt Kungsgårdsskolan har 
lagt mycket tid och energi på sina ärenden och har nu en väl fungerande 
organisation som ska hantera Draftit. Ett utbildningstillfälle är planerat för 
Klockarskolans samtliga personal.  

 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 27 (28) 

BUN § 27 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 

2022/0306 Avslag på sökt utbildning, Vuxenutbildningen Säters kommun, 
Engelska 7, 100 poäng 

2022/0309 Utse ställföreträdande rektor vid Enbacka skola 23 december 2022 

2022/0310 Utse ställföreträdande rektor vid Enbacka skola 27 december – 2 
januari 2023 

2022/0311 Utse ställföreträdande rektor vid Enbacka skola 3-4 januari 2023 

2022/0312 Utse ställföreträdande rektor vid Kungsgårdsskolan 23, 27-30 
december 2022 

2022-0313 Utse ställföreträdande rektor vid Kungsgårdsskolan 2-5 januari 2023 

2022/0314 Utse ställföreträdande rektor för fritids Fogden vid Kristineskolan 27-
28 december 2022 

2022/0315 Utse ställföreträdande rektor för fritids Fogden vid Kristineskolan 29-
30 december 2022 

2023/0010 Avslag på sökt utbildning, Vuxenutbildningen Säters kommun, 
yrkesutbildning barn och fritid 

2023/0011 Avslag på sökt utbildning, Vuxenutbildningen Säters kommun, 
matematik 2a 100 poäng 

2023/0012 Avslag på sökt utbildning, Vuxenutbildningen Säters kommun, 
matematik 2a 100 poäng, naturkunskap 2 100 poäng, samhällskunskap 
1b 100 poäng 

2023/0013 Avslag på sökt utbildning, Vuxenutbildningen Säters kommun, 
matematik 2a 100 poäng 

2023/0029 Utse ställföreträdande rektor vid Kungsgårdsskolan 24 feb-5 mars -23 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-22 28 (28) 

BUN § 28 Delgivningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar. 

Ärendebeskrivning 
• Beslut från Kommunstyrelsen 2022-12-13 § 40. Beslut om att ställa sig bakom 

”Regionalt serviceprogram Dalarna 2022-2030” i sin helhet, utan några 
ytterligare kommentarer.  

• Beslut från Kommunstyrelsen 2022-12-13 § 45. Beslut om förändrat ansvar 
för skolskjuts. Från samhällsbyggnadsnämnden flyttas ansvaret över till barn- 
och utbildningsnämnden. 

Lokalt samverkansprotokoll Enbacka skola 2022-11-15 

Lokalt samverkansprotokoll Enbacka skola 2022-12-19 

Lokalt samverkansprotokoll Gustafs förskoleområde 2023-02-06 

Lokalt samverkansprotokoll Kungsgårdsskolan 2022-12-06 

Lokalt samverkansprotokoll Kungsgårdsskolan 2023-01-27 

Lokalt samverkansprotokoll Säters förskoleområde 2022-10-28 

Lokalt samverkansprotokoll Säters förskoleområde 2022-11-25 

Lokalt samverkansprotokoll Klockarskolan 2022-11-23 

Lokalt samverkansprotokoll Klockarskolan 2022-12-14 

Lokalt samverkansprotokoll Klockarskolan 2023-01-11 

Lokalt samverkansprotokoll Klockarskolan 2023-02-01 

Fackligt samverkansprotokoll extra 2022-12-15 
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