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§ 47 
Verksamhetsinformation från Kulturskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 
Ärendebeskrivning 

Anna-Lena Olerås, Eva Manell och Kål Berit Sens är inbjudna till dagens sammanträde 
för information om Kulturskolans verksamhet. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2007 att en Kulturskola skulle starta upp i 
Säters kommun. Syftet var att det skulle vara en naturlig del i elevens vardag.  

Ämnesinriktning är bild, musik, dans och rörelse samt teater. Från årskurs sex kan man 
välja musikproduktion där man lär sig att jobba med moderna musikproduktionsverk-
tyg. 

Kål Berit Sens, dramapedagog, informerar hur hon jobbar med drama konflikthante-
ring i skolan. 
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  Dnr BUN 2020/0089 
§ 48 
Preliminärt delårsbokslut per den 31 augusti 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

En osäker nollprognos. Periodiseringarna av interkommunala kostnaderna ger ett 
missvisande resultat men även periodiseringarna av personalkostnaderna. Osäkerheter 
kring höga sjuklönekostnader med anledning av Covid-19. Oförutsedda merkostnader 
kan påverka prognosen i ett senare skede med anledning av Covid-19. Enheterna pro-
gnostiserar ett positivt resultat som reduceras av ökningar för interkommunala kostna-
der med anledning av höstens gymnasieprogramvalsändringar.  

Lokal lärarlönesatsning verkställd under pågående budgetår och åtgärder pågår för att 
klara av denna kostnadsökning inom tilldelad ram.  

Bakgrund 

Budgetuppföljning på förvaltningen genomförs sju gånger per budgetår enligt centralt 
direktiv.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet den 9 september 2020, § 28 
Delårsbokslut och tjänsteskrivelse den 16 september 2020 
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  Dnr BUN2020/0094 
§ 49 
Budget 2021-2023 inklusive konsekvensbeskrivning 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige om en utökad ram på 
8,8 mkr för att behålla nuvarande verksamhet inom barn- och utbildning. 
   

Ärendebeskrivnings 

Ökade interna debiteringar för kost och städ samt en prognosticerad ökning av de in-
terkommunala ersättningarna inom de kommande två åren samt en lokal lärarlönesats-
ning inom ram under 2020 har medfört att behoven överstiger den tilldelade ramen 
med 8,8 mkr.  

Kostnadsanpassningar som behöver genomföras på kort sikt för att minska skillnaden 
mot tilldelad ram är: 

• Organisationsförändringar med 2,0 mkr 
• Minskade kostnader för kost med 1,0 mkr 
• Dimensionering av lokaler med 0,4 mkr 
• Avveckling av Kulturskolan frivilliga verksamhet med 2,5 mkr 

 

Utöver ovanstående kostnadsanpassningar behöver ytterligare 2,9 mkr effektiviseras 
genom generell återhållsamhet och personalanpassningar.  

Bakgrund 

Barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram på 278 639 tkr räcker inte för att finan-
siera oförändrad verksamhet inom barn- och utbildningssektorn. Behoven överstiger 
den tilldelade ramen med 8,8 mkr.  

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska läge kan komma att försämras ytterligare 
av utvecklingsriktningen inom valen av gymnasieprogram. Detta medför ökade inter-
kommunala kostnader för åren 2021 och 2022. Osäkerheten är omfattningen av kost-
nadsökningen.  

Beslutsunderlag 
Budget 2021-2023 
Konsekvensbeskrivning 
Arbetsutskottet den 9 september 2020, § 29 

Delges 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-09-23 
Blad 

5 
 

  

 

  Dnr BUN2019/0001 
§ 50 
Uppdatering av delegationsordning, medicinska ledningsansvaret inom 
skolhälsovården 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning fastställs genom att utse förord-
nandet av medicinska ledningsansvaret till skolsköterskan Åsa Lindblå, från och med 
31 augusti 2020. 

__________ 

 
Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården tillhör Elevhälsa i Säter. Rektor/verksamhetschef för elevhälsa saknar 
hälso- och sjukvårdsutbildning och uppdrar därför det medicinska ledningsansvaret till 
skolsköterskan Åsa Lindblå, från och med 31 augusti 2020. 
Bakgrund 

För skolhälsovården ska det finnas en verksamhetschef som har det samlade lednings-
ansvaret. Verksamhetschefen ska utses av nämnden. Enligt socialstyrelsens föreskrifter 
om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 
2005:12) skall verksamhetschefen 

• inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumen-
tera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas 
för att kunna styrka, följa upp och utveckla verksamheten. 

• Ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås. 
• Ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas 

för att förbättra vården.  

Verksamhetschef har att antigen själv eller genom att anlita personer med lämplig 
kompetens, säkerställa de krav som ställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020 
Arbetsutskottet den 9 september 2020, § 30 

Delges 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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§ 51 
Uppföljning av genomförd internkontroll, maj-augusti 2020 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad internkontroll.  
__________ 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att lö-
pande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet.  

Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller olika kontrollmoment 
som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redovisas för nämnden efter-
följande månad. 
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§ 52 
Redovisning av personuppgiftsbehandlingar inom barn- och utbildnings-
nämndens verksamhet 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
__________ 

Ärendebeskrivning  

Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018, 
redovisas arbetet med att upprätta och administrera register över de behandlingar av 
personuppgifter som utförs i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 

 Kategorier av personer som berörs, benämns i registret:  

• Anställda inom barn- och utbildningssektorn  
• Barn i förskola/pedagogisk omsorg 
• Förtroendevalda  
• Grundskola/elever/fritids/kulturskola 
• Gymnasiet/vuxenskolan/SFI 
• Vårdnadshavare 

För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt regis-
terutdrag till personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Säters 
kommun av IT-systemet GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som 
hanteras, vilken lag som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge behand-
lingen ska pågå, vilka som har åtkomst till uppgifterna m.m.  

Bakgrund  
Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. varje 
nämnd och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som ut-
förs. Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är per-
sonuppgiftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behand-
lingar som sker i dess verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara 
tillgänglig i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras 
tillgängligt för tillsynsmyndigheten. 
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§ 53 
Förslag till kalendarium barn- och utbildningsnämnden 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar kalendarium för barn- och utbildningsnämnden 
2021. 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren presenterar ett förslag till kalendarium för 2021. 

Beredning 
8.15-10.00 

Arbetsutskott  
8.30-12.00 

BUN 
8.30-12.00 

 
Onsdag 13 januari 

 
Onsdag 27 januari 

 
Onsdag 10 februari,  
(Bokslut) 

Onsdag 11 februari Onsdag 24 februari Onsdag 10 mars 

Onsdag den 24 mars 
 

Onsdagen 7 april 
 
 

Onsdag 21 april, (Budget 
2021-23) 

Onsdag 12 maj Onsdag 26 maj Onsdag 9 juni 

Onsdag 25 augusti Onsdag 8 september Onsdag 22 september 
(Delårsbokslut) 

Onsdag 29 september Onsdag 13 oktober Onsdag 27 oktober 
 (Ev. reviderade budgetramar) 

Onsdag 10 november Onsdag 24 novem-
ber 

Onsdag 8 december,  

Beslutsunderlag 
Förslag till kalendarium 2021 
Arbetsutskottet den 9 september 2020, § 34 

 

 

  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2020-09-23 
Blad 

9 
 

  

 

§ 54 
Personal och arbetsmiljöfrågor 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut  

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

• Nyrekrytering skolledning  
- Johan Sparring ny rektor för förskolan i Säter började i juni 2020. 
- Ny rektor Lena Karlsson efter Gunnar Johansson som gått i pension. 

• Rekrytering av ny rektor till Enbacka skola pågår.   
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§ 55 
Information från barn- och utbildningssektorn 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Viktoria Robertsson informerar: 

• I barn- och utbildningssektorns verksamheter finns inrapporterat om en Co-
rona smittad elev.  
 

• Skolstart för höstterminen 2020 har haft en lugn uppstart.  
 

• Göran Garmo, informerar om den nya samordnade kollektivtrafiken i Dalaba-
nestråket. Kommer att gälla från hösten 2021. 
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  Dnr BUN 2020/0115 

§ 56 
Anmälan av delegationsbeslut 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärende 

2020/0162 Utse ställföreträdande rektor under semesterperiod vid Stora skedvi 
skola 

2020/0172 Beslut om plats på introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion vård- och om-
sorg vid Dahlander kunskapscentrum 

2020/0173  Beslut om plats på introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion mot barn och 
fritids vid Dahlander kunskapscentrum 

2020/0174 Beslut om avslag på introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion mot barn 
och fritids i Säter 

2020/0198 Beslut om att utse ställföreträdande rektor vid Dahlander kunskapscentrum 
upp till fem arbetsdagar per tillfälle under tidsperioden 2020-09-01–2021-06-30. 
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§ 57 
Delgivningar 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar 

__________ 

Ärendebeskrivning 
 
Dnr Ärende 
2020/0091 Anmälan av pågående och avslutade ärenden kränkande behandling 
 

Protokoll från fackliga samverkansmöten 6 februari, 12 mars, 7 april, 28 
maj och 10 september 2020. 
 

2019/0068 Beslut om godkännande som huvudman för gymnasieskolan vid Real-
gymnasiet i Borlänge.  Godkännande avser utbildning på det nationella 
naturbruksprogrammet med inriktning djurvård, hästhållning och natur-
turism. 

2020/0042 Skolinspektionens beslut av ansökan om godkännande som huvudman 
för gymnasieskolan vid ABB Industrigymnasium i Ludvika kommun. 
 
Attestlista, barn- och utbildningsnämnden 

 
Skolverkets beslut –  

2020/0097 Beviljad rekvisition för anställning av lärarassistent för 2020. 
2019/0053 Beviljad rekvisition om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar kar-

riärsteg för lärare 2019/2020. 
2020/0072 Beslut att delvis bevilja ansökan om statsbidrag till mindre barngrupper i 

förskola 2020/2021. 
 

2020/0038 Datainspektionen – beslut om avslutat ärende gällande incident om ut-
lämnande av icke avidentifierat ärende. 
 

2018/0153 Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3082-19 
 
2018/0153 Yttrande till Kammarrätten i mål nr 3082-19 
 

Ks beslut den 1 september 2020, § 122, Remiss av förslag till reviderat 
länsövergripande skolskjutsreglemente. Dnr KS2020/0268 

 

 

  

  


	Ärenden
	§ 47 Verksamhetsinformation från Kulturskolan
	§ 48 Preliminärt delårsbokslut per den 31 augusti 2020
	§ 49 Budget 2021-2023 inklusive konsekvensbeskrivning
	§ 50 Uppdatering av delegationsordning, medicinska ledningsansvaret inom skolhälsovården
	§ 51 Uppföljning av genomförd internkontroll, maj-augusti 2020
	§ 52 Redovisning av personuppgiftsbehandlingar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet
	§ 53 Förslag till kalendarium barn- och utbildningsnämnden 2021
	§ 54 Personal och arbetsmiljöfrågor
	§ 55 Information från barn- och utbildningssektorn
	§ 56 Anmälan av delegationsbeslut
	§ 57 Delgivningar

