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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Helena Andersson, ordföranden och Lotta Tervo på plats i Rådhuset, övriga ledamöter 
via Teams webb 
Kl. 10.00-12.20 

Beslutande Helena Andersson, (S) ordförande  
Ulrika Cederlöf (C) vice ordförande 
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande 
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Ove Wik (L) 
Lotta Tervo (S) 
 

Tjänstemän Mai Andersson, nämndsekreterare 
Stefan Forsmark, Sektorchefchef 
Viktoria Robertsson, Tf bitr. sektorchef 
Henry Surakka, sektorekonom §§ 25-26 
Ulrika Engman, utredare/utvecklare § 31 
Lina Broberg, HR § 31 

Ersättare  

Utses att justera Lotta Tervo 
Justeringens  
plats och tid Barn- och utbildningssektorn, måndagen den 26 april, kl. 8.15 

Underskrifter  Paragrafer §§25-34 
 Sekreterare    
 Mai Andersson  
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 Diarienummer: Bun 2021/0054 

Bun § 25 
Budgetuppföljning per den 31 mars 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Henry Surakka, ekonom presenterar en budgetuppföljning per den 31 mars 2021.  
Budgetuppföljning genomförd med samtliga enhetschefer och pekar initialt mot en nollprognos. 
Osäkerheter som kommer påverka prognosen är lärarlönesatsningen, fackliga överenskommelsen 
med Lärarförbundet om extra löneutbetalning i juni samt de osäkra intäkterna från staten för sjuk-
lönekostnader med anledning av rådande pandemi. Antagandet i prognosen är att de externa intäk-
terna (statsbidragen från Skolverket) inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras. 
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 Diarienummer: Bun2021/0057 

Bun § 26 
Förslag till budget 2022-2024 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige om 8 358 tkr i ramförstärkning till 
2022.  
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fullmäktige har beslutat om en ram för barn- och utbildningsnämnden på 288 468 tkr. Nämndens 
kostnader är beräknade utifrån kommunfullmäktiges beslutade budgetdirektiv 2022–2024. För oför-
ändrad verksamhet från 2021 till 2022 uppgår nämndens kostnadsökningar till 294 826 tkr. Detta 
innebär att behoven överstiger den beslutade kostnadsramen med 6 358 tkr. Utöver detta avser 
barn- och utbildningssektorn genomföra ett samordnat utvecklingsprojekt inom skolan som inne-
bär kostnadsökningar med 2 000 tkr årligen under minst en treårsperiod. Utvecklingsprojektet är ett 
samordnat digitaliseringsprojekt och syftar till att nå högre måluppfyllelse.   
  
Behov 2022  
Förslaget är att barn- och utbildningsnämnden begär 8 358 tkr i ramförstärkning för 2022 från 
kommunfullmäktige, i det ligger kostnadsökningar och volymförändringar på 6 358 tkr samt 2 000 
tkr för utvecklingsprojektet.    
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 Diarienummer: Bun2021/0031 

Bun § 27 
Yttrande över remiss på handlingsplan för klimatneutralitet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

• Barn- och utbildningsnämnden besluta att de har tagit del av Handlingsplan för klimatneut-
ralitet 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ställa sig bakom yttran-
det. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektorn har tagit fram ett förslag på en ny Handlingsplan för klimatneutralitet 
som ska vara ett underlag för Säters kommuns klimatarbete med målet att uppnå 
klimatneutralitet. För att få en så bra plan som möjligt skickas förslagen ut på 
remiss för synpunkter.  
 
Handlingsplanens inriktning är både vad den kommunala förvaltningen 
måste göra åt sina egna utsläpp för att bli klimatneutrala och hur kommunen kan hjälpa och 
underlätta för medborgare och företagare att minska sina utsläpp.  
Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun behöver svar senast 31 maj 2021. 
 
Yttrande 
(Rubriker ur ”Plan för klimatneutralitet”) 
1.4 Genomförande och uppföljning 
” samtliga nämnder och styrelser ska i sitt målarbete och 
sin ordinarie verksamhetsplanering identifiera och prioritera de åtgärder som behöver 
genomföras inom sina respektive verksamhetsområden. Miljö- och klimatfrågorna ska vara 
integrerade i verksamheternas planering.” 

Denna skrivning medför att vi i planeringen behöver skriva in åtgärder, som ju behöver stå i sam-
klang med våra styrdokument. De bör vara skrivna så att det inte blir ett arbete utöver det som ska 
göras ändå, utan handla om att i t.ex. undervisning välja material, teman och så vidare så att man 
arbetar med miljö- och klimatfrågor. 

2.4 Livsmedel 
Här berörs verksamheten mest av arbetet mot matsvinn. Det är något som redan pågår, men behö-
ver kanske intensifieras i samarbete med kosten. 

Matsedeln i våra verksamheter kan också komma att påverkas om maten ska generera så lite CO2-
utsläpp som möjligt. Det bör heller inte vara något större problem. Själva arbetet med detta hamnar 
på kostenheten. 

2.7 Klimatkommunikation 
” Prioritera aktiviteter med klimatperspektiv i skola och förskola” är en åtgärd i planen. Här gäller detsamma 
som under punkt 1.4. Verksamheten behöver följa styrdokumenten när de beskriver innehåll i vår 
verksamhet, men det går att välja aktiviteter som har miljö- och klimatanknytning. Även här kan ut-
bildning/information behövas för att alla ska kunna se möjligheter. 
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Beslutsunderlag Delges 
Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetsutskottet den 7 april 2021, § 13 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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 Diarienummer: Bun2021/0053 

Bun § 28 
Anmälan av personuppgiftsincident 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har upptäckts vid Kungsgårdsskolan när information om ett bokat läkar-
besök har skickats ut till fel person via säkra mail. Medarbetaren inom skolan hade samma förnamn 
som den person som skulle haft mailet. Den registrerade har informerats om händelsen. För att för-
hindra liknande händelse gäller mer uppmärksamhet innan mailet skickas. Incidenten bedöms inte 
allvarlig och behöver inte anmälas till integrationsmyndigheten. Dataskyddsombudet i Säters kom-
mun har informerats om incidenten. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Rapportering av personuppgiftsincident Dataskyddsombudet 

Rektor 
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 Diarienummer: Bun2021/0064 

Bun § 29 
Anmälan av personuppgiftsincident 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har upptäckts i SharePoint där en gruppwebbplats skapats för doku-
ment. Något dokument innehåller personuppgifter såsom för och efternamn i en semesterlista för 
personal på barn- och utbildningssektorns kansli. Incidenten bedöms inte allvarlig och behöver inte 
anmälas till integrationsmyndigheten. Uppgifter har raderats och It-enheten har kontaktats för att ta 
bort gruppwebbplatsen. Dataskyddsombudet i Säters kommun har informerats om incidenten. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Rapportering av personuppgiftsincident Dataskyddsombudet 
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Bun § 30 
Uppföljning internkontroll, mars 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad uppföljning. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp 
den interna kontrollen inom nämnds verksamhet.  Barn- och utbildningsnämndens internkontroll-
plan innehåller olika kontrollmoment som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redo-
visas för nämnden efterföljande månad. 
 
 
Beslutsunderlag  
Redovisning av aktuella kontrollmoment  
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Bun § 31 
Personal och arbetsmiljöfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 

• Ulrika Engman och Lina Broberg, informerar om OSA- organisatorisk och social arbets-
miljö som gäller skolan. En föreskrift som är framtagen av SKR, Lärarförbundet och Lärar-
nas riksförbund. Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga 
risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. 
 

• Stefan Forsmark informerar att arbetsskor för utomhusbruk har beställt till personal inom 
förskola. 
 

• Från höstterminen 2021 kommer två rektorer att gå rektorsutbildning. Utbildningen kom-
mer att fortgå under 2022. 
 

• Den 5 maj 2021 återgår Sandra Pettersson till sin tjänst som biträdande sektorchef efter att 
ha varit föräldraledig. 
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Bun § 32 
Information från barn- och utbildningssektorn 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information från Stefan Forsmark, sektorchef och Viktoria Robertsson, tf bitr. sektorchef 

• Nulägesrapport om Pandemin. Säters kommun har kontinuerlig kontakt med Länsstyrelsen 
och smittskyddsenheten. I verksamheten finns enstaka smittade. Munskydd har delats ut till 
grundskolor och i första hand ska lärare använda dessa vid elevnära kontakter. 
 

• Campus, möjlighet till förskola skola tillsammans. En förstudie tillsammans med Samhälls-
byggnadssektorn pågår, beräknas vara klar juni 2021. 
 

• Nuläge (Fler i egen försörjning) FIE organisation, en kartläggning har gjorts och blev klar i 
november 2020. Utifrån kartläggningen kommer ett förslag att tas fram hur organisationen 
ska komma att formas. 
 

• Omformning av ungdomsverksamheten. Ett arbete som pågår. 
 

• Kunskapsförskolan AB fristående aktör har inkommit med en skrivelse om intresse att eta-
blera sig i Säters kommun.  
 

• Redovisning av elevantal i annan kommun samt barn- och utbildningssektorns rutiner. 
 

• Information löneöversyn för nytt skolavtal HÖK 21-24. Ska gälla från 1 april 2021. 
 

• Information KPMG granskning av skolans måluppfyllelse. Intervjuer har genomförts med 
ledningspersonal, lärare, elevhälsa och barn- och utbildningsnämndens presidium. KPMG 
kommer att skriva en rapport som kommer att redovisas vid nämnden den 9 juni 2021. 
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Bun § 33 
Delegation från nämnden till arbetsutskottet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden ger beslutanderätten till barn- och utbildningsnämndens arbetsut-
skott den 26 maj 2021 att besluta i ärendet revisorernas granskning av taxor, avgifter och hyror. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av kommunens hantering av taxor, av-
gifter och hyror för 2020. Yttrande över granskningsrapporten från nämnden ska inkomma senast 
den 3 juni 2021. Då barn- och utbildningsnämnden har sammanträde den 9 juni 2021 hinner inte 
ärendet behandlas på nämnden. 
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Bun § 34 
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 

• Redovisning av pågående och avslutade ärenden gällande kränkande behandling för peri-
oden 26 februari-7 april 2021 
 

• Fackligt Samverkansprotokoll från den 25 februari och 3 mars 2021 
 

• Protokoll ”Forum för samråd”, Stora Skedvi förskola och skola, 22 februari 2021 
 

• Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 7 april 2021, § 14 – Yttrande över re-
miss, Riktlinjer för gatubelysning i Säters kommun. 
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