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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Rådhuset, onsdagen den 26 september 2018, kl. 08.30-16.00 

Beslutande Tommy Bäck (S) ordförande 
Mats Hansson (S) 
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§ 80 
Personal och Arbetsmiljöfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

• Ulf Månsson informerar att; 

•  Ny chef börjar vid elevhälsa från och med 1 oktober 2018. 

• Rekrytering av förvaltningschef har påbörjats och ska vara klart under våren. 

• Rekrytering av biträdande rektor pågår vid Stora Skedvi skola 

• Information om nuläget på enheterna förskola och skola i Säters kommun. 

__________ 
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  Dnr BUN 2018/0232 

§ 81 
Incidentrapportering om borttappad telefon 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

En personuppgiftsincident enligt Dataskyddsförordningen har inträffat med att en an-
ställds mobiltelefon har blivit stulen. Incidenten bedöms inte som allvarlig och behö-
ver därmed inte rapporteras in till Datainspektionen. 

Incidenten 

Incidenten består i att telefonen som förvarades i en ryggsäck var placerad i bakkanten 
av ett tält där nummerlappar delades ut. 

Troligen har någon lyckats ta telefonen ur ryggsäcken genom att sticka in hand under 
tältduken utan att hen eller någon annan i tältet upptäckte detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
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  Bun 2018/0277 
§ 82  
Incidentrapportering om stulen dator 

Barn- och utbildningsnämnders beslut  

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Ärendebeskrivning 

En personuppgiftsincident enligt Dataskyddsförordningen har inträffat med att ett in-
brott har gjorts vid förskolan Äventyret. Vid inbrottet stals en dator. Incidenten be-
döms som allvarlig och har därför rapporterats in till Datainspektionen. Förskoleche-
fen har informerat de som kan vara berörda att det kan finnas en risk att personuppgif-
ter kan ha kommit i fel händer. 

Beslutsunderlag 
Anmälan till Datainspektionen den 21 september 2018 

__________ 
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  Dnr Bun 2018/0216 

§ 83 
Delårsbokslut/budget i balans 2018 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka, ekonom presenterar delårsbokslut per den 31 augusti 2018. Utfallet för 
31 augusti visar minus 1 miljon kronor i förhållande till budget. Prognosen vid årets 
slut visar ett noll resultat. 
__________  
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  Dnr Bun 2018/0255 

§ 84 
Yttrande över reviderad gemensamt reglemente 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Gemensamt 
reglemente och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters kommun men med föl-
jande förändringar: 

§ 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin 
ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglemen-
ten för styrelsen och nämnder i Säters kommun” till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande.  

Yttrande 

De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna 
eller ansvarsområde för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen vill ändå inför 
fastställande av dokumentet föreslå följande kompletteringar och förändringar. 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente  

Har kompletterats med texten under rubriken Kulturskolan: 

Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar estetiska lär-
processer inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlig-
het att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, bild och dans. 

Ungdomsverksamheten Ung i Säter samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar våren 2018 
(KAA) har tagits bort som kommer att ligga under kommunstyrelsen.  

Förslag på ändring i det gemensamma reglementet: 

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 

I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska med-
dela nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället 
ska tjänstgöra. 

Nämndsekreteraren föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till 
sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra upp-
drag och är inte alltid tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör 
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nuvarande rutin sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan poli-
tiska ställningstaganden i sakfråga diskuteras och dessutom kan den förhindrade 

kalla sin ersättare vid andra tider än under kontorstid. Att demokratin fungerar och att 
oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtroendevaldas intresse och borde 
inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 

”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sam-
manträde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast 
nämndsekreteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen 
i tjänstgöringen.” 

Bakgrund 

I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott un-
der kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen 
görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen. 

__________ 

Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2018, § 140 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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§ 85  
Redovisning internkontroll, juni-augusti 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen av 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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§ 86 
Fyllnadsval av ordinarie ledamot till BUN/AU 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner avsägelsen 
 

2. Som ordinarie ledamot i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott efter 
Angelica Beyer (S) väljs Mats Hansson (S). 

Ärendebeskrivning 

Angelica Beyer (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i barn- och utbild-
ningsnämndens utskott. Fyllnadsval ska ske efter Angelica Beyer. 

__________ 

Delges 
Mats Hansson 
Kommunstyrelsen 
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  Dnr 

§ 87 
Val av representant till ung i Säter 

Förslag till beslut 

Som ny representant till ung i Säter utses Mats Hansson. 

Ärendebeskrivning 

Angelica Beyer har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Ung i Säter. Ny repre-
sentant ska därmed utses. 
__________ 
 
Delges 
Mats Hansson 
Kommunstyrelsen 
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  Dnr 

§ 88 
Val av representant till Tillgänglighetsrådet 

Förslag till beslut 

Som ny representant till Tillgänglighetsrådet utses Mats Hansson. 

Ärendebeskrivning 

Angelica Beyer har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i Tillgänglighetsrådet. 
Ny representant ska därmed utses. 
 
Delges 
Mats Hansson 
Kommunstyrelsen 
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§ 89 
Lokaler förskola och skola i Säters kommun 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Ulf Månsson informerar hur det ser ut vid de olika förskolorna när det gäller Kö- och 
lokalsituation i Säters kommun. 
__________ 
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§ 90 
Information verksamhetsbesök, politiker 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämndens har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

Niclas Bodin informerar att han och Anders Olsson har varit på verksamhetsbesök vid 
Kulturskolan. En skriftlig redovisning kommer att skickas in. 

__________ 

 

  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-26 
Blad 

14 

 

  

 

   

§ 91 
Delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.  

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärende 

2018/0227 Avslag på utbildning som undersköterska 

2018/0248 Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar vid Gustafs förskoleom-
råde 

2018/0254 Utse ställföreträdande rektor under en dag vid Dahlander kun-
skapscentrum 

2018/0256 Beslut om utökad tid i förskolan vid Säters förskoleområde. 

2018/0258 Beslut om utökad tid i förskola vid Säters förskoleområde 

2018/0266 Beslut om vistelsetid mer än 15 timmar vid Stora Skedvi försko-
leområde 

2018/0265 Beslut om utökad vid Säters förskoleområde 

2018/0270 Beslut om beviljat inackorderingsbidrag  

2018/0278 Avslag på ansökan till utbildning Miroi distans 

2018/0279 Avslag på ansökan till Frisörutbildning i Falun 

__________ 
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§ 92 
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade ärenden av delegationsbe-
slut. 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärende 

2017/0222 Redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av påtalade brister i 
regelbunden tillsyn i Stora Skedvi skola  

2017/0062 Skolverkets beslut, Statsbidrag för personalförstärkning i skolbiblio-
tek för 2018/2019 

2018/0045 Skolverkets beslut, Statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

2018/0045 Skolverket beslut, Statsbidrag till skolhuvudmän om inrättar karriär-
steg för lärare 2017/2018 

2018/0127 Skolverkets beslut, Statsbidrag för fler anställda i lågstadiet för 
2018/2019 

2018/0128 Skolverkets beslut, Statsbidrag för Fritidshemssatsning för 
2018/2019 

2018/0186 Skolverkets beslut, Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa 
andra personalkategorier för 2017/2018 

 Skolverket, Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckl-
ing 

2017/0169 Förvaltningsrättens Dom, Tilläggsbelopp Olympica skolan 

2017/0064 Förvaltningsrättens beslut i mål nr 1687-17, avvisat överklagande  

2018/0206 Skolväsendets Överklagandenämnd, Avslag på interkommunal er-
sättning 

2018/0069 Skolinspektionens beslut, Anmälan om bristande tillsyn och krän-
kande behandling, Sekretess 

2016/0087 Skolverket, Aktuellt om samordnare för nyanländas lärande juni 2018 
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2018/0271 Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar våren 2018 (KAA) 

2018/0137 Skolinspektionen, beslut om avslutat ärende vid Stora Skedvi skola. 

2017/0063 Skolinspektionen, information om avslutat ärende vid Stora Skedvi 
skola, sekretess 

2018/0223 Beslut om avstägning av elev, sekretess 

__________ 
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§ 93 
Anmälan av pågående/avslutade ärenden kränkande behandling 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade ärenden om kränkande be-
handling. 

Ärendebeskrivning 

Anmälan om pågående och avslutade utredningar gällande kränkande  
behandling.  

Från och med september 2018 rapporteras anmälan och utredningar av ärenden in i ett 
nytt rapporteringssystem som heter Draftit.  

Till arbetsutskottet den 10 oktober 2018, kommer en diskussion att tas upp hur redo-
visningen av ärenden ska se ut för nämnden. 

__________ 
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§ 94 
Information 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 

• Nämndsekreteteraren informerar att First Class kommer att stängas ner den 22 
oktober 2018. Fredagen den 5 oktober 2018 kommer nämndsekreterarna att få 
information och visning av ett nytt system som kan tänkas användas för kallel-
ser och protokoll.  
 

• Ingela Murars Sares, Marie Boman, Anette Westrin och Anna Örjes informerar 
om arbetet med inkluderande lärmiljö, IFOUS som står för Innovation, forsk-
ning och utveckling i förskola och skola. Projektet startade den 1 januari 2017 
och ska vara klar i december 2019. Arbetet är i och med det inte avslutat utan 
kommer att vara ett livslångt lärande. Sju kommuner ingår, Skellefteå, Västerås, 
Täby, Vämdö, Gisslaved, Trelleborg och Säter. 

 

• Benitha Berg, nya chefen för elevhälsa presenterar sig. 
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§ 95 
Verksamhetsbesök Säters förskoleområde 

Ärendebeskrivning 

Vid dagens sammanträde görs verksamhetsbesök vid Säters förskoleområde, Äventy-
ret. Förskolechef Outi Tirkkonen visar runt på förskolan och politiker får möjlighet att 
träffa och prata med personal och barn. Outi informerar om verksamheten och om det 
pågående arbetet med förskola två. Personal från Dalsbyn informerar om verksam-
heten Ur och Skur. 

__________ 
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