
SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 
Blad 

2 

 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärenden 
 
 

§ 1 Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förfrågan om att delfinansiera 
genomförandet av Lika olika på kommunens högstadieskolor ........................................... 4 

§ 2 Fullmakt och instruktioner till kommunstyrelsen avseende tecknande av 
personbiträdesavtal med Inera AB .......................................................................................... 5 

§ 3 Yttrande över planprogram samband mellan Säters järnvägsstation och centrum ... 7 

§ 4 Redovisning av genomförd internkontroll 2018 ............................................................. 8 

§ 5 Internkontrollplan 2019 ...................................................................................................... 9 

§ 6 Information bokslutsprognos 2018 ................................................................................ 10 

§ 7 Obetald barnomsorgsavgift .............................................................................................. 11 

§ 8 Obetald barnomsorgsavgift .............................................................................................. 12 

§ 9 Kontaktpolitiker/verksamhetsbesök .............................................................................. 13 

 

 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 
Blad 

3 

 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
   

 

Plats och tid Rådhuset, onsdagen den 30 januari 2019, kl. 8.30-9.30 

Beslutande Håkan Karlsson (S) ordförande 
Ulrika Cederlöf (C) 1:e vice ordförande  
Caroline Willfox (M)  
Mats Hansson (S) 
Helena Andersson (S) 
 

Ersättare Tommy Janfjäll (S) 

Övriga deltagare Ulf Månsson, förvaltningschef 
Per Wikström, biträdande förvaltningschef 
Mai Andersson, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Mats Hansson 

Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, onsdagen den 30 januari 2019, kl 10.00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 1-9 

 Mai Andersson  

 Ordförande   
 Håkan Karlsson  

 Justerande 
 

 

 Mats Hansson  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Barn- och utbildningsnämndens utskott  

Sammanträdesdatum 2019-01-30 

Datum för  
anslags uppsättande 

2019-01-31 Datum för  
anslags nedtagande 

2019-02-20 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift   

 Mai Andersson  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-01-30 
Blad 

4 

 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
Dnr BUN 2018/0339  

§ 1 
Svar på kommunstyrelsens arbetsutskotts förfrågan om att delfinansiera ge-
nomförandet av Lika olika på kommunens högstadieskolor 

Förslag till beslut 

Barn och utbildningsnämndens föreslås att avböja förfrågan om att delta i genomfö-
randet av projektet Lika Olika på kommunens högstadieskola 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Både förvaltning och skolledning anser att det kan vara ett bra projekt. I det arbete 
som skolan genomför med att skapa en organisation som ska ge förbättrade förutsätt-
ningar för elevernas lärande, utveckla arbetet med de tre prioriterade utvecklingsområ-
den som beskrivs i förvaltningens verksamhetsplan, arbetet med nämndens tre strate-
gier, införande av ny digital lärplattform samt samarbetet med Toleransprojektet anser 
man att ett nytt projekt inte kan prioriteras. Det skulle göra att de arbeten man är inne 
i ges mindre möjlighet att bli framgångsrika. 

Bakgrund 

Södra Dalarnas Sparbank har inkommit med en förfrågan till Säters kommun om att 
delfinansiera genomförande av Lika Olika på kommunens högstadieskolor. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat frågan och översänt förfrågan till barn- 
och utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
Förfrågan från södra Dalarnas sparbank 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 20 november 2018, § 35 
Tjänsteutlåtande den 17 januari 2019 
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  Dnr BUN 2018/0394 

§ 2 
Fullmakt och instruktioner till kommunstyrelsen avseende tecknande av 
personbiträdesavtal med Inera AB 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslås ge kommunstyrelsen fullmakt att teckna per-
sonuppgiftsbiträdesavtal med Inera AB  

__________ 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsförvaltningen anser att det är bra om kommunen har en övergri-
pande kontroll på personuppgifter kopplat till Inera AB eftersom flera förvaltningar 
nyttjar deras tjänster. För vår förvaltnings del nyttjas Inera AB som underbiträde till ett 
redan upprättat avtal vilket gör att vi inte ska behöva upprätta ett särskilt avtal med 
Inera AB eller ge särskilda uppgifter till den centralt placerade personbiträdet. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till nämnderna fatta beslut om att 
ge kommunstyrelsen fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Inera AB 
samt att nämnderna utfärdar instruktioner för att biträdet ska kunna fullgöra uppdra-
get. 

Bakgrund 

Nämnderna i Säters kommun tecknar avtal med och använder sig av Inera AB:s olika 
tjänster. Exempelvis så använder sig samhällsbyggnadsnämnden av blankettjänster och 
socialnämnden är anslutna till HSA-katalog för att beställa id-kort. Eftersom Inera AB 

behandlar personuppgifter som nämnderna ansvarar för ska ett personuppgiftsbiträ-
desavtal med tillhörande instruktioner upprättas. 

För att minimera mängden avtal uttrycker Inera AB önskemål att personuppgiftsansva-
riga i kommunen, d.v.s. nämnderna, ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna person-
uppgiftsbiträdesavtal samt att nämnderna utfärdar instruktioner för att biträdet ska 
kunna fullgöra uppdraget. Fullmakten omfattar rättigheter och skyldigheter för full-
maktstagaren, d.v.s. kommunstyrelsen, som blir bindande för den nämnd som ger full-
makten. 

För Barn och utbildningsförvaltningens del nyttjar vi en tjänst av Inera AB. Vi registre-
rar vaccinationer i vårt journalprogram, CGM. Från vårt vaccinationsprogram exporte-
ras enligt upprättat avtal, uppgifter till Svevac för vidare befordran till nationella vacci-
nationsregistret. Svevac ägs sedan en tid tillbaka av Inera.  

Forts. 
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Forts. § 2 

 
Vi har personbiträdesavtal med CGM, den tjänst där vi för in uppgifterna om vaccinat-
ionerna. För Barn och utbildningsförvaltningens blir då Inera AB  

ett underbiträde till den tjänst där vi har gällande personuppgiftsbiträdesavtal vilket gör 
att vi redan säkrat personuppgifterna. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Ks/au den 18 december 2018, § 43 
Tjänsteutlåtande den 15 januari 2019 
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  Dnr BUN 2019/0006 
 

§ 3 
Yttrande över planprogram samband mellan Säters järnvägsstation och 
centrum 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra gällande planen sett 
ur barnperspektivet.  

Arbetsutskottet anser att tillgängligheten till centrum och näringsidkarnas möjlighet att 
driva funktionell verksamhet försämras med den nya planen. 

Arbetsutskottet anser att järnvägsprojektet och vägprojektet bör drivas parallellt i ti-
den. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över planprogram för 
samband mellan Säters järnvägsstation och centrum i Säter. Samrådstiden pågår mellan 
27 december 2018 – 7 februari 2019.  

Sammanfattning 

Grundtanken i planförslaget är att på ett bättre sätt binda samman järnvägsstationen 
med centrum och busshållplatser, samtidigt som man skapar ett stråk mellan centrum 
och Säterdalen. 

Det görs bland annat genom en gång- och cykelväg i tunnel under järnväg och väg 70 
och en del förändringar vid järnvägsstationen och Salutorget. Man tänker också göra 
om anslutningen från centrum till väg 70 för fordon för att förbättra trafikmiljön. 
Busshållplatserna flyttas också. 

Planen berör inte direkt barn- och utbildningsnämndens verksamheter, men kan mar-
ginellt påverka skolvägen så att den blir tryggare för vissa elever. Den bör också ge en 
enklare och säkrare väg från Klockar- och Kungsgårdsskolan när man går till skolav-
slutningen i Säterdalen. 

Beslutsunderlag 
Planprogram samband mellan järnvägsstationen och centrum 
Tjänsteutlåtande den 17 januari 2019 

Delges 
Samhällsbggnadsnämnden 
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  Dnr BUN 2018/0004 

§ 4 
Redovisning av genomförd internkontroll 2018 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av genomförd internkontroll 
2018.  
__________ 
 

Ärendebeskrivnings 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd har 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 internkon-
troll.  

En rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revisorer senast 31 mars 2019. 
Av rapporten ska det framgå vilka kontroller som genomförts, resultatet av dessa, samt 
om nämndens internkontrollarbete eller rutiner i övrigt behöver uppdateras. 

Beslutsunderlag 
Redovisning av genomförd internkontroll 2018 
Tjänsteutlåtande den 7 januari 2019 
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  Dnr BUN2019/0003  

§ 5 
Internkontrollplan 2019 

 

Förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förslag till internkontrollplan 2019. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna ansvar för att kom-
munövergripande reglemente, regler och anvisningar följs inom varje verksamhetsom-
råde d.v.s. nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respek-
tive verksamhetsområde.  
Nämnderna skall i syfte att åstadkomma god intern kontroll upprätta regler och anvis-
ningar som kan behövas för den nämndspecifika verksamheten utifrån den övergri-
pande intern kontrollen fullmäktige beslutat om. Dessa regler och anvisningar skall do-
kumenteras och antagas i respektive nämnd. 
Nämnd skall senast mars månad varje år anta en särskild plan för innevarande års 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en väsentlig-
hets- 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. 

Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 

Beslutsunderlag 
Förslag till internkontrollplan 2019 
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§ 6 
Information bokslutsprognos 2018 

Utskottets beslut 

Utskottet har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Då bokslut ännu inte är färdigställt ges en muntlig bokslutsprognos för 2018. En preli-
minär prognos ser ut att hamna på ett underskott på ca 2,5 miljoner kronor. 
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§ 9 
Kontaktpolitiker/verksamhetsbesök 

Utskottets beslut 

Kontaktpolitiker utses vid barn- och utbildningsnämnden den 13 februari 2019 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har under mandatperioden 2015-2018 haft utsedda 
kontaktpolitiker för olika verksamhetsområden. Kontaktpolitikerna har även blivit in-
bjudna att medverka vid ”forum för samråd” vid den förskola/skola de har varit kon-
taktpolitiker.  

Ledamöterna har även i samband med nämndssammanträdet gjort verksamhetsbesök 
på de olika enheterna. 

Frågan är om det ska utses nya kontaktpolitiker eller om det endast ska vara verksam-
hetsbesök. för den nya mandatperioden. 
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