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Dnr BUN 2020/0048

§ 18
Beredskapsplan, Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta Beredskapsplan.
_________
Ärendebeskrivning
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och vid höjd beredskap (LEH) (2006:544) föreskriver att kommuner och
landsting för varje ny mandatperiod ska fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Varje nämnd ska också ha motsvarande plan. Nämndens plan ska
innehålla mål och inriktning vid en extraordinär händelse, beskriva hur ledning och information ska hanteras, samt beskriva den verksamhet som ska prioriteras och upprätthållas med lägsta godtagbara nivå.
Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en Kommun.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har beslutat den 3 september 2019 att ge förvaltningen i uppdrag att
revidera beredskapsplanen samt dokument med andra namn och samma innebörd.
Återrapportering ska ske i samband med nämndernas återkommande redovisning till
kommunstyrelsen (uppföljningsansvar).
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens beredskapsplan
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 12
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Dnr BUN 2020/0034

§ 19
Yttrande över remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande.
__________
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 11 februari 2020 att remittera förslag
till avtal om särskild kollektivtrafik till samtliga nämnder.
Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden vill särskilt trycka på vikten av en väl fungerande samverkan mellan kommunen och den regionala kollektivtrafikmyndigheten för att säkerställa att våra elever får en bra skolskjutsverksamhet. Det är viktigt att skolskjutstrafiken anordnas så att onödiga väntetider före eller efter skoltid undviks. Så kort tid som
möjligt för själva resan är också av vikt. Eftersom Dalatrafik eftersträvar samordning
mellan många kommuner ges små möjligheter för verksamheten att justera sina skoltider. Det är därför viktigt att kunna göra ändringar i skolskjutstrafiken när så krävs på
grund av statliga beslut t.ex. om förändringar i timplaner.
Sammanfattning
Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden, har skickat ut förslag till avtal för kollektivtrafiken i Dalarna på remiss. Remissinstanser är länets samtliga kommuner. Avtalet består
av ett Huvudavtal med tillhörande bilaga Samverkansformer. Till Huvudavtalet ligger
också några underavtal som reglerar skolskjuts, färdtjänst, färdtjänstenhet samt övriga
persontransporter. Avtalet löper på sex år. Kommunstyrelsen har skickat remissen till
samtliga nämnder för yttrande.
En stor del av innehållet i remissen är frågor som hör hemma hos Kommunstyrelsen
eller Samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har för avsikt att låta
en jurist studera avtalstexterna. Dessa behandlas därför inte här.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för skolskjutstrafiken men de delar av kostnaden för skolskjutstrafiken som går utöver skolskjutsreglementet ligger i barn- och utbildningsnämndens budget. I denna tjänsteskrivelse tas därför bara upp de frågor som
rör barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden d.v.s. det som direkt berör elever,
skolans verksamhet och ekonomi.
forts.
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Beslutsunderlag
Remiss från Kommunstyrelsen
Tjänsteskrivelse

Arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 11
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Dnr BUN 2019/0328

§ 20
Yttrande över motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen.
Yrkande
Caroline Willfox (M) yrkar att motionen är bifallen.
Ordföranden presenterar en beslutsgång som godkänns. Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag mot Caroline Willfox yrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottets
förslag bifalles.
Reservationer
Caroline Willfox (M) Roger Carlsson (SD) och Ann-Sophie Siljeholm (M) reserverar
sig mot beslutet.
_________
Ärendebeskrivning
En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking
Säters Kommun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsenkäten LUPP.
Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den
ekonomiska redovisningen spelar stor roll i utslagen. Vi har valt att budgetera flera
kostnader centralt vilket minskar budgetarna på de olika enheterna. Exempelvis är ITkostnader och Elevhälsan budgeterade på en central nivå. När SCB och Skolverket ber
enheterna redovisa exempelvis ”undervisningskostnader” så har vi därför en lägre
kostnad per elev än genomsnittet. Utredningen bekräftar att lönestrukturen för lärare i
kommunen är relativt plan.
Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbundets statistik visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats
och utvecklats inom Säters barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna utredningen ska ligga till grund för fortsatt arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för
internt bruk.
Bakgrund
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in
till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för ytt-
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rande. Oppositionen föreslår att en extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på. Barn- och utbildningsförvaltningen väljer att låta en intern utredare
granska de rankingsresultat som motionen hänvisar till.
Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 december 2019, § 282
Tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 13
Delges
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2020/0038

§ 21
Anmälan av personuppgiftsincident
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen.
__________
Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident har inträffat inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet: Incidenten består av att en handling har begärts ut av en vårdnadshavare som
gällde hens barn. I handlingen fanns andra barns namn och andra uppgifter vilka ej
avidentifierades vid utlämnandet. Ärendet har anmälts till Datainspektionen och kommunens dataskyddsombud.
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§ 22
Information från verksamheten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen
__________
Ärendebeskrivning
•

Johan Dahlin, dataskyddsombud och Mai Andersson, nämndsekreterare informerar om förvaltningens arbete med att följa Dataskyddsförordningen GDPR.

•

Stefan informerar att skolinspektionens tillsynsbesök vid Klockarskolan för tillfällig inte kommer att genomföras på grund av rådande läget med coronaviruset.
Kommer att återupptas vid senare tillfälle.

•

Henry Surakka, ekonom informerar att kommunstyrelsen har beslutat att budgetarbetet för 2021-2023 kommer att senareläggas för beslut under hösten 2020.
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Dnr BUN 2020/0089

§ 23
Budgetuppföljning per den 31 mars 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________

Ärendebeskrivning
Henry Surakka, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning per den 31 mars
2020. Barn- och utbildningsnämndens prognos för helår ser ut att hamna på ett noll
resultat.
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Dnr BUN 2019/0082 och 2020/0086

§ 24
Uppföljning av genomförd internkontroll december 2019, januari-mars 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 löpande 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 efterföljande månad.
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Dnr 2019/0003

§ 25
Uppföljning av genomförd internkontroll 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av genomförd internkontroll
2019.
_________
Ärendebeskrivning
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 internkontroll.
En rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revisorer. 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 2019
Arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 14

Delges

Kommunstyrelsen
Kommunrevisorer
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Dnr BUN 2020/0051

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar förslag till internkontrollplan 2020.
__________
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har nämnderna ansvar för att kommunövergripande reglemente, regler och anvisningar följs inom varje verksamhetsområde d.v.s. nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Nämnderna skall i syfte att åstadkomma god intern kontroll upprätta regler och anvisningar som kan behövas för den nämndspecifika verksamheten utifrån den övergripande intern kontrollen fullmäktige beslutat om. Dessa regler och anvisningar skall dokumenteras 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 väsentlighets- 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 2020
Arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 15
Delges
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorer
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Dnr BUN 2020/0042

§ 27
Yttrande över remiss utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Ludvika
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inte några synpunkter på ABB Industrigymnasiums
ansökan om utökning i befintlig verksamhet i Ludvika kommun.
__________
Ärendebeskrivning
Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid
ABB Industrigymnasium Ludvika i Ludvika kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022.
Säters kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Både Ludvika kommun och närliggande kommuners yttranden är
viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2020. Under
maj 2020 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik
till gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Begäran om yttrande från skolinspektionen
Tjänsteskrivelse
Delges
Skolinspektionen
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Dnr BUN 2020/0043

§ 28
Yttrande över remiss om nyetablerad fristående gymnasieskola i Borlänge
Barn och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden avslår Lärande i Sverige AB:s ansökan om en etablering av Realgymnasiet i Borlänge.
__________
Ärendebeskrivning
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Borlänge i
Borlänge kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021.
Säters kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 §
skollagen (2010:800). Både Borlänge kommun och närliggande kommuners yttranden
är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av
den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2020. Under
maj 2020 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik
till gymnasieskolan.
Beslutsunderlag
Begäran om yttrande från skolinspektionen
Tjänsteskrivelse
Delges
Skolinspektionen
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Dnr BUN 2020/0087

§ 29
Fullmakt att teckna personbiträdesavtal avseende kommunövergripande system som används av alla personuppgiftsansvariga i organisationen Säters
kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal avseende kommunövergripande
system som används av alla/merparten av personuppgiftsansvariga i organisationen Säters kommun.
2. I ovanstående biträdesavtal ska anges att kommunstyrelsen tecknar avtal för
kommunens nämnder/styrelse/bolag enligt fullmakt.
3. För att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget ska personuppgiftsansvariges instruktioner biläggas personuppgiftsbiträdesavtalet.
4. Varje tecknat avtal ska delges de personuppgiftsansvariga vid nästkommande
sammanträde.
__________

Ärendebeskrivning
Säters kommun har IT-system som används av alla eller merparten av nämnder/styrelse och bolag hos Säters kommun. I dessa fall är det kommunstyrelseförvaltningen
som är ägare till systemen men respektive nämnd ansvarar för sin behandling av personuppgifter i systemen. Som exempel kan nämnas ekonomisystem, dokument- och
ärendehanteringssystem, handläggningssystem, e-postsystem, ordbehandlingssystem
o.s.v.
För att underlätta hanteringen i att underteckna avtal föreslås att personuppgiftsansvariga i kommunen ger kommunstyrelse fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal
samt att personuppgiftsansvariga utfärdar instruktioner för att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget. Fullmakten omfattar rättigheter och skyldigheter för fullmaktstagaren,
d.v.s. kommunstyrelsen, som blir bindande för den nämnd som ger fullmakten.
Villkor innan tecknande av avtalet
I samband med att personuppgiftsbiträdesavtalet upprättas och innan det undertecknas, ska avtalet ha kommunicerats med varje personuppgiftsansvarig, förslagsvis via
dataskyddshandläggare. I samband med denna kommunikation kan instruktioner till
biträdet upprättas.
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge
tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen
Justerande signatur
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och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Detta regleras genom ett s.k.
personuppgiftsbiträdesavtal.
Instruktioner till biträdet
Enligt Dataskyddsförordningen får ett personuppgiftsbiträde endast behandla personuppgifter enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Delges
Kommunstyrelsen
Dataskyddsombud
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Dnr Bun 2020/0090

§ 30
Fyllnadsval av ersättare till tillgänglighetsrådet efter Roger Siljeholm
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Som ny ersättare från barn- och utbildningsnämnden till tillgänglighetsrådet utses AnnSophie Siljeholm.
__________

Ärendebeskrivning
Roger Siljeholm (M) har tidigare varit utsedd ersättare i tillgänglighetsrådet för barnoch utbildningsnämnden. Ny ersättare ska utses från barn- och utbildningsnämnden
efter Roger Siljeholm som avsagt sig uppdraget som ersättare i tillgänglighetsrådet.
Delges

Samhällsbyggnadsnämnden
Ann-Sophie Siljeholm
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§ 31
Personal och arbetsmiljöfrågor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.
__________

Ärendebeskrivning
Stefan Forsmark, tf förvaltningschef, informerar med anledning av Covid -19 pandemin:
•

Eleverna på Dahlander kunskapscentrum som nu läser på distans på grund av
smittrisken erbjudits att hämta matlådor. Utskänkningsställen är Skönvik, Stora
Skedvi och Enbacka skola.

•

Rekrytering av rektor till Säters förskoleområde är nu klart. Nyanställd börjar i
mitten av juni 2020

•

Rekrytering av ny rektor till Dahlander kunskapscentrum pågår. Nuvarande rektor går i pension under hösten.

•

Elever från grundsärskolan som tidigare tillhört rektorsområdet vid grundskolan
kommer nu organisatorisk att tillhöra rektor för elevhälsan.

•

En kartläggning kommer att göras av organisationen ”Unga till egen försörjning”.

•

Stefan Forsmark ger en nulägesrapport om rektorstjänsten vid Enbacka skola.

•

Tobias Mårtensson förvaltningschef har sagt upp sig. Tillförordnad förvaltningschef är Stefan Forsmark.

•

Viktoria Robertsson är tillförordnad biträdande förvaltningschef då nuvarande
är tjänstledig fram till den 31 december 2020.

•

Caroline Willfox undrar varför vi inte har ansökt om projektmedel i Södra Dalarnas sparbank. Stefan undersöker saken.

•

Lena Perrault informerar om Weekli ett system där medarbetare får svarar anonymt på ett antal frågor om arbetsmiljö och den psykosociala hälsan.
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§ 32
Anmälan av delegationsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut.
__________

Ärendebeskrivning
Dnr
2020/0075

Ärende

Brådskande ärende, Verksamhetsbudget, interkommunal ersättning och
ersättning till fristående verksamhet 2020, förskola, grundskola, m.m.
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§ 33
Delgivningar
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar.
__________

Ärendebeskrivning
Dnr 2020/0091 Redovisning av pågående och avslutade anmälningar gällande kränkande behandling, under perioden 6 februari – 5 april 2020.
Dnr 2020/0024 Skolverket, Beslut om beviljad ansökan för statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för 2020.
Dnr 2020/0025 Skolverket, beslut om beviljad ansökan om stadsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det gäller specialpedagogik.
Dnr 2020/0026 Skolverket, beslut om beviljad rekvisition till kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
2020.
Dnr 2020/0027 Skolverket, beslut om att avslå ansökan om statsbidrag för hjälp
med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid
2020.
Dnr 2020/0011 Skolverket, beslut om beviljad ansökan om statsbidrag för gymnasieskolans introduktionsprogram 2020
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