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Plats och tid Rådhuset, onsdagen den 21 oktober 2020, kl. 08.30-11.15 

Beslutande Helena Andersson (S) ordföranden 
Ulrika Cederlöf (C) 1:e vice ordföranden 
Mats Hansson (S) 
Caroline Nilsson (S) 
Erik Herrmann (C) 
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Övriga deltagare Stefan Forsberg, Sektorchef 
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§ 58 
Presentation av ny ledningspersonal i barn- och utbildningssektorn 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden tackar för informationen. 

_________ 

Ärendebeskrivning 

Johan Sparring, rektor vid Säters förskoleområde och Lena Karlsson, rektor vid 
Dahlander kunskapscentrum presenterar sig samt berättar om sin yrkes och utbild-
ningsbakgrund och varför de sökte till Säters kommun. Bakgrundsinformation från de-
ras tidigare yrkeserfarenhet och hur de kommer att jobba med utvecklingsområden i 
respektive verksamhetsområden. 
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§ 59 
Personal och Arbetsmiljöfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Stefan Forsmark informerar om elevassistentorganisation som tidigare låg under elev-
hälsa. Idag är det rektor vid respektive skola som är ansvarig chef för elevassistenterna.   

Utifrån Lärarförbundet skrivelsen till förvaltningen om trygghet och studiero håller 
man på att ta fram förslag på åtgärder för att möta hot och våld i skolan. Utbildning 
”Ledarskap i skolan” pågår till samtlig personal. Man jobbar också med att ta fram en 
långsiktig plan för ökad trygghet och studiero i skolan. 
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  Dnr Bun 2020/0089 
§ 60 
Budgetuppföljning per den 30 september 2020 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning per den 30 september visar ett nollresultat vid årets slut.  

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. Ökade interkommunala 
kostnader påverkas av höstens programvalsändringar avseende gymnasieelever.  

Lokal lärarlönesatsning genomförd under innevarande budgetår och åtgärder pågår för 
att klara av denna kostnadsökning samt skapa ekonomiska förutsättningar inför bud-
getåret 2021. 

Bakgrund 

Budgetuppföljning på förvaltningen genomförs sju gånger per budgetår och är ett 
centralt direktiv. Målsättningen att samtliga enhetschefer kallas till budgetuppföljning 
vid samtliga sju uppföljningstillfällen.  
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  Dnr Bun 2020/0086 
§ 61 
Uppföljning internkontroll, september 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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§ 62 
Redovisning betygsstatistik, gymnasieskolor/program, elever i andra gym-
nasieskolor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit dela v informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Viktoria Robertsson ger en redovisning och sammanfattning av skolresultat och merit-
värden för Säters grundskolor 2019. Säters niondeklassare har ett meritvärde på 211, 4 
procent i jämförelse med riket som ligger på 229, 8 procent. Uppnådda kunskapskrav 
för pojkar respektive flickor i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen visar 
att pojkar har klarat kunskapskraven i större utsträckning än tjejerna.  

En LIKA utvärdering har gjorts för Säters förskolor grundskolor och Dahlander kun-
skapscentrum, LIKA står för Ledning, Infrastruktur, Kompetens, Användning. LIKA 
verktyg visar konkret vad digitalisering innebär. Det hjälper lärare, rektor och sektorn 
att fokusera på och prioritera rätt saker. 
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§ 63 
Aktuell information från barn- och utbildningssektorn 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

_________ 

Ärendebeskrivning 

• Stefan Forsmark ger en nulägesbild om smittoläget av Covid 19.  
 

• Från 1 januari kommer biträdande rektor vid Stora Skedvi skola att börja på 
barn- och utbildningssektorn. 
 

• Rekrytering av ny rektor till Enbacka skola är nu klar och tillsatt av Henrik 
Lindström, som förnärvarande är biträdande rektor vid Kungsgårdsskolan. 
 

• Rekrytering av ny biträdande rektor efter Henrik Lindström pågår vid Kungs-
gårdsskolan. 
 

• Sektorchefstjänsten vid barn- och utbildningssektorn är tillsatt fram till och 
med sommaren 2021. Annons om rekrytering till tjänsten kommer att göras 
och ansökningstiden kommer att vara fram till augusti 2021.  
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§ 64 
Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisat delegationsbeslut. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärende 

2020/0223 Beslut om avslag på sökt utbildning till undersköterska  
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§ 65 
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Dnr Ärende 

2020/0202 Arbetsmiljöverket – tillsynsärende vid Stora Skedvi skola 

2019/0328 KF beslut 24 september 2020, § 77, Svar på motion att skolan i Säters kommun 
behöver en haverikommission. 

2020/0091 Redovisning av pågående och avslutade anmälningar om kränkande behand-
ling, 10 september – 7 oktober 2020. 

2020/0197 Ansökan om statsbidrag till Läslyftet höstterminen 2020 

2020/0024 Ansökan om statsbidrag till behörighetsgivande utbildning yrkeslärare, höstter-
minen 2020. 

2020/0025 Ansökan om statsbidrag till högskolestudier specialpedagogik, höstterminen 
2020. 
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