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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 

Plats och tid Kommunstyrelserummet på Rådhuset och via webblänk, onsdagen den 25 novem-
ber 2020, kl. 8.30-08.45 

Beslutande Helena Andersson, (S) ordföranden  
Ulrika Cederlöf (C) 1:e vice ordföranden 
Caroline Willfox (M) 
Caroline Nilsson (S) 
Tommy Janfjäll (S)  

Ersättare  

Övriga deltagare Stefan Forsmark, Sektorchef 
Viktoria Robertsson, Tf biträdande sektorchef  
Cia Melvindotter, Tf nämndsekreterare 
 
 
 

Utses att justera Tommy Janfjäll 

Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, omedelbar justering 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 36 
 Cia Melvindotter  

 Ordförande   
 Helena Andersson  

 Justerande 
 

 
 Tommy Janfjäll 

 
 
 
  

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Barn- och utbildningsnämndens utskott  

Sammanträdesdatum 2020-11-25 
Datum för  
anslags uppsättande 

2020-11-26 Datum för  
anslags nedtagande 

2020-12-18 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Underskrift   

 Cia Melvindotter  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Plats och tid Kommunstyrelserummet på Rådhuset och via webblänk, onsdagen den 25 novem-
ber 2020, kl. 8.30-10.00 

Beslutande Helena Andersson, (S) ordföranden  
Ulrika Cederlöf (C) 1:e vice ordföranden 
Caroline Willfox (M) 
Caroline Nilsson (S) 
Tommy Janfjäll (S)  

Ersättare  

Övriga deltagare Stefan Forsmark, Sektorchef 
Viktoria Robertsson, Tf biträdande sektorchef  
Henry Surakka, sektorekonom, § 37 
Cia Melvindotter, Tf nämndsekreterare 
 
 
 

Utses att justera Tommy Janfjäll 

Justeringens  
plats och tid 

Barn- och utbildningsförvaltningen, onsdagen den 3 december 2020 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer 37-40 
 Cia Melvindotter  

 Ordförande   
 Helena Andersson  

 Justerande 
 

 
 Tommy Janfjäll 
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  Dnr Bun 2020/0239   

§ 36 
Obetald barnomsorgsavgift 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gäl-
lande ett barn sägs upp från och med den 18 december 2020 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin 
plats.  

Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i för-
skoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vård-
nadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister 
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan 
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningsförvalt-
ningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare 
till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse  

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Socialförvaltningen 
  



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Blad 

3 
 

  

 

  Dnr Bun 2020/0089 

§ 37 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2020 
 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
__________ 

Ärendebeskrivning 

Sektorsekonom Henry Surakka presenterar en budgetuppföljning till och med 31 okto-
ber 2020. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är -4 000 tkr. 
 
Höstens gymnasieantagning pekar mot en ökning av interkommunala kostnader med 
omkring -6,0 mkr med anledning av högre antal av elever som valt praktiska program. 
Enheternas prognoser pekar på ett sammantaget överskott motsvarande 3,0 mkr. Pro-
gnosen för personalkostnaderna är +/- noll, trots att lärarlönesatsning genomförts un-
der året (2mnkr). De externa intäkterna (statsbidrag) inkommer enligt budget och inga 
avvikelser prognostiseras. Högre IT kostnader, undervisningskostnader samt kapital-
tjänstkostnader än budgeterat med omkring -1,0 mkr. 

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.  

__________ 
Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2020 
Tjänsteskrivelse den 17 november 2020 
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  Dnr Bun 2020/0203 

§ 38 
Yttrande över granskning av kommunens efterlevnad av dataskyddsförord-
ningen (GDPR)  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden antar tjänsteskrivelsen som sitt svar på granskningsrap-
porten av kommunens efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) och översänder 
till kommunens revisorer som sitt svar. 

2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar till barn- och utbildningssektorns dataskydds-
handläggare, att tillsammans med kommunens övriga dataskyddshandläggare, uppda-
tera förvaltningsplanen och senast i januari 2021 överlämna den till sektorschefsgrup-
pen för fastställande. 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 

KPMG har på uppdrag av revisorerna i Säters kommun genomfört en granskning av 
kommunens rutiner för efterlevnad av Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR. 
Granskningen har syftat till att svara på om kommunstyrelsen och nämnderna har vid-
tagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kommunen följer lagstiftningen enligt 
GDPR. 
 
Utifrån KPMG:s rapport har revisorerna gjort en sammanfattande bedömning att 
kommunen till stor del har ändamålsenliga styrdokument för personuppgiftshantering 
samt en organisation för att bedriva ett systematiskt arbete med GDPR. 
 
KPMG har även framfört synpunkter på förbättringsområden och mot bakgrund av 
detta rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och nämnderna att:  

1) säkerställa en tillräcklig kompetensnivå och resurser för dataskyddsombud 
2) säkerställa att dataskyddsombud involveras och rådfrågas i högre grad i alla frå-

gor som rör skyddet av personuppgifter 
3) dataskyddsombud fullföljer sitt uppdrag och genomför regelbunden tillsyn 

över personuppgiftsansvarigas efterlevnad av dataskyddsförordningen 
4) utifrån kontrollmål för efterlevnad av GDPR i internkontrollplan för 2020 be-

döma risk och konsekvenser för brister i efterlevnad av GDPR och upprätta 
kontrollåtgärder för dessa 

5) säkerställa att utbildning genomförs för samtliga medarbetare för att medve-
tenheten om hantering av personuppgifter ska vara tillräcklig 

Yttrande över granskningsrapporten 
GDPR är en relativt ny lag och en granskning har välkomnats för att få en bild av hur 
barn- och utbildningsnämndens och övriga personuppgiftsansvariga i Säters kommun 
uppfyller direktiven om personuppgiftsbehandling. Att den sammanfattande bedöm-
ningen i granskningsrapporten är positiv är betryggande och dataskyddshandläggarna 
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kommer att arbeta för att revisorernas rekommendationer efterlevs för att ytterligare 
säkerställa hanteringen av personuppgifter. 
Kommentarer till revisorernas rekommendationer: 

1) Dataskyddsombudet är anställd på kommunstyrelsesektorn som enligt dagens 
organisation ansvarar för att tillräckliga resurser finns för att säkerställa data-
skyddsombudets kompetensnivå. 

2) Dataskyddsombudet deltar i de regelbundna möten som GDPR-gruppen har 
och att involvera och rådfråga dataskyddsombudet är därför en naturlig del i 
gruppens arbete. 

3) Dataskyddsombudet ska enligt GDPR inte ta emot instruktioner som gäller ut-
förandet av sina uppgifter. Men samtidigt ska Dataskyddsombudet säkerställas 
de resurser som krävs för att fullgöra uppdraget. Vad gäller kompetensutveckl-
ing så tillhandahålls resurser för detta av kommunstyrelsesektorn. Varje sektors 
dataskyddshandläggare ger ombudet tillgång till information om personupp-
giftsbehandlingar, behandlingsförfaranden och övrig dokumentation som 
krävs. 
Dataskyddsombudet har genomfört och följt upp tillsyner hos varje person-
uppgiftsansvarig myndighet i Säters kommun. 

4) Inför varje år görs en analys kring vilka punkter som ska kontrolleras i intern-
kontrollplanen. Kontroller sker sedan i det löpande arbetet och redovisas dels 
enligt intervaller i planen samt i samband med årsbokslut. I nämndens arbete 
med personuppgiftsbehandlingar ingår att göra konsekvensbedömningar för 
vilka risker med tillhörande åtgärder som behandlingarna kan medföra. 

5) Dataskyddsombudet ansvarar enligt ”Riktlinjer för behandling av personupp-
gifter” för utbildning i personuppgiftsbehandling enligt GDPR. I samarbete 
med dataskyddshandläggarna pågår ett arbete med att se över hur utbildnings-
insatser ska se ut och genomföras för att vara informativa och tillgängliga och 
för att få till stånd en kontinuitet så att även nyanställda kan tillgodogöra sig ut-
bildningen. 

KPMG påtalar utöver ovanstående att förvaltningsplanen för personuppgiftsbehand-
ling vid tid för granskning inte hade lyfts till sektorchefsgruppen. När granskningsrap-
porten lämnas över till Säters kommun har sektorchefsgruppen fastställt förvaltnings-
plan för 2020. Förvaltningsplanen för GDPR har tagits fram och förvaltas av data-
skyddshandläggarna.  
Bakgrund 
Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, är en EU-förordning som trädde i kraft 
den 25 maj i 2018. Förordningen ersatte den dittills gällande Personuppgiftslagen 
(PuL).  
Den nya förordningen ställer höga krav på transparens; det vill säga att vår hantering 
av personuppgifter dokumenteras och på begäran kan visas upp, t.ex. vid en inspektion 
från tillsynsmyndigheten eller på förfrågan från en registrerad person.  

 

Forts. 
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Forts. § 38 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande  
Missiv från kommunens revisorer inklusive granskningsrapport från KPMG 
 
Delges 
Kommunens revisorer 
Dataskyddsombudet 
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  Dnr BUN2020/0240 

§ 39 
Rapportering av personuppgiftsincident 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden överlämnar till Kommunstyrelsen i Säters kom-
mun att ge huvudansvarig för hemsidan i uppdrag att tillse att webbredaktörer 
får grundlig utbildning i vilka delar/moduler i Wordpress som kan komma att 
hantera personuppgifter samt hur dessa delar/moduler ska administreras. 
 

2. Barn- och utbildningsnämnden begär en återkoppling från kommunstyrelse-
sektorn senast den 11 februari 2021. 

__________ 
 
 

Ärendebeskrivning 
 
En personuppgiftsincident har upptäckts i webbpubliceringsverktyg formulär där hela 
meddelandet inklusive avsändarens personuppgifter ligger sparade i webbformulärmo-
dulens redigeringsläge. Formuläret fyller medborgaren i från Säters kommuns hemsida, 
meddelandet skickas sedan till förinställd e-postadress.  
 
Incidenten har till följd av bristande utbildning i webbpubliceringsverktyget lett till att 
personuppgiftsansvariga har förlorat kontrollen över de personuppgifter som den är 
ytterst ansvarig för.  

 
Dataskyddsombudet har informerats om incidenten. 
 
Beslutsunderlag 
Rapport om personuppgiftsincident 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
Sektorchef Kommunstyrelsesektorn 
Dataskyddsombud 
Kommunikatörschef/Webbansvarig 
Kommunens revisorer 
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§ 40 
Aktuell information från förvaltningen 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

• Corona, Dahlander kunskapscentrum 
• Lärarförbundets ranking 
• Jobbat med fackliga organisationer, löneprocess pedagogisk personal 
• Lokalhusplanering, nuläge förskola 2 
• Kvalitetshjul 
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