
 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden   2020-02-10 

Ärenden 

Bun § 1 Presentation av dataskyddsombudet samt redovisning av kartläggningsarbetet GDPR 

Bun § 2 Stöd till inackorderingstillägg 2021 

Bun § 3 Uppföljning av internkontroll, december 2020 

Bun § 4 Gysam gemensamma prislista 2021 

Bun § 5 Ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor 2021 

Bun § 6 Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor 2021 

Bun § 7 Information från Barn- och utbildningssektorn 

Bun § 8 Personal och Arbetsmiljöfrågor 

Bun § 9 Anmälan av delegationsbeslut 

Bun § 10 Delgivningar 
 
 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-10 
Blad 

1 
 

 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Helena Andersson, ordförande på plats i kommunstyrelserummet övriga ledamöter deltar via 
Teams, kl. 08.30 – 11.00 

Beslutande Helen Andersson, ordförande (S) 
Ulrika Cederlöf(C) vice ordförande 
Carolin Willfox (M), 2:e vice ordförande 
Paulina Johansson (S) 
Mats Hansson ( S) 
Erik Herrman (C) 
Jerk Engvall (M) 
Roger Carlsson (SD) 
Tommy Janfjäll (S) 

Tjänstemän Stefan Forsmark, sektorchef 
Viktoria Robertsson, Tf biträdande sektorchef 
Josefin Levinsson, dataskyddsombud, § 1 
Mai Andersson, nämndsekreterare 
 

Ersättare  

Utses att justera Caroline Willfox 
Justeringens  
plats och tid Barn- och utbildningssektorn, måndagen den 15 februari 2021, kl 16.00 

Underskrifter  Paragrafer §§ 1-10 
 Sekreterare    
 Mai Andersson  

 Ordförande   
 Helena Andersson  

 Justerande   
 Carolin Willfox  

Anslag/Bevis 
Protokollets justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-
datum 2021-02-10 Datum för  

anslag 2021-02-16 Datum för när 
 anslag tas bort 2021-03-10 

Förvaringsplats-
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 

Underskrift   
 Mai Andersson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 Diarienummer: Bun 2021/0023 

Bun § 1 
Presentation av dataskyddsombudet samt redovisning av kartläggningsarbetet 
GDPR  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

______ 

Ärendebeskrivning 

Josefin Levinsson, dataskyddsombud presenterar sig samt redovisar den kartläggning som hon tagit 
fram över varje personuppgiftsansvariges i kommunen arbete med personuppgiftsbehandlingar uti-
från Dataskyddsförordningens bestämmelser. Kartläggningen visar att det finns brister som är över-
gripande för alla personuppgiftsansvariga.  

Som exempel kan nämnas: 

• Att personuppgiftsbiträdesavtal tecknas 
• Att all personal utbildas i vad som gäller för personuppgiftsbehandling till all personal 
• Att rapporter om personuppgiftsincidenter upprättas 

 

Beslutsunderlag  

Kartläggning av arbetet med personupp-
giftsbehandling  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 Diarienummer: BUN2021/0019 

Bun § 2 
Stöd till inackorderingstillägg 2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa inackorderingstillägget till elever i gymnasieskola 
2021 till 1 590 kr per månad för elever som är inackorderade inom länet och 1800 kr för inackorde-
rade elever med skolgång utom länet. 

Stödet ges kontant som stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet under 
perioden september till maj månad. 

______ 

Ärendebeskrivning 

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman 
som behöver inackordering på grund av skolgången.  

Bakgrund 

Enligt skollagen SL 15 kap, 32 § skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymna-
sieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Stödet ska 
ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd.  

Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får av-
rundas till närmast lägre hela tiotal kronor. Lag (2017:1104). 

Läsåret 2020/2021 har ca 20 elever beviljats inackorderingstillägg. 

 

Beslutsunderlag Delges 

Tjänsteskrivelse den 12 januari 2021 Beslutet delges allmänheten via kommu-
nens hemsida. 
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 Diarienummer: Bun 2020/0086 

Bun § 3 
Uppföljning av internkontroll, december 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. 
 
Beslutsunderlag  
Redovisning av aktuella kontrollmoment  
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 Diarienummer: Bun2021/0007 

Bun § 4 
Gysam gemensamma prislista 2021 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen gemensamma prislistor för Gysam 2021. 

______ 

Ärendebeskrivning 

Gysams ledningsgrupp har beslutat att fastställa Gysams prislistor 2021. Beslutet gäller en lista för 
interkommunala bidragsbelopp och en lista med bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor. 

Gysams gemensamma prislistor, framtagna enligt tidigare beslutad modell skall användas Gysam 
kommuner emellan.   

När det gäller friskolor skall den gemensamma prislistan användas i de fall programmet ges i sam-
verkansområdet men inte i hemkommunen.  

 

Beslutsunderlag Delges 

Gysams gemensamma prislista Gysam 
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 Diarienummer: Bun 2021/0025 

Bun § 5 
Ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ersättningsbelopp till kommunala gymnasieskolor inom 
Gysam sker enligt Gysams gemensamma prislista. Ersättning till kommunala gymnasieskolor utan-
för Gysamområdet regleras enligt tabell nedan. 

 

 Prislista 

Erbjuder programmet – anordnas i samverkansområdet Gysam prislista 

Erbjuder programmet – anordnas utanför samverkans-
området 

Skolverkets riks-
prislista 

__________ 

Ärendebeskrivnings 
Interkommunala ersättningsbelopp 2021 till kommunala gymnasieskolor inom Gysam och ersätt-
ningsbelopp till kommunala gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 

 

Beslutsunderlag Delges 

Gysam prislista 2021 
Skolverkets prislista 2021 

Kommunal gymnasieskolor 
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 Diarienummer: Bun 2021/0026 

Bun § 6 
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor inom Gysam sker enligt Gysams gemensamma 
prislista Ersättning till fristående gymnasieskolor utanför Gysamområdet regleras enligt tabell ne-
dan. 

 Prislista 

Erbjuder programmet – anordnas i samverkansområdet Gysam prislista 

Erbjuder programmet – anordnas utanför samverkans-
området 

Skolverkets riks-
prislista 

__________ 

Ärendebeskrivnings 
Ersättningsbelopp till fristående gymnasieskolor utanför Gysamområdet. 

 

Beslutsunderlag Delges 

Gysams prislista 
Skolverkets prislista 

Fristående gymnasieskolor 
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Bun § 7 
Information från Barn- och utbildningssektorn 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

______ 

Ärendebeskrivning 

• Aktuell information om Coronaläget i förskola, grundskola och Dahlander kunskapscent-
rum. 

• Stefan Forsmark redovisar Kartläggning av projektet Fler i egen försörjning (FIE). Pro-
jektet kommer att ses över och i uppdrag kommer man att förtydliga verksamheternas 
syfte, mål, arbetssätt och resultat. 

• Stefan Forsmark informerar om region Dalarnas arbete angående överenskommelse om 
samarbete runt barn och unga och Familjecentral i Dalarna.   
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Bun § 8 
Personal och Arbetsmiljöfrågor 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden hatr tagit del av informationen. 

______ 

Ärendebeskrivning 

• Rekrytering av ny biträdande rektor till Säters förskoeområde Joakim Ljunggren, börjar den 
1 mars 2021. 
 

• Lina Broberg ny HR-konsult på barn- och utbildningssektorn men även till viss del på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Lina kommer att utföra utrednings-, planerings eller utvär-
deringsarbete inom personalområdet. 
 

• Viktoria Robertsson ger en lägesrapport från Weekli över svarsfrekvenserna på arbetsmiljö 
och arbetssituation. Weekli är ett arbetsredskap där personal får svara anonymt på frågor 
om psykosocial arbetsmiljö och hälsa. Rapporten som redovisas är under perioden augusti 
2020 - januari 2021 och gäller hela barn- och utbildningssektorn.   
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Bun § 9 
Anmälan av delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Dnr Ärende 

2020/0184 Avslag på utbildning vård och omsorg 1550, Falun 

2020/0205 Avslag på sökt utbildning, undersköterska, Västerås 

2021/0002 Avslag på sökt utbildning, undersköterska, Borlänge 

2021/0003 Avslag på sökt utbildning, grundläggande svenska som andra språk, Borlänge 
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Bun § 10 
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 

2020/0091 Redovisning av pågående och avslutade ärende av kränkande behandling,  
perioden 26 november 2020 – 27 januari 2021. 

2020/0072 Skolverket, Beslut om återbetalning av statsbidrag för mindre barngrupper i försko-
lan 2019/2020. 

2020/0224 Svar på Lärarförbundets skrivelse ”Arbetsmiljö: hot och våld och stökiga elever.” 

Beslut från Borlänge kommun omsorgsnämnden 202-01-27, § 2 Interkommunal pris 
elevhem 2021, Ljungbergsgymnasiet. 
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