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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Rådhuset och via Teams webb, kl.08.30- 11.35 

Beslutande Ulrika Cederlöf (C) ordföranden 
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande 
Maj-Lis Nyberg (C) 
Lotta Tervo (S) 
Erik Herrman (C) 
Caroline Nilsson (S) §§ 35, 37-42 
Jerk Engvall (M) 
Roger Carlson (SD) 
Gunilla Risberg (MP) 
Tommy Janfjäll (S) 
Ove Wik (L) 
Marie Åkesson (M) § 36 ordinarie för Caroline Nilsson som anmält jäv 
 

Tjänstemän Mai Andersson, nämndsekreterare 
Stefan Forsmark, sektorchefchef 
Sandra Pettersson, bitr. sektorchef 
Viktoria Robertsson, utredare/utvecklare 
Henry Surakka, ekonom § 35 
Per Sandberg, rektor Klockarskolan § 40 
Maria Bröddén, bitr. rektor Klockarskolan § 40 
Jenny Lindqvist, Rektor för grundsärskolan och chef för elevhälsan § 40 

Ersättare Marie Åkesson (M) §§ 35, 37-42  

Utses att justera Lotta Tervo 
Justeringens  
plats och tid Barn- och utbildningssektorn, onsdagen den 9 juni 2021, kl. 13.00 

Underskrifter  Paragrafer §§ 35-42 
 Sekreterare    
 Mai Andersson  

 Ordförande   
 Ulrika Cederlöf  

 Justerande   
 Lotta Tervo  

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

Organ Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdes-
datum 2021-09-06 Datum för  

anslag 2021-06-10 Datum för när 
 anslag tas bort 2021-07-02 

Förvaringsplats-
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 

Underskrift   
 Mai Andersson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 Diarienummer: Bun 2021/0054 

Bun § 35 
Budgetuppföljning per den 30 april 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens prognos för helår visar ett underskott på 1,3 mrk. Nämndens un-
derskott beror på kostsamma undervisningslösningar för elever med NPF (neuropsykiatriska funkt-
ionsnedsättningar.) Osäkerhet som kommer att påverka prognosen är lärarlönesatsningen, extra lö-
neutbetalningar i juni enligt HÖK 21 samt osäkra intäkter från staten för sjuklönekostnader med 
anledning av rådande pandemi. 
 
Nämnden informerades om Skolverkets stadsbidrag för ”Förstärkt Elevhälsa” vilket kommer att 
påverka maj månads budgetuppföljning. 
 
 
Beslutsunderlag  
Budgetuppföljning per den 30 april 2021 
Arbetsutskottet den 26 maj 2021, § 18 
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 Diarienummer: Bun2020/0236 

Bun § 36 
Avsatta medel för finansiering av trygghets nattvandring 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner finansiering med 50 000 kr för nattvandring, fredagar 
och lördagar, sommaren 2021 med start, vecka 22. 
______ 
 
Jäv 
Caroline Nilsson anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
En planering för genomförande av nattvandring 2021 har genomförts. Konceptet påminner om 
upplägget från föregående år, dvs föreningar får frågan om att nattvandra på helger under somma-
ren för att öka tryggheten för unga i kommunen. 
 
Nytt för i år är att vi tillsammans med lokalpolisen utformat en kurs till de föreningar som ska natt-
vandra. Där ges information om droger, brott, trygghetsperspektiv och hur man som nattvandrare 
hanterar uppkomna situationer under kvällen. 

Man planerar att genomföra 13 helger med nattvandring med start, vecka 22. 
Kostnaden för detta är 135 000 kronor (10 000 kr/helg, 15 000 kr för midsommarhelgen). 
 
 
Bakgrund 
Sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn har bidragit med 50 000 kronor vardera för ersätt-
ning till föreningar som har nattvandrat under sommaren 2020. Nu vill man göra en likadan sats-
ning även 2021. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteskrivelse 25 maj 2021 
Arbetsutskottet den 26 maj 2021, § 20 

Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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 Diarienummer: Bun 2021/0082 

Bun § 37 
Utnämnande av nytt dataskyddsombud 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Laura Gashi, JP infonet AB utnämns till nytt 
dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden i Säter från och med den 1 juni 2021. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Laura Gashi, JP infonet AB ska utses som nytt dataskyddsombud för barn- och utbild-
ningsnämnden efter Josefin Levinsson. 
 
Avtal med JP Infonet 
Kommunstyrelsen har tecknat avtal med JP Infonet avseende uppdraget som dataskyddsombud i 
kommunen. Det ligger ändå under varje nämnds/styrelsens uppdrag att utse en person på JP In-
fonet till dataskyddsombud 
 
Kostnader 
Kommunstyrelsen kommer att stå för kostnader för bastjänsten som t.o.m. 2022-05-01 är 23 500 
kr/månad. Varje nämnd får betala för tilläggstjänster med 1 300 kr/timme.  
 
Bakgrund 
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett data-
skyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer data-
skyddsförordningen. 
  
Det innebär bland annat att: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen. 

Dataskyddsombudet ska också: 
• ge råd om konsekvensbedömningar 
• vara kontaktperson för Integritetsmyndigheten 
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
• samarbeta med Integritetsmyndigheten, till exempel vid inspektioner. 

 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Arbetsutskottet den 26 maj 2021, § 21 Arkivarie 

Dataskyddsombud 
Ledningsgrupp 
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 Diarienummer: Bun2021/0020 

Bun § 38 
Uppföljning internkontroll, april, maj 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad uppföljning. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp 
den interna kontrollen inom nämndens verksamhet. Barn- och utbildningsnämndens internkon-
trollplan innehåller olika kontrollmoment som följs upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna 
redovisas för nämnden efterföljande månad. 
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Bun § 39 
Personal och arbetsmiljöfrågor 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 

• Stefan Forsmark informerar om aktuellt läge om Corona. Smittspridningen har minskat i       
Säters kommun. Distansundervisning vid Klockarskolan har återgått till närundervisning. 

• En översyn av rekryteringsbehov för läsår 21/22 inom förskola och skola genomförs. 
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Bun § 40 
Information från barn- och utbildningssektorn 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information från Stefan Forsmark, sektorchef: 

• En Samverkan mellan skola, socialtjänst och Polis (SSP) pågår.  
 

• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) Ett utvecklingsarbete och riktlinjer håller på att 
tas fram. 
 

• KPMG granskning,  
- Grundskolans måluppfyllelse, KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att 

bedöma om barn- och utbildningsnämndens styrning är tillfredsställande för att eleverna i 
grundskolan ska nå målen för utbildningen.  
 

- Säters kommuns revisorer genomföra en granskning av rutiner vid orosanmälan samt pla-
cering av barn och unga i familjehem/HVB-hem. Granskningens syfte är att bedöma om 
nämndernas styrning och uppföljning av arbetet med orosanmälningar och uppföljning av 
placerade barn är ändamålsenlig.  
 

• Campus, möjlighet till förskola skola tillsammans och arbetet med att hitta en lämplig placering 
av förskola 2 pågår. En förstudie pågår och ska vara klar i början på juni 2021. Vid dagen sam-
manträde redovisas framtaget förslag. 
 

• Nulägesrapport om pågående översyn av organisationen Fler i egen försörjning (FIE) 
 

•  En översyn om möjligheter att tillskapa en Familjecentral i Säters kommun pågår. 
 

• Viktoria Robertsson redovisar en sammanställning av skolenkät. Skolinspektionen granskar re-
gelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt 
till en god utbildning i en trygg miljö. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs 
av elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare. 2021 deltog 3 206 skolenheter i Skolenkä-
ten. Per Sandberg och Maria Bröddén, Klockarskolan informerar hur man jobbar på Klockar-
skolan för att få trygghet och studiero på skolan.  
 

• Jenny Lindkvist informerar om arbetet med att främja närvaro, I och med läsårsstart 
2021/2022 kommer samtliga skolor i Säters kommun börja arbeta på ett mer likartat sätt kring 
frånvaro. Detta är ett beslut taget mellan sektorsledning och samtliga rektorer. Syftet med detta 
arbetssätt är att tidigt fånga in orsaker till frånvaro och sätta in rätt insatser för att främja när-
varo. 



SÄTERS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2021-06-09 
Blad 

8 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Bun § 41 
Delegationsbeslut 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsutskottets beslut 2021-05-26 
Dnr Beslut  
2021/0061 Arbetsutskottets beslut 26 maj 2021, § 16 Obetald barnomsorgsavgift 
2021/0075 Arbetsutskottets beslut 26 maj 2021, § 17, Obetald barnomsorgsavgift 
2020/0236 Arbetsutskottets beslut 26 maj 2021, § 19 Yttrande över KPMG:s granskningsrap-

port över taxor, avgifter och hyror. 
 
Delegationsbeslut 
Dnr Beslut 
2021/0067 Avslag på sökt utbildning Historia 3, för kompetenshöjande betyg.  
2021/0072 Avslag på sökt utbildning, engelska 6 och svenska som andra språk 
2021/0095 Avslag på sökt utbildning, naturkunskap 2 
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Bun § 42 
Delgivningar 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad delgivning. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av ärenden kränkande behandling, perioden 8 april-26 maj 2021 
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