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Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2021-10-27 

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-28 

Datum för anslags nedtagande:  20121-11- 19 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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§ 54 Information om lagen om anställningsrätt (LAS) 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Lina Broberg, handläggare personal informerar vad som gäller om lagen om 
anställningsrätt (LAS) och Skollagen. Ordföranden efterfrågar hur många anställda 
finns idag som jobbar i verksamheten utan att få LAS- dagar.  

Liv Erichsen undrar hur många obehöriga lärare som jobbar i verksamheten idag. 

Stefan Forsmark tar med sig frågorna och återkommer med svar vid nämnden den  
8 december 2021. 
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§ 55 Nulägesrapport förskola två i centrala Säter 
Dnr Bun 2021/0176 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

Yttrande 
Opposition genom Caroline Willfox lyfter frågan om hur planen ser ut om avtalet med 
SBB inte är lämpligt ur ett kostnadsperspektiv och hur BUN ska tillgodose 
platsbehovet då? Finns det någon plan B? Hur vet vi att hyreskostnaden är blir rätt 
prissatt med tanke på att förskolan inte kommer upphandlas inom ramen för LOU 
(lagen om offentlig upphandling). Risken för att stå i händerna på en privat 
entreprenör då kommunen brådskande måste få fram nya barnomsorgsplatser utan en 
plan B får inte uppkomma. Liv Erichsen (KD) instämmer.  

Ärendebeskrivning 
Göran Garmo, utredare/utvecklare ger en lägesrapport om hur långt man kommit i 
planeringen med förskola två. En arbetsgrupp tittar på projektet där representanter 
från barn- och utbildningssektorn, samhällsbyggnads sektorn samt projektledare från 
SBB och Tengbom ingår. Avtalsskrivning har gjorts mellan Säters kommunkoncern 
SBB Norden AB. 

Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 7 februari 2018, § 10, dnr, bun 
2017/0137 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja utredning och 
planering av en ny fristående förskoleenhet för 120 barn.  

Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande 
sjukhusområde till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. 
Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för 
att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan 
för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”. 
Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område 
kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun 
fört dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på 
området, avseende olika potentiella åtgärder. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS §78 att uppdra till Kommundirektören att 
tillsammans med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring 
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avseende förslag på följande lokalmöjligheter 
– Kontorsplatser för olika kommunala verksamheter 
– Varmvattenbassäng 
– Grundskola-förskola 
– Plan med SBB Norden avseende byggnation av 30 – 40 bostäder på området 
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§ 56 Organisation fler i egen försörjning (FIE) 
Dnr Bun 2021/0177 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av presentationen samt ställer sig bakom 
förslaget till fortsatt organisationsförändring. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ann-Marie Ställ Sandberg, biträdande rektor, presenterar förslag till ny organisation 
avseende verksamhet för att möta behovet av att få fler i egen försörjning. 

FIE i dag 
Ansvaret för FIE ligger under kommunstyrelsen men operativt under barn- och 
utbildningsnämnden. FIE arbetar med att planera och anordna praktikplatser och 
andra sysselsättningsformer för personer som har svårt att komma ut i arbete. 
Kopplat till FIE finns flera interna verksamheter som Unga i arbete, Kommunalt 
aktivitetsansvar, verksamheten för Funktionsnedsättning m.fl. Arbetet i dessa 
verksamheter tenderar i dag att gå i varandra. 

Bakgrund 
Brittmari Niglis, IT-chef har varit projektledare för uppdraget att revidera/förtydliga 
uppdragsbeskrivningen för FIE:s syfte att verka för optimal funktion. 

Syfte med projektet har varit att 
• genom kartläggning och utvärdering av FIE säkerställa att insatta åtgärder ger 

den effekt som ska leda fram till fler i egen försörjning 

• genom att ha optimala processerna ska behovet av försörjningsstöd inte öka 
utöver den nuvarande nivå. 

Målsättningen har varit att 
• genom utvärdering och analys föreslå en organisation, processer, arbetssätt och 

ledning för att möta behovet av att få fler i egen försörjning. 

Fortsatt samverkan har skett mellan sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn 
för att arbeta fram förslag till organisationsutveckling. Ett förslag ska vara klart den 6 
oktober 2021. 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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§ 57 Budgetuppföljning per den 30 september 2021 
Dnr Bun 2021/0054 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisad budgetuppföljning per den  
30 september 2021. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är ett underskott på – 2,9 mkr 
vilket är en marginell förbättring från den senaste prognosen. 

En stor del av det prognostiserade underskottet härleds till Skolverkets statsbidrag 
gällande Elevhälsa. På grund av otydligheter i ansökan samt felaktigheter i 
ansökningsformuläret från Skolverket vilseleddes barn- och utbildningssektorn att 
bidraget skulle generera 4,0 mkr.  

Förbättringen från vårens prognos härleds till vakanser inom elevhälsan samt 
efterdebitering av barnomsorgsavgifter för året 2019.  

Osäkerhet finns fortfarande gällande bidrag från stat gällande sjuklönekostnader. 

Antagandet i prognosen är att de externa intäkterna (i huvudsak statsbidragen från 
Skolverket) inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras. Vårens 
preliminära antagningsbesked för gymnasieelever har analyserats och bedömningen i 
dagsläget är att budget för interkommunala ersättningar håller. 

Beslutsunderlag 
Budgetprognos september 2021 
Tjänsteskrivelse 12 oktober 2021 
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§ 58 Uppdatering informationshanteringsplan 
Bun 2017/0136 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad informationshanteringsplan daterad  
27 oktober 2021.  

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplanen har uppdaterats med 
bl. a information hur e-tjänster, dokumentation av medarbetarsamtal och utdrag ur 
belastningsregister ska sparas och hanteras.  

Bakgrund 
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet (nämnd) upprätta en 
Informationshanteringsplan. Planen ska fungera som en katalog över de handlingar 
som hanteras av nämnden och ska tillsammans med olika verksamhetssystemen ge en 
heltäckande bild av vilken dokumentation som finns att tillgå inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Underlag för beslut 
Uppdaterad informationshanteringsplan. 

Delges 
Ledningsgrupp 
Stab 
Intranät 
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§ 59 Anmälan personuppgiftsincident  
Bun 2021/0151 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av anmälan. 

Ärendebeskrivning 
En personuppgifts incident har upptäckt med att en medborgare har skickat in ett e-
post meddelade till myndighetsbrevlådan för BUN. I epostmeddelandet har hen 
uppgivit sitt personnummer. E-postmeddelandet har sedan vidarebefordrats utan att 
personnumret har raderats från bun e-postlåda till annan tjänsteman på Säters 
kommunen.  
 
Personuppgifts incidenten har rapporterats till dataskyddsombudet som gör 
bedömningen att det inte är sannolikt att det föreligger en risk för den drabbades fri- 
och rättigheter och av den anledningen behöver man inte rapportera incidenten till 
integritetsmyndigheten (IMY), eller informera den drabbade. 

Underlag för beslut 
Rapportering av personuppgiftsincident 27 september 2021 

Delges 
Dataskyddsombud 
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§ 60 Information från barn- och utbildningssektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
• Stefan Forsmark informerar att från vecka 43 kommer Region Dalarna att påbörja 

vaccination mot Covid 19 för elever mellan 12-15 år. För att få vaccinera barn 
måste ett samtycke ha lämnats från vårdnadshavare. 

• En löneöversyn inför 2022 pågår. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund och 
Sveriges skolledarförbund har lämnat yttranden inför löneöversynen. 

• Stefan Forsmark informerar om det fortsatta samverkansarbetet mellan skola, 
socialtjänst och polis. 
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§ 61 Uppföljning internkontroll, september 2021 
Dnr 2021/0020 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad uppföljning. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att 
löpande följa upp den interna kontrollen inom nämndens 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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§ 62 Redovisning av patientsäkerhetsberättelse 2020 
Dnr BUN 2021/0159 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen skrivs varje år och redovisar hur patientsäkerheten har 
följts upp genom att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, återföra 
och utvärdera avvikelser till medarbetare, genom arbetsplatsträffar, ledningsmöten och 
till barn- och utbildningsnämnden. Enligt patientsäkerhetslagen kap 3 § 10 ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken 
det ska framgå 
   1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 
   2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 
   3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 
Arbetsutskottet den 13 oktober 2021, § 32 
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§ 63 Delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 

2021/0155 Uppsägning av fritidshemsplats på grund av ej använd plats på över två 
 månader. 
2021/0162 Uppsägning av fritidshemsplats på grund av ej använd plats på över två 
 månader 
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§ 64 Delgivningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
• Samverkansprotokoll, 12 april, 27 maj och 9 april 2021 
• Beslut i mål 2216-21, Förvaltningsrätten i Falun avvisar Borlänge kommuns 

överklagande om att avslå ansökan om tilläggsbelopp för grundskoleelev. 
• Beslut från Kf 2021-09-30, § 101 - Förstudie skola/förskola i centrala Säter, 

KS2018/0063 
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§ 65 Övrig information 

Ärendebeskrivning 
• Caroline Willfox (M) undrar hur elevhälsans medicinska insatser av sekretess 

hanteras mellan elevhälsa och skolans personal när det gäller elever som ska 
vaccineras mot covid 19. Förs anteckningar in i patientjournalen vid varje 
utlämnande av uppgifter till annan skolpersonal. Vilka rutiner finns. Stefan 
Forsmark tar med sig frågan och återkommer med ett svar vid nämnden den 8 
december 2021. 

 
• Caroline Willfox ställer en fråga om personalsituationen inom särskolan.   
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