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 Utdragsbestyrkande 

 

Plats och tid Helena Andersson, ordföranden på plats i Rådhuset, övriga ledamöter via Teams webb 
Kl. 8.30-10.00 

Beslutande Helena Andersson, (S) ordförande  
Ulrika Cederlöf (C) vice ordförande 
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande 
Mats Hansson (S) 
Tommy Janfjäll (S) 
 

Tjänstemän Mai Andersson, nämndsekreterare 
Stefan Forsmark, Sektorchefchef 
Viktoria Robertsson, Tf bitr. sektorchef 

Ersättare  

Utses att justera Tommy Janfjäll 
Justeringens  
plats och tid Barn- och utbildningssektorn, måndagen den 12 april kl. 08.15 

Underskrifter  Paragrafer §§ 11-15 
 Sekreterare    
 Mai Andersson  

 Ordförande   
 Helena Andersson  

 Justerande   
 Tommy Janfjäll  

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

Organ Nämnd/Styrelse/Utskott 
Sammanträdes-
datum 2021-04-07 Datum för  

anslag 2021-04-13 Datum för när 
 anslag tas bort 2021-05-05 

Förvaringsplats-
för protokollet Barn- och utbildningssektorn 

Underskrift   
 Mai Andersson  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 Diarienummer: Bun 2021/0054 

Au § 11 
Budgetuppföljning per den 31 mars 2021 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef ger en muntlig information av en preliminär budgetuppföljning per 
den 31 mars 2021. Då prognosen inte är färdigställd finns inget siffermaterial att redovisas. Till 
barn- och utbildningsnämnden den 21 april kommer en redovisning av budgetuppföljning att pre-
senteras. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 Diarienummer: Bun2021/0057 

Au § 12 
Förslag till budget 2022-2024 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef ger en muntlig redovisning av budget 2022. I dagsläget finns inget 
siffermaterial att redovisa. Till barn- och utbildningsnämnden den 21 april 2021 kommer en redo-
visning av budget 2022 att presenteras.  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 Diarienummer: Bun2021/0031 

Au § 13 
Yttrande över remiss på handlingsplan för klimatneutralitet 

Förslag till beslut 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att de har tagit del av Hand-
lingsplan för klimatneutralitet 

• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att ställa sig bakom yttrandet. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadssektorn har tagit fram ett förslag på en ny Handlingsplan för klimatneutralitet 
som ska vara ett underlag för Säters kommuns klimatarbete med målet att uppnå 
klimatneutralitet. För att få en så bra plan som möjligt skickas förslagen ut på 
remiss för synpunkter.  
 
Handlingsplanens inriktning är både vad den kommunala förvaltningen 
måste göra åt sina egna utsläpp för att bli klimatneutrala och hur kommunen kan hjälpa och 
underlätta för medborgare och företagare att minska sina utsläpp.  
Samhällsbyggnadsnämnden i Säters kommun behöver svar senast 31 maj 2021. 
 
Yttrande 
(Rubriker ur ”Plan för klimatneutralitet”) 
1.4 Genomförande och uppföljning 
” samtliga nämnder och styrelser ska i sitt målarbete och 
sin ordinarie verksamhetsplanering identifiera och prioritera de åtgärder som behöver 
genomföras inom sina respektive verksamhetsområden. Miljö- och klimatfrågorna ska vara 
integrerade i verksamheternas planering.” 

Denna skrivning medför att vi i planeringen behöver skriva in åtgärder, som ju behöver stå i sam-
klang med våra styrdokument. De bör vara skrivna så att det inte blir ett arbete utöver det som ska 
göras ändå, utan handla om att i t.ex. undervisning välja material, teman och så vidare så att man 
arbetar med miljö- och klimatfrågor. 

2.4 Livsmedel 
Här berörs verksamheten mest av arbetet mot matsvinn. Det är något som redan pågår, men behö-
ver kanske intensifieras i samarbete med kosten. 

Matsedeln i våra verksamheter kan också komma att påverkas om maten ska generera så lite CO2-
utsläpp som möjligt. Det bör heller inte vara något större problem. Själva arbetet med detta hamnar 
på kostenheten. 

2.7 Klimatkommunikation 
” Prioritera aktiviteter med klimatperspektiv i skola och förskola” är en åtgärd i planen. Här gäller detsamma 
som under punkt 1.4. Verksamheten behöver följa styrdokumenten när de beskriver innehåll i vår 
verksamhet, men det går att välja aktiviteter som har miljö- och klimatanknytning. Även här kan ut-
bildning/information behövas för att alla ska kunna se möjligheter. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Beslutsunderlag Delges 
Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 
 Diarienummer: Bun2021/0031 

Au § 14 
Yttrande över remiss på riktlinjer för gatubelysning 

Arbetsutskottets beslut 

1. Arbetsutskottet ställer sig bakom riktlinjerna för gatubelysning.  
2. Arbetsutskottet betonar vikten av belysning för säker skolväg. 

 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningssektorn har fått möjlighet att yttra sig över remiss på riktlinjer för gatubelys-
ning. I yttrandet vill barn- och utbildningssektorn betona vikten av belysning för säker skolväg. 
 
 
Bakgrund 
Samhällsbyggnadssektorn har tagit fram förslag på riktlinjer som beskriver hur de ska planera och 
utveckla gatubelysning i Säters kommun. Riktlinjer för gatubelysning i Säters kommun är tänkt att 
vara ett styrande dokument som beskriver hur kommunens gator, gång- och cykelvägar och övriga 
allmänna platser ska vara belysta. 
 
Då en stor del av Gatubelysningsanläggningen i dagsläget består av armaturer med högtrycks-
natrium som framledes planeras att bytas ut mot LED-armaturer så behövs ett stödjande dokument 
som beskriver hur gatubelysningsanläggningen på bästa sätt ska utformas för framtiden.  
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 
   

Au § 15 
Information från barn- och utbildningssektorn 

Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information från Stefan Forsmark, sektorchef och Viktoria Robertsson, tf bitr. sektorchef 

• Nulägesrapport om Pandemin. Klockarskolan har distansundervisning med anledning av kon-
staterad Corona smitta på skolan.  
 

• Campus, möjlighet till förskola skola tillsammans. En förstudie tillsammans med Samhällsbygg-
nadssektorn pågår, beräknas vara klar juni 2021. 
 

• Nuläge (Fler i egen försörjning) FIE organisation, en kartläggning har gjorts och blev klar i no-
vember 2020. Utifrån kartläggningen kommer ett förslag att tas fram hur organisationen ska 
komma att formas. 
 

• Omformning av ungdomsverksamheten. Ett arbete som pågår. 
 

• Kunskapsförskolan fristående aktör har inkommit med en skrivelse om intresse att etablera sig i 
Säters kommun.  
 

• Redovisning av elevantal i annan kommun samt barn- och utbildningssektorns rutiner. 
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