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 Diarienummer: Bun 2021/0061 

Bun § 16 
Obetald barnomsorgsavgift 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gällande ett barn 
sägs upp från och med den 21 juni 2021 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 förskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vårdnadshavarna, vid två obe-
talda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister barnomsorgsplatsen om skulden ej regle-
ras före angivet datum. En avbetalningsplan kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med 
barn- och utbildningsförvaltningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går 
ärendet vidare till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 

 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteskrivelse Vårdnadshavare 

Rektor 
Socialtjänsten 
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 Diarienummer: Bun2021/0075 

Bun § 17 
Obetald barnomsorgsavgift 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gällande ett barn 
sägs upp från och med den 21 juni 2021 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 förskoleverk-
samhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vårdnadshavarna, vid två obe-
talda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister barnomsorgsplatsen om skulden ej regle-
ras före angivet datum. En avbetalningsplan kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med 
barn- och utbildningsförvaltningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går 
ärendet vidare till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 

 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteskrivelse Vårdnadshavare 

Rektor 
Socialtjänsten 
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 Diarienummer: Bun 2021/0054 

Bun § 18 
Budgetuppföljning per den 30 april 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna 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 NPF (nevrologiska funktionshin-
der). Osäkerhet som kommer att påverka prognosen lärarlönesatsningen, extra löneutbetalningar i 
juni samt osäkra intäkter från staten för sjuklönekostnader med anledning av rådande pandemi. 
 
Arbetsutskottet informerades om Skolverkets stadsbidrag för ”Förstärkt Elevhälsa” vilket kommer 
att påverka maj månads budgetuppföljning. 
 
 
Beslutsunderlag  
Budgetuppföljning per en 30 april 2021  
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 Diarienummer: Bun2020/0236 

Bun § 19 
Yttrande över revisorernas granskning av taxor, avgifter och hyror 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har inget att erinra över KPMG:s granskningsrapport av taxor, avgifter och hyror. 
 ______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över KPMG:s granskningsrapport om 
taxor, avgifter och hyror. Av rapporten framgår att barn- och utbildningsnämnden har kontroll och 
rutiner för att säkerställa rätt utdebitering av taxor och avgifter, men KPMG rekommenderar att 
vissa kontroller stärks något. Barn- och utbildningssektorn har inte något att erinra över KPMG:s 
granskningsrapport i den del som gäller taxor och avgifter för barn- och utbildningssektorn. Yttran-
det ska lämnas senast den 3 juni 2021 till Kommunfullmäktige. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har den 21 april 2021 beslutat att delegera beslutanderätten till barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott att fatta beslut i ärendet.  
 
 
Bakgrund 
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av kommunens och 
Säterbostader AB:s hantering av taxor, avgifter och hyror. Uppdraget ingår i revisionsplanen 
för år 2020. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunen och Säterbostäder AB 
arbetar med taxor, avgifter och hyror på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. 
 
Många taxor/avgifter är reglerade utifrån bland annat lagstiftning och kan inte enbart 
höjas för att bibehålla samma skattenivå. Inom barn- och utbildning och den sociala sektorn till ex-
empel speglar inte taxorna/avgifterna verksamhetens självkostnad på grund av reglerade maxtak, 
medan taxor/avgifter inom samhällsbyggnad förefaller ha bättre täckningsgrad. 
 
KPMG:s sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunen och 
Säterbostäder AB arbetar med taxor, avgifter och hyror i stort på ett ändamålsenligt 
och tillfredställande sätt. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
KPMG:s granskningsrapport Kommunfullmäktige 
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 Diarienummer: Bun 2021/0083 

Bun § 20 
Avsatta medel för finansiering av trygghets nattvandring 2021 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna 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 Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
  



SÄTERS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2021-05-26 
Blad 

7 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 Diarienummer: Bun 2021/0082 

Bun § 21 
Utnämnande av nytt dataskyddsombud 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att Laura Gashi, JP infonet AB ut-
nämns 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 dataskyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. 
  
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. 

 
 
 
Delges  
Arkivarie 
Dataskyddsombud 
Ledningsgrupp 
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Bun § 22 
Information från barn- och utbildningssektorn 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Information från Stefan Forsmark, sektorchef: 
• En översyn av rekryteringsbehov för läsår 21/22 inom förskola och skola genomförs. 
• En Samverkan mellan skola, socialtjänst och Polis (SSP) pågår.  
• Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)  
• 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.  

• Smittspridning av Corona visar på en minskning i skolorna. Dahlander kunskapscentrum och 
Klockarskolan som haft distansundervisning kommer att återgå till närundervisning. 

 
• 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. Kommer att re-
dovisas för nämnden så snart den är klar. 

 
• Nulägesrapport om pågående översyn av organisationen Fler i egen försörjning (FIE) 
 
•  En översyn om möjligheter att tillskapa en Familjecentral i Säters kommun pågår. 
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