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Plats och tid:

Helena Andersson, ordföranden och Ulrika
Cederlöf vice ordföranden på plats i Rådhuset
övriga ledamöter via Teams Webb
kl. 8.30-10.30

Beslutande:

Helena Andersson (S) ordföranden
Ulrika Cederlöf (C) vice ordföranden
Caroline Willfox (M) 2:e vice ordföranden
Erik Herrman (C)
Caroline Nilsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare:
Övriga deltagare:

Stefan Forsmark, sektorchef
Sandra Pettersson, bitr. sektorchef
Henry Surakka, ekonom §§ 23-24
Mai Andersson, sekreterare

Utses att justera:

Caroline Nilsson

Justeringens plats och tid:

Måndag 13 september, kl.12.30

Paragrafer:

23-29

Underskrifter:
Sekreterare

Ordförande

Mai Andersson

Helena Andersson

Namn

Namn

Justerande

Caroline Nilsson
Namn

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ:

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

2021-09-08

Datum för anslags uppsättande: 2021-09-14
Datum för anslags nedtagande: 2021-09-29
Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn
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§ 23 Budgetuppföljning per den 31 augusti 2021
Delårsbokslut
Bun 2021/0054

Ärendebeskrivning
Vid dagens sammanträde finns inget siffermaterial att redovisa, då arbete med
delårsbokslut pågår. Delårsbokslutet kommer att redovisas på barn- och
utbildningsnämndens sammanträde den 22 september 2021.

Justerandes sign
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§ 24 Budget 2022
Bun 2021/0057

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige
om en utökad ram på 5,0 mkr för att inte behöva genomföra kostnadsanpassningar.

Ärendebeskrivning

Nämndens kostnader är beräknade utifrån kommunfullmäktiges beslutade
budgetdirektiv 2022–2024.
För oförändrad verksamhet från 2021 till 2022 uppgår nämndens kostnadsökningar
inklusive nya behoven till 296,8 mkr. Utgångsläget för beräkningarna var med
antagandet att de externa intäkterna var oförändrade. Nu har detta förändrats och
Skolverkets statsbidrag för 2021 och 2022 har sänkts med 4,0 mkr. Nämndens
budgetbehov har därmed ökat med motsvarande belopp.
Utöver detta avser barn- och utbildningssektorn genomföra ett samordnat
utvecklingsprojekt inom skolan som innebär kostnadsökningar med 2,0 mkr årligen
under minst en treårsperiod och hälften av detta utvecklingsprojekt saknar finansiering
i 2022 års budgetbeslut. Utvecklingsprojektet är ett samordnat digitaliseringsprojekt
och syftar till att nå högre måluppfyllelse genom att utöka resurser till elever med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna (NPF).
Om budgetbehoven inte möts i tilldelad ram kommer nämnden var nödgad att
genomföra kostnadsanpassningar för att minska skillnaden mot tilldelad ram med
omkring 5,0 mkr.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram på 295,8 mkr räcker inte för att
finansiera oförändrad verksamhet inom barn- och utbildningssektorn efter att
antagandet om de externa intäkterna förändrades under verksamhetsåret. Behoven
överstiger den tilldelade ramen med omkring 5,0 mkr.
Underlag till beslut
Tjänsteskrivelse den 31 augusti 2021

Justerandes sign
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§ 25 Yttrande över kommunens kvalitet i korthet- KKiK
rapport 2020 gällande barn- och utbildningsnämndens
verksamhet
Bun 2021/0088

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden anta yttrandet som nämndens
eget och översända till kommunstyrelsens arbetsutskott som sitt svar.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen önskar redogörelse och kommentar till de delar av KKIKs rapport
som finns med i Säters kommuns årsredovisning 2020.

Yttrande
Ett rikare liv
Kulturskolans verksamhet består bland annat av frivillig ämnesundervisning för ca 300
elever och kulturaktiviteter så som musik-, dans-, teater- och bildverkstad och digitalt
skapande i årskurs 1-6, i anslutning till skoldagens slut. Under 2021 utökar
Kulturskolan sitt samarbete med kultursektorn för att möjliggöra ett större utbud för
kommunens barn och unga.
En bra start i livet
Personaltätheten sjunker från 5,2 inskrivna barn per årsarbetare 2018, till 5,3 2019.
2020 sjunker personaltätheten ytterligare, till 5,8. Den ekonomiska kalkylen för
personaltätheten är dock beräknad på att personaltätheten ska vara 6,0 inskrivna barn
per årsarbetare, vilket placerar Säter bland de 10 kommuner i Sverige med lägst
personaltäthet.
Kostnaden för barn inskrivna i förskolan sjunker.
Under 2020 genomfördes inte nationella prov i grundskolan på grund av Covid-19.
Resultaten i matematik i årskurs 6 sjunker dramatiskt. 2019 var andelen elever med
lägst betyget E i matematik 95,7% att jämföra med 85% 2020. Genom det
systematiska kvalitetsarbetet riktas stort fokus på skolans måluppfyllelse.
Behörighet till gymnasieskolan: Vi ser en ökad andel elever som är behöriga att söka
till ett nationellt program där 90.1% av eleverna från Säters kommun är behöriga att
söka till ett yrkesprogram. För behörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i
svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och godkända betyg i
minst fem andra ämnen.
För att eleverna ska lyckas med sina studier har undervisningens kvalitet stor betydelse
liksom att ge stöd till elever som behöver det.
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Kostnaderna för grundskolans elever ökar i linje med riket i övrigt.
En ökad andel elever från Säters kommun tar gymnasieexamen inom 4 år, 72,0%
2020. I denna grupp är andelen elever som tar examen från högskoleförberedande
program så hög som 93,3 procent medan eleverna från yrkesförberedande program
sjunker från 80.4% 2019 till 69.0% 2020. Faktorer som påverkar resultaten är bland
annat:
-

Syv – att välja rätt från början. Omval ger dålig statistik
Avhopp – arbete eller praktik, mående. Säter har låg arbetslöshet vilket kan
påverka elever som istället för studier väljer att söka ett arbete.
Påbörjar gymnasiet på ett introduktionsprogram – går över till nationellt
program efter 1-2 år. Hinner inte avsluta gymnasiet på 4 år.
Svårt med individuell uppföljning när data inte är våra egna eftersom de
nationella programmen finns i andra kommuner och fristående skolor.
Gysams start av resultatuppföljning underlättar dialog och jämförelse
Höga meritvärden från grundskolan ger ökad möjlighet att lyckas med
studierna på gymnasiet

Kostnader gymnasieskola i egen regi – liten enhet, endast program som kräver små
grupper och mycket stöd. Kostnaden har ökat mer än riket i övrigt. Från läsåret
2021/2022 organiseras verksamheten närmare vuxenutbildningen, för att på så sätt
minska kostnader.
En uppdragsbaserad kommun
Andelen elever på SFI som klarar av sina kurser beror till stor del på vilken typ av
skolbakgrund som eleven har med sig när denne börjar sina studier på SFI. Gruppen
elever som tas emot spänner från analfabeter till akademiker, vilket gör att statistiken
skiljer sig åt från år till annat beroende på elevunderlaget.

Bakgrund

Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning,
balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och
förvaltningsberättelse för både koncern och kommun.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2021 att ge nämnderna i uppdrag att
återkomma till kommunstyrelsen med en redogörelse och kommentarer till de delar av
KKIKs rapport som finns med i årsredovisningen.
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan
2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom
att årligen ta fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla kvaliteten på
tjänsterna. Det utvecklas succesivt och idag kan vi med belägg påstå att de nyckeltal
som utvecklats och används är stabila och i allra högsta grad relevanta, även i kristider.
Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och
utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. Det grundläggande syftet
har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda
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att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett
politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i
områdena och underliggande nyckeltal.
Följande vägledande principer definierar KKiK:
• KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och
medborgardialog i fokus
• KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna
• Nyckeltalens antal ska vara begränsat
• Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som
utvecklingen av lokalsamhället
• Nyckeltalen ska vara jämförbara
• Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst
inte användas.

Beslutsunderlag
Beslut från Kommunstyrelsen den 6 april 2021
Tjänsteskrivelse den 3 september 2021
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§ 26 Uppdatering av rutin för obetald barnomsorg
BUN 2019/0081

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden anta uppdaterad rutin för
obetald barnomsorg.

Ärendebeskrivning
En uppdatering av rutinen har gjorts med tillägget
I händelse av att en av vårdnadshavarna inte betalar sina barnomsorgsavgifter skall den andra
vårdnadshavaren, av handläggare på barn- och utbildningssektorn, underrättas om att deras
gemensamma barn riskerar avstängning från barnomsorgsplats till följd av obetalda
barnomsorgsfakturor.
Om vårdnadshavarna väljer att inte upprätta avbetalningsplan, eller om
avbetalningsplan inte efterlevs, lämnas ärendet till barn- och utbildningsnämndens
arbetsutskott för beslut om eventuell avstängning från barnomsorgsplats. Placeringen
avslutas gällande den tid som barnet befinner sig hos den av föräldrarna som inte har betalt sina
barnomsorgsavgifter.
Om arbetsutskottet beslutar att stänga av barnet avslutas placeringen tre veckor efter
att beslutet anslagits. Om vårdnadshavaren reglerar skulden eller inleder
avbetalningsplan inom tre veckor efter arbetsutskottets beslut behåller barnet sin
barnomsorgsplats. Om avbetalningsplanen därefter inte efterlevs eller att
vårdnadshavaren inte betalar avgiften någon av efterkommande månader avslutas
barnomsorgsplatsen med omedelbar verkan med hänvisning till arbetsutskottets
ursprungliga beslut.

Bakgrund

Ett antal familjer betalar inte förskoleavgift trots krav från Kronofogdemyndigheten.
Enligt placeringsregler för förskola och skolbarnsomsorg i Säter tas avgift ut av
vårdnadshavarna för barnomsorgsplatsen. I de fall placeringsreglerna inte efterlevs, i
detta fall att vårdnadshavarna inte betalar barnomsorgsavgift, kan kommunen komma
att säga upp platsen.

Beslutsunderlag

Rutin antagen av barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 34
Förslag till uppdaterad rutin den 6 september 2021

Justerandes sign
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§ 27 Yttrande över KPMG:s granskningsrapport av
skolan måluppfyllelse
Dnr BUN 2021/0080

Beslut

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta yttrandet som
nämndens eget och översända till Kommunfullmäktige som sitt svar

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat den 17 juni 2021, § 78, att begära in ett yttrande över
revisionsrapport – Granskning av grundskolans måluppfyllelse. Yttrandet ska lämnas
senast den 14 oktober 2021.

Yttrande

Barn- och utbildningsnämnden skall
-säkerställa att resursfördelningen ger skolenheterna förutsättningar att bedriva en
verksamhet där elevers olika förutsättningar och behov beaktas och där elever kan
utvecklas så långt som möjligt och får det stöd som de har rätt till. (1 kap. 4 § 2 st.
SkolL). Beslut om resursfördelning ska fattas av nämnden enligt reglemente.
Nämnden har informerats och även beslutat vid omfördelning/avvikelse från
ursprungliga beslutade tilldelning av resurser/budget. Detta har skett systematiskt och
vid varje budgetärende och framgår av bilagor samt föredragningsunderlag till
nämndprotokollen. Den interna debiteringen av hyror, kost, lokalservice och IT har
under flera år ökat i högre takt än nämndens tilldelade budgetram vilket medfört
minskningar av undervisningskostnader samt lärverktyg, som är de kostnader som
nämnden kan påverka genom eget arbete. Utvärdering av resursfördelningsmodellen
kommer att ske under hösten 2021. Den resursfördelning som nämnden beslutat om
följs regelbundet upp var månad på respektive enhet av sektorledning i budgetdialoger
med ansvarig rektor/verksamhetschef. Ansvarig chef för en enhets budget stämmer
kontinuerligt av med sektorekonom så att tilldelad budget blir ett styrmedel som
reglerar en så effektiv och flexibel organisation som möjligt för att tillse rätt insatser
för högre måluppfyllelse.
-tillse att studiehandledning erbjuds och genomförs i enlighet med lag och förordning.
(5 kap. 4 § skolförordningen).
I samband med elevs utvecklingssamtal i inledningen av varje läsår undersöks behov
av stöd och eventuell studiehandledning. Var elevs behov fastställs i en individuell
studieplan med hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare. Studiehandledning kan ges
både som extra anpassning och som särskilt stöd. Insatsernas omfattning och
varaktighet avgör om det handlar om extra anpassning eller särskilt stöd.
Studiehandledning kompletteras med digitala hjälpmedel för att skapa förståelse på
olika modersmål. Om svenska bedöms att vara en nyanländs starkaste skolspråk kan
denne få studiehandledning på svenska.
-säkerställa att elevhälsan har förutsättningar att främst arbeta hälsofrämjande och
förebyggande. (2 kap. 25 § SkolL). Det gäller flera insatser, men särskilt den
psykologiska insatsen.
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En organisationsöversyn pågår för att utreda hur den centrala elevhälsan i Säter kan
arbeta än mer proaktivt och hälsofrämjande. En viktig grund i detta utvecklingsarbete
är chefen för centrala elevhälsan och dennes verksamhetsspecifika kompetenser samt
starka ledningsförmåga. Parallellt med beaktandet av organisationen pågår rekrytering
av skolpsykolog och specialpedagog för att ytterligare stärka var elevs rätt att nå så
långt som möjligt samt för att säkerställa det stöd som våra barn och elever har rätt
till.
-i det systematiska kvalitetsarbetet, särskilt och kontinuerligt följa upp förutsättningar
för hög måluppfyllelse samt i övrigt årligen besluta om uppföljning av prioriterade
områden. (SKOLFS 2012:98 avsnitt 3 punkt 2, sid. 26). Det är också angeläget att
nämnden tillser att åtgärder vidtas om brister identifieras. I granskning kan ses en
påtaglig skillnad i måluppfyllelse efter årskurs 9 mellan måtten uppnått
kunskapskraven i alla ämnen och behöriga till yrkesprogram. Detta bör analyseras
utifrån flera perspektiv till exempel varför det är så och i vilken grad som eleverna når
målen i gymnasieskolan. Ett annat område som behöver följas upp är samverkan med
vårdnadshavare.
Ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats under våren 2021. Detta
hjul är såväl ett stöd i, som en styrning av det systematiska kvalitetsarbetet på flera
nivåer; nämnd, sektor, enhet. Årshjulets systematik och avstämningspunkter
säkerställer att barn- och utbildningssektorn kvalitetssäkrar samt utvecklar
verksamheterna för kommunens barn, elever och deras vårdnadshavare. Delar av det
systematiska kvalitetsarbetet planeras, analyseras, följs upp och utvärderas i, för
verksamheten, de styrande dokumenten; Nämndsplan, Verksamhetsplan och
Verksamhetsrapport Till stöd för en klar riktning mot fastställda mål utgör det digitala
verktyget Hypergene en gemensam grund för att med hjälp av prioriterade aktiviteter
styra i rätt riktning samt följa utvecklingen mot högre måluppfyllelse.
-initiera ett arbete för att stärka styrkedjan från nämnd till rektor i vilket bör ingå att
tydliggöra uppdrag och förväntningar på verksamheten, men också att lyfta frågan om
förutsättningar för ledning av skolenhet.

Bakgrund

”KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer översiktligt redovisat
kunskapsresultaten i grundskolan och utveckling av desamma under de senaste åren.
Granskningen syftar även till att bedöma om barn- och utbildningsnämndens styrning
är tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Beslutsunderlag

KPMG granskningsrapport 3 juni 2021
Beslut från Kommunfullmäktige 17 juni 2021, § 78
Tjänsteskrivelse den 1 september 20221
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§ 28 Förslag till kalendarium för barn- och
utbildningsnämnden 2022
Beslut
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden anta kalendarium för barnoch utbildningsnämnden 2022.

Ärendebeskrivning
Förslag till kalendarium för barn- och utbildningsnämnden 2022

Justerandes sign

Beredning

Handlingar

Arbetsutskott

BUN

8.15-10.00

lämnas senast

08.30-12.00

08.30-12.00

Onsdag 12 januari

Tisdag 18 januari

Onsdag 26 januari

Onsdag 9 februari

Onsdag 16 februari

Tisdag 22 februari

Onsdag 2 mars

Onsdag 16 mars

Onsdag 23 mars

Tisdag 29 mars

Onsdag 6 april

Onsdag 20 april

Onsdag 18 maj

Tisdag 24 maj

Onsdag 1 juni

Onsdag 15 juni

Onsdag 24 augusti

Tisdag 30 augusti

Onsdag 7 september

Onsdag 21 september

Onsdag 28 september

Tisdag 4 oktober

Onsdag 12 oktober

Onsdag 26 oktober

Onsdag 9 november

Tisdag 15november Onsdag 23 november Onsdag 7 december
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§ 29 Information från barn- och utbildningssektorn
Beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Stefan Forsmark informerar om följande:

Justerandes sign

•

Nuläge om förarbetet med att bygga förskola 2 som pågår i samarbete med
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

FIE (Fler i egen försörjning) Kartläggning pågår om en ny organisation vilken ska
redovisas den 6 oktober.

•

Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, ett arbete som pågår.

•

Covid 19 information, i dagsläget finns några elever som är smittade.

•

Familjecentral, en utredning pågår om möjlighet att öppna upp i Säters kommun.

•

Inför skolstart har Dalatrafiks skolskjutsar inte fungerat tillfredställande.

•

Aktuell information om elevers medhavda mobiltelefoner och användande i
Säters skolor.

•

Säters kommun har tagit emot ett antal kvotflyktingar från Kabul.
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