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Plats och tid: Rådhuset, KS-rummet 
Onsdagen den 1 juni 2022 kl 8.30-10.15 

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

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
Sandra Pettersson, bitr sektorchef 
Josefina Olerås, sekreterare 
Mai Andersson, sekreterare 

Utses att justera: Mats Hansson 

Justeringens plats och tid: Tisdag 7 juni 2022 kl 15.00  

Paragrafer: §§ 28-38 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Mats Hansson   

Namn    

 

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

Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-06-01 

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-08 

Datum för anslags nedtagande:  2022-06-30 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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Au § 28 Obetald barnomsorg 
BUN 2022/0113 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 30 juni 2022 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin 
plats.  
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att 
vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister 
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan 
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning.  
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Au § 29 Obetald barnomsorg 
BUN 2022/0064 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 30 juni 2022 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin 
plats.  
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att 
vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister 
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan 
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
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Au § 30 Obetald barnomsorg 
BUN 2022/0066 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatsen 
gällande ett barn sägs upp från och med den 30 juni 2022 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin 
plats.  
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att 
vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister 
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan 
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
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Au § 31 Obetald barnomsorg 
BUN 2022/0114 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 30 juni 2022 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin 
plats.  
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att 
vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister 
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan 
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
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Au § 32 Obetald barnomsorg 
BUN 2022/0125 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 30 juni 2022 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin 
plats.  
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i 
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att 
vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister 
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan 
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
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Au § 33 Upphörande av beslut om utsedd 
dataskyddshandläggare 
BUN 2018/0348 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna upphörande av 
beslut som antogs den 5 december 2018, om utsedd dataskyddshandläggare. Beslutet 
gäller från och med 1 augusti 2022. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 december 2018, att utse Mai 
Andersson, nämndsekreterare som dataskyddshandläggare. Mai Andersson slutar sin 
tjänst som nämndsekreterare från och med den 1 augusti 2022, i och med det ska 
uppdraget upphöra att gälla. Ny dataskyddshandläggare efter Mai kommer att utses av 
sektorchef, enligt barn- och utbildningsnämndens antagna delegationsordning. 

Dataskyddshandläggaren har haft till uppgift att se till att information om regler kring 
hantering av personuppgifter når ut till personal inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhetsområden. Handläggaren ska även se till att dataskyddsförordningens krav 
om dokumentation och information efterlevs. 
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Au § 34 Yttrande över motion om hur vi ska säkerställa 
en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
BUN 2021/0222 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige avslå motionen. 

Yrkande 
Caroline Willfox (M) yrkar på återremiss.  

”Jag önskar återremittera motionen till nästa BUN för att komplettera svaret då min 
uppfattning är att yttrandet och svaret inte svarar konkret på motionens syfte och 
frågeställning.” 

Förslag till beslut på sammanträdet 
1. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige avslå motionen. 
2. Caroline Willfox (M) yrkar på återremiss till nästa barn- och 

utbildningsnämndssammanträde 2022-06-15 för komplettering av svaret. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att bifalla 
arbetsutskottets förslag, nummer 1. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden anser inte att en extern granskning skulle ge annan 
kunskap gällande resultatet än vad som redan är känt. I ärendebeskrivningen redovisas 
de åtgärder som pågår för att förbättra resultaten.  

Att öka meritvärden och andelen godkända elever är fokusområden för Barn- och 
utbildningsnämnden och åtgärder pågår med syfte att förstärka elevers måluppfyllelse. 
En medvetenhet finns att dagbarnvårdarverksamheten inte är gynnsam för denna 
statistik, dock bedömer Barn- och utbildningsnämnden att denna verksamhetsform i 
Säters kommun ger barnen samma förutsättningar som de kommunala förskolorna. 
Statistiken gällande lärarlönerna är två år gamla och extra satsning på lärares löner har 
genomförts de senaste två åren.  
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Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-22, § 50, att återremittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och 
motivering till förslaget att avslå motionen. Ett nytt förslag till yttrande presenteras på 
dagens sammanträde.  

Bakgrund  
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår 2022-02-09 att avslå motionen. 
 
Motionärens förslag 
”November 2021 
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 
De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner. Moderaterna i 
Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning som tittar på vad 
resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna mycket allvarliga 
trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 
Vi föreslår därför att: 
• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på” 
 

Delges  
Kommunfullmäktige  
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Au § 35 Yttrande över granskningsrapport av 
kommunens tillgänglighet och service till kommunens 
invånare 
BUN 2022/0118 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att delegera beslutanderätten 
till arbetsutskottet den 7 september 2022 med motiveringen att ärendet inte hinner bli 
färdigställt till den 15 juni 2022. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat om kommunen har en 
god tillgänglighet och service till kommunens invånare samt att denna sker med ett 
gott bemötande. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och nämnderna till viss del bedriver ett tillräckligt arbete med tillgänglighet och service 
mot allmänheten där mötet bygger på ett gott bemötande. Det finns mål och till viss 
del styrande dokument som visar en viljeriktning över kommunens arbete med service 
och tillgänglighet. 

Kommunen bedriver ett strategiskt arbete för att utveckla hemsida och göra den 
förenlig med de lagkrav som anges i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 
Vi gör bedömningen att kommunen har gjort analyser och vidtagit åtgärder för att 
säkerställa att invånarnas olika behov och förutsättningar att ta till sig information 
beaktats. 

Vi gör bedömningen att majoriteten av nämnderna besvarade våra frågeställningar i 
stickproven på ett skyndsamt sätt och att de därmed följer förvaltningslagens krav om 
att hjälp ska ges utan onödigt dröjsmål. Vi anser dock att stickproven inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter visade på bristande efterlevnad av rutiner för 
besvarande av e-post då svar uteblev för hälften av de frågor som riktades till 
nämndens verksamheter. 

Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över bifogad 
revisionsrapport från kommunstyrelsen samt granskade nämnder till sammanträdet 
den 29 september 2022. Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 
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Au § 36 Bidrag till nattvandring 2022 
BUN 2022/0131 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att godkänna finansiering med 
50 000 kr för nattvandring, fredagar och lördagar, sommaren 2022 med start från och 
med v. 23 fram till och med v. 32. 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås avsätta 50 000 kr från sin budget till att stödja 
föreningar som vill vara vuxna på stan under sommaren 2022 och därmed motverka 
oroligheter i och från ungdomsgrupper. 

En planering för genomförande av nattvandring 2022 har genomförts. Konceptet 
påminner om upplägget från föregående år, dvs föreningar får frågan om att 
nattvandra på helger under sommaren för att öka tryggheten för unga i kommunen. 

Bakgrund 
Sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn har bidragit med 50 000 kronor 
vardera för ersättning till föreningar som har nattvandrat under sommaren 2021. Nu 
vill man göra en likadan satsning även 2022. Ansvaret för att samordna nattvandringen 
har lagts på Fritidsenheten som ligger under Kommunstyrelsen i Säters kommun. 

 

Delges  
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
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Au § 37 Förslag till kalendarium år 2023 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av förslag till nytt kalendarium år 2023. 

Bakgrund och ärendebeskrivning  
Förslag till kalendarium för barn- och utbildningsnämnden år 2023. 

 

 

 

 

Beredning 
8.15-11.00 

Handlingar till 
ärenden ska lämnas 
senast 

BUN 
8.30-12.00 

  Onsdag 11 januari 

Onsdag 8 februari Tisdag 14 februari Onsdag 22 februari 

Onsdag 8 mars Tisdag 14 mars Onsdag 22 mars 

Onsdag 5 april Tisdag 18 april Onsdag 26 april 

Onsdag 31 maj Måndag 5 juni Onsdag 14 juni 

Onsdag 6 september Tisdag 12 september Onsdag 20 september 

Onsdag 11 oktober Tisdag 17 oktober Onsdag 25 oktober 

Onsdag 29 november Tisdag 5 december Torsdag 14 december (OBS! veckodagen) 
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Au § 38 Information från barn- och utbildningssektorn 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef informerar 

• Förskola 2 Säter, Kommunstyrelsen har 2022-05-31, § 75, berett ärendet 
Förskola 2. Mats Nilsson, ordförande KS, begär in yttrande i ärendet från 
barn- och utbildningsnämnden. 
Helena Andersson, ordförande Bun, kallar till ett extrainsatt 
nämndssammanträde för barn- och utbildningsnämnden fredag den 3 juni 
2022 kl 10.00-12.00 för att yttra sig i ärendet. 
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