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Plats och tid: Rådhuset, KS-rummet 
Onsdagen den 20 april 2022 kl 8.30-12.00 

Beslutande: Helena Andersson (S), ordföranden 
Ulrika Cederlöf (C), vice ordföranden  
Tommy Janfjäll (S) 
Lotta Tervo (S) 
Caroline Nilsson (S) 
Erik Herrman (C) 
Liv Erichsen (KD) §§ 32-38  
Roger Carlsson (SD) 
Göran Johansson (V) 
Ove Wik (L)  
Maj-Lis Nyberg (C)  
 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
Sandra Pettersson, bitr. sektorchef 
Mai Andersson, sekreterare 
Josefina Olerås, sekreterare 
Henry Surakka, ekonom, deltar via länk §§ 31-
32 
Andreas Mossberg, sektorchef SBN  
Göran Garmo, utredare/utvecklare § 36 
Lena Karlsson, rektor Dahlander 
kunskapscentrum, deltar via länk §§ 35-36 
 

Utses att justera: Tommy Janfjäll 

Justeringens plats och tid: Rådhuset onsdag 27 april 2022,  kl 8.30  

Paragrafer: §§ 30-38 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn  Namn 

Justerande    

Tommy Janfjäll   

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-04-20 

Datum för anslags uppsättande: 2022-04-28 

Datum för anslags nedtagande:  2022-05-20 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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Bun § 30 Besök av verksamhetschef från 
samhällsbyggnadssektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner att Andreas Mossberg, sektorchef på 
samhällsbyggnadssektorn i Säters kommun, deltar på sammanträdet. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har infört lokalt lärande för chefer där chefer från olika verksamheter 
skuggar varandra. Idag skuggar Andreas Mossberg, sektorchef på 
samhällsbyggnadssektorn, Sandra Pettersson, biträdande sektorchef.  
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Bun § 31 Budgetuppföljning per den 31 mars 2022 
BUN2022/0092 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ha tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Henry Surakka, ekonom, redovisar budgetuppföljning per den 31 mars 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är 0 kr i avvikelse mot budget. 
Budgetuppföljning genomförd med samtliga enheter. Inga större avvikelser finns mot 
budget. Osäkerheter som kan påverka prognosen senare under året har beaktats men 
bedömts i dagsläget som för osäkra för att inkluderas i prognosen. Exempel på 
osäkerheter: ett eventuellt mottagande från annat land, prisökningar påverkade av 
omvärldsfaktorer, ökade räntekostnader och personalkostnadsökningar samt 
programvalen för höstens gymnasieelever. 

Bakgrund 
Budgetuppföljning på sektorn genomförs sju gånger per budgetår enligt centralt 
direktiv.  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 6 april 2022, § 24 
Tjänsteskrivelse den 13 april 2022 
Bildspel med budgetuppföljning   
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Bun § 32 Förslag till budget år 2023-2025 
BUN2022/0093 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att äska om utökad ram med 3,8 mkr under 
förutsättning att de ökade kostnaderna som det nya leasingavtalet (samverkan om 
gemensam drift av IT med Borlänge) innebär, ersätts fullt ut.  

Ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef, presenterar utmaningar och förutsättningar för 
budgetarbetet.  

Henry Surakka, ekonom, presenterar förslag till budget år 2023-2025.  

Omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina med följder som ökat mottagande, ökade 
material-, livsmedels- och elpriser, material- och livsmedelsbrist, ökade räntekostnader 
samt osäkerheter kring kostnadsökningar kopplade till den gemensamma driften av IT 
med Borlänge kommun medför att behovskalkylen åtföljs av stora ekonomiska 
osäkerheter.   

Ovanstående osäkerhetsfaktorer bidrar till att inga kostnadsanpassningar inkommer i 
detta skede i budgetprocessen.   

Bakgrund  
Barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram på 306,9 mkr bedöms inte räcka för att 
finansiera förändringarna inom verksamheten ”Gemensam drift av IT” med Borlänge 
kommun. I dagsläget överstiger behoven den tilldelade ramen med 3,8 mkr.   

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska läge 2023 kan komma att försämras 
ytterligare av programvalen och priserna för interkommunala elever, förändrade 
interna priser för lokaler, kost och städ samt ökade personalkostnader kopplade till 
kompetensförsörjning och nyrekrytering.    

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 6 april 2022, § 25 
Bildspelet Budgetarbete och Behovskalkyl 2023-2025 

Delges 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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Bun § 33 Verksamhetsplan 2022 
BUN2022/0094 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsplan 2022. 

Ärendebeskrivning 
Sandra Pettersson, bitr. sektorchef, presenterar verksamhetsplan 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden i Säter har beslutat om en Nämndsplan med strategier 
som beskriver hur vi ska få hög måluppfyllelse för kommunens barn, ungdomar och 
elever i vuxenundervisningen, så att de kan få möjlighet att förverkliga sina 
livsdrömmar och en egen försörjning. Strategierna är långsiktiga, 5–8 år, för att 
verksamheten ska ges möjlighet att i grunden genomföra dessa. Strategierna handlar 
om att med tidiga insatser stärka varje barns förutsättningar för god skolgång och 
hälsa. Dessutom ska alla barn och all personal befinna sig i trygga miljöer som främjar 
lärande, utveckling, studiero och motverkar utanförskap. 

Nämndsplanen tillsammans med analysen av verksamheternas kvalitetsredovisningar 
utgör underlaget till verksamhetsplanen. 

Bakgrund 
Arbetet under 2021 har från sektorledning varit att fortsatt strukturera det 
systematiska kvalitetsarbetet för alla våra verksamhetsformer. Förändringsarbetet skall 
ligga till gagn för barn, unga och vuxna i vår verksamhet, med målbilden att alla skall 
nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

I och med detta förändringsarbete ges möjlighet att kontinuerligt följa 
kunskapsutveckling, trygghet och studiero. 

Genom en likvärdig struktur av kvalitetsarbete för enheterna inom förskola och skola 
kan sektorn påvisa till ansvariga politiker vilka insatser som kan behöva genomföras. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2022 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 6 april 2022, § 26 
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Bun § 34 Uppföljning av internkontroll, februari och 
mars 2022 
BUN2022/0031 

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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Bun § 35 Rutin nyanlända barn från Ukraina 
Bun2022/0105 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av Säters kommuns rutin för mottagande 
av nyanlända elever. 

Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, rektor Dahlander Kunskapscentrum, presenterar den framtagna 
rutinen. 

Dahlander Kunskapscentrum har tagit fram en rutin för mottagande av nyanlända 
elever. I och med den erfarenhet, kompetens och de lokaler som finns tillgängliga, har 
Dahlander Kunskapscentrum getts i uppdrag att ordna en organisation för såväl 
mottagande som kartläggning av barn- och unga (Förskoleklass – gymnasiet), vilka har 
uppehållstillstånd, ansöker om asyl alternativt har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd 
enligt massflyktsdirektivet.  

Bakgrund 
Migrationsverket har den 13 april 2022 presenterat fördelningstal på länsnivå när det 
gäller skyddssökande från Ukraina, i syfte att säkerställa ett jämnare mottagande över 
landet. Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som 
skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning 
av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. 

Syftet är att ge kommunerna och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och 
förbereda mottagandet. 

Fördelningstalen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs 
utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka 
skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet. För Dalarnas del är 
antalet 2 455 och Säter har fördelningstalet 130.  
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Bun § 36 Information från barn- och utbildningssektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef, informerar 

• Polenresan för åk 9 den 7 april 2022 blir inställd på grund av oroligheter i 
omvärlden. 

• Lena Karlsson, rektor Dahlander kunskapscentrum, informerar om arbetet 
med förberedelser för ett eventuellt mottagande av flyktningar från Ukraina.  

• Bidrag till nattvandring 2022, beslut tas på nämnden 15 juni 2022 
• Nulägesinformation FIE organisationen (fler i egenförsörjning) 
• Andreas Mossberg, sektorchef samhällsbyggnadssektorn, informerar om 

boendebyggnation och lokalförsörjning i Säters kommun 
• Göran Garmo, utredare/utvecklare informerar om förskola 2, projektledare 

Roland Appelgren 
• Sandra Pettersson, informerar om statistik över yrkesförberedande 

program/högskoleförberedande program, bordläggs tas upp på nästa nämnd 
den 15 juni 2022. 
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Bun § 37 Delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 

2022/0097 Avslag på sökt utbildning industritekniska programmet svetsutbildning 

2022/0098 Avslag på sökt utbildning akutsjukvård 
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Bun § 38 Delgivningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delgivningar. 

Ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 

KS2022/0128 Beslut KS AU 2022-03-22, § 56 Styrgrupp utveckling Skönvik  

2022/0042 Beslut BUN AU 2022-04-06, § 21 obetald barnomsorgsavgift 

2022/0065 Beslut BUN AU 2022-04-06, § 22 obetald barnomsorgsavgift 

 Fackligt samverkansprotokoll 7 mars 2022 

2022/0061 Ärenden med pågående och avslutade ärenden om kränkande 
behandling, perioden 3 mars – 6 april 2022 

2022/0050 Uppdaterad internkontrollplan enligt beslut BUN 2022-03-16 § 25 
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