
 
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 1 (18) 

Barn- och utbildningsnämndens  
Sammanträdesdatum 2022-06-15 

Innehållsförteckning 
§ 40 Information – Stora Skedvi skola .................................................................. 4 

§ 41 Upphörande av beslut om utsedd dataskyddshandläggare ...................... 5 

§ 42 Information Förskola 2 – studiebesök i Motala ............................................ 6 

§ 43 Yttrande över granskningsrapport av kommunens tillgänglighet och 
service till kommunens invånare .......................................................................... 7 

§ 44 Bidrag till nattvandring 2022 .......................................................................... 8 

§ 44 Yttrande över motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för 
eleverna i Säters kommun...................................................................................... 9 

§ 45 Förslag till kalendarium år 2023 .................................................................. 11 

§ 46 Information från barn- och utbildningssektorn ......................................... 12 

§ 47 Budgetuppföljning april-maj 2022 ............................................................... 13 

§ 48 Information - LUPP – lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Säter ..... 14 

§ 49 Uppföljning av internkontrollplan, april-maj 2022 ..................................... 15 

§ 50 Delegationsbeslut ......................................................................................... 16 

§ 51 Delgivning ...................................................................................................... 18 
 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
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Plats och tid: Stora Skedvi skola 
Onsdagen den 15 juni 2022 kl 8.30-11:40 

Beslutande: Helena Andersson (S) ordföranden 
Ulrika Cederlöf (C) vice ordföranden 
Caroline Willfox (M) 2.e vice ordföranden 
Mats Hansson (S)  
Tommy Janfjäll (S) ersätter Paulina Johansson (S) 
Erik Herrman (C) 
Roger Carlsson (SD) 
Lotta Tervo (S) ersätter Caroline Nilsson (S) 
Liv Erichsen (KD) 
Göran Johansson (V) 
Ove Wik (L) ersätter Jerk Engvall (M) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Gunilla Risberg (MP) 
Maj-Lis Nyberg (C) 
 

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
Sandra Pettersson, bitr sektorchef 
Josefina Olerås, sekreterare 
Mai Andersson, sekreterare 
Lena Perrault, rektor Stora Skedvi skola § 40 
Göran Garmo, utvecklare § 42 
Maria Brödden, bitr rektor Klockarskolan § 49 
Henry Surakka, ekonom 
 

Utses att justera: Roger Carlsson  

Justeringens plats och tid: Rådhuset måndag 20 juni kl. 8.00 

Paragrafer: §§ 40-51 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Roger Carlsson   

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-06-15 

Datum för anslags uppsättande: 2022-06-21 

Datum för anslags nedtagande:  2022-07-13 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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§ 40 Information – Stora Skedvi skola 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Rektor Lena Perrault, Stora Skedvi skola, redovisar hur de jobbar med kränkande 
behandling i systemet Draftit.  
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§ 41 Upphörande av beslut om utsedd 
dataskyddshandläggare 
BUN 2018/0348 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner 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. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 6 (18) 

§ 42 Information Förskola 2 – studiebesök i Motala 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Göran Garmo redovisar genom en bildvisning studiebesöket 2022-06-01 på Råssnäs 
förskola i Motala. Studiebesöket genomfördes med rektor och pedagoger från Säters 
förskoleområde tillsammans med Göran Garmo och Cia Melwindotter från barn- och 
utbildningssektorn. 
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§ 43 Yttrande över granskningsrapport av kommunens 
tillgänglighet och service till kommunens invånare 
BUN 2022/0118 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 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. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2022-04-28 § 45 
Rapport KPMG, tillgänglighet, service & bemötande, 2022-03-16, Missiv 2022-04-07 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-01, § 35 
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§ 44 Bidrag till nattvandring 2022 
BUN 2022/0131 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner 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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-05-17 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-01, § 36 

Delges  
Socialnämnden  
Kommunstyrelsen 
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§ 44 Yttrande över motion om hur vi ska säkerställa en 
god utbildning för eleverna i Säters kommun 
BUN 2021/0222 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige avslå motionen. 

Yrkande 
Caroline Willfox (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag. Ordförande finner att bifalla arbetsutskottets 
förslag, att avslå motionen.  

Omröstning begärs 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för avslag 
Nej-röst för bifall  

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för avslag och 4 nej-röster för bifall beslutar barn-och 
utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen: 

Helena Andersson, ordförande (S): Ja 
Ulrika Cederlöf, vice ordförande (C): Ja 
Tommy Janfjäll (S): Ja 
Mats Hansson (S): Ja 
Lotta Tervo (S): Ja 
Erik Herrman (C): Ja 
Göran Johansson (V): Ja 
 
Caroline Willfox 2:e vice ordförande (M): Nej 
Liv Erichsen (KD): Nej 
Ove Wik (L): Nej 
Roger Carlsson (SD): Nej 
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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 har 
presenterats på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2022.  

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” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22, § 50 
Tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-01, § 34 

Delges  
Kommunfullmäktige  
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§ 45 Förslag till kalendarium år 2023 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till 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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§ 46 Information från barn- och utbildningssektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
• Sandra Pettersson, biträdande sektorchef, informerar om statistik över 

behörighet till yrkesförberedande/högskoleförberedande program 
 

• Mai Andersson, nämndsekreterare, redogör för registerförteckningen i 
GDPR-Hero.  
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§ 47 Budgetuppföljning april-maj 2022 
BUN 2022/0092 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner budgetuppföljningen för april-maj 2022. 

Ärendebeskrivning 
Henry Surakka, ekonom, presenterar budgetuppföljning för april-maj 2022. 

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är 0 kr i avvikelse mot budget. 

Den tredje planerade budgetuppföljningen har genomförts med samtliga enheter. 
Ingen större avvikelse finns mot budget. Vissa enheter avviker positivt medan andra 
avviker negativt. Motsvarande gäller för vissa av Skolverkets statsbidrag. Vissa 
inkommer inte medan nya inkommer. Båda avvikelserna resulterar i ett netto på noll. 

Osäkerheter som kan påverka prognosen senare under året har beaktats men bedöms i 
dagsläget som för osäkra för att inkluderas i prognosen. Exempel på 
osäkerhetsfaktorer: 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 
Tjänsteskrivelse den 13 maj 2022 
Bildspel med budgetuppföljning  
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§ 48 Information - LUPP – lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken i Säter 
BUN 2022/0120 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Sandra Pettersson informerar om LUPP. 

Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) har sedan 2009 
använts som ett mätverktyg i Säters kommun.  

Enkäten genomförs var tredje år och besvaras av alla högstadieelever samt eleverna i 
årskurs två på gymnasiet. 

I LUPP-enkäten ställs en rad frågor om hur ungdomarna ser på sin skola – hur de 
trivs, hur de ser på undervisningen och skolmiljön.  

LUPP-resultatet ger information om elevernas syn på vissa aspekter, även om frågorna 
inte är heltäckande avseende skolsituationen. 
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§ 49 Uppföljning av internkontrollplan, april-maj 2022 
Bun 2022/0031 

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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§ 50 Delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Dnr  Ärende 

2022/0109 Beslut om utökad vistelsetid på Stora Skedvi förskola. 

2022/0121 Beslut om avslag på sökt utbildning: Barnskötare/elevassistent KUI  
 1 100 poäng, vuxenutbildningen i Falu kommun. 

2022/0122 Beslut om avslag på sökt utbildning: Djurskötare D9, distans 
800 poäng. 

2022/0123 Beslut om avslag på sökt utbildning: Engelska 6, vuxenutbildningen i  
 Borlänge kommun. 

2022/0143-1 Beslut om ställföreträdande rektor Enbacka skola,   
2022-04-19—2022-04-20.  

2022/0143-2 Beslut om ställföreträdande rektor Enbacka skola, 
2022-04-21. 

2022/0144-1 Beslut om ställföreträdande rektor Gustafs förskola, 2022-04-19. 

2022/0144-2 Beslut om ställföreträdande rektor Gustafs förskola,  
2022-04-26—2022-04-27. 

2022/0146-1 Beslut om ställföreträdande rektor Stora Skedvi skola och förskola, 
2022-04-21—2022-04-22. 

2022/0146-2 Beslut om ställföreträdande rektor Stora Skedvi skola och förskola, 
2022-04-19—2022-04-20. 

2022/0148 Beslut om avslag på sökt utbildning: Frisöraspirant 1 500 poäng, 
vuxenutbildningen Falu kommun. 

2022/0138-1 Beslut om ställföreträdande rektor Grundsärskolan, 
2022-05-30—2022-05-31 samt 2022-06-02—2022-06-03. 

2022/0138-2 Beslut om ställföreträdande rektor Grundsärskolan, 2022-06-01. 
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2022/0113 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsräkningar, barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2022, § 28 

2022/0064 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsräkningar, barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2022, § 29 

2022/0066 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsräkningar, barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2022, § 30 

2022/0114 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsräkningar, barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2022, § 31 

2022/0125 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsräkningar, barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2022, § 32 

2022/0163 Beslut om avslag om sökt utbildning: Engelska 6, 100 poäng, 
vuxenutbildning Säters kommun. 

2022/0164 Beslut om avslag om sökt utbildning: Anläggningsmaskinförare, 1 200 
poäng, vuxenutbildning i Falu kommun. 

2022/0165 Beslut om avslag om sökt utbildning: Engelska 6, 100 poäng, 
matematik 2a, 100 poäng, samhällskunskap 1b 100 poäng, 
vuxenutbildning Säters kommun. 
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§ 51 Delgivning 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 

2022/0061 Ärenden med pågående och avslutade ärenden om kränkande 
behandling, perioden 7 april 2022 – 8 juni 2022. 

 Fackligt samverkansprotokoll 7 mars 2022 
Fackligt samverkansprotokoll 7 april 2022 

 Forum för samråd på Kungsgårdsskolan 25 april 2022 
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