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Plats och tid: Rådhuset KS-rummet  
Onsdag 21 september 2022, kl 8.30-11.40 

Beslutande: Helena Andersson (S) ordförande 
Ulrika Cederlöf (C) vice ordförande 
Ove Wik (L) 
Tommy Janfjäll (S) 
Mats Hansson (S) 
Erik Herrman (C) 
Liv Erichsen (KD) 
Göran Johansson (V) 
Lotta Tervo (S) 
Maj-Lis Nyberg (C) 
Caroline Nilsson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Sandra Pettersson, bitr. sektorchef 
Josefina Olerås, sekreterare 
Henry Surakka, sektorekonom §§ 52-53 
Viktoria Robertsson, kvalitetsstrateg § 58 
Göran Garmo, utredare § 58 
Fatima Ali, integrationssamordnare § 58 
 

Utses att justera: Mats Hansson 

Justeringens plats och tid: Rådhuset torsdag 22 september, kl 10.00 

Paragrafer: §§ 52-61 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Mats Hansson   

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-09-21 

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-22 

Datum för anslags nedtagande:  2022-10-14 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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§ 52 Budgetuppföljning per den 31 augusti 2022 
Delårsbokslut 
BUN2022/0092 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden gör ett delårsbokslut på 3,6 mkr. 
 
Osäkerheten för elevernas programval till gymnasiet medför att de interkommunala 
kostnaderna har bokats upp i samma storleksordning som hösten 2021. Externa 
intäkter har bokats upp i resultatet med antagandet att inga förändringar sker från 
Skolverket. Personalkostnaderna hamnade på ett positivt utfall men flertalet enheter 
bedömer att viss förstärkning kommer behövas till hösten. Även kostnader för 
skolutveckling hamnade på ett positivt utfall men stor del av dessa kostnader kommer 
att aktiveras mot hösten med byte av verksamhetssystem. 

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

Den fjärde planerade budgetuppföljningen har genomförts med samtliga enheter. 
Ingen större avvikelse fanns mot budget. Generellt har det flesta enheterna en budget i 
balans. Två enheter prognostiserar underskott medan de övriga enheterna har 
antingen 0 i prognos eller en positiv prognos. 

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 samt placerade elever i specialskola. 
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Forts § 52 

Bakgrund 
Budgetuppföljning på sektorn genomförs sju gånger per budgetår och kommunen är 
ålagd att göra ett delårsbokslut varje år per den sista augusti.  

Konsekvensbeskrivning  
Prognosen medför inga konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-09-14 
Bildspel delårsbokslut 2022 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef 
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§ 53 Budget 2023 
BUN2022/0093 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har ingen erinran om ytterligare äskanden för 
reviderad budget 2023.    

Ärendebeskrivning 
Nämndens kostnader är beräknade utifrån kommunfullmäktiges beslutade 
budgetdirektiv 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 budgeten nästkommande år åtföljs av stora 
ekonomiska osäkerheter.   

Ovanstående osäkerhetsfaktorer bidrar till att Barn- och utbildningsnämnden inte 
inkommer med äskanden i detta skede av budgetprocessen.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-09-05 

 

Delges 
Ekonomikontoret 
Kommunstyrelsen 
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§ 54 Anmälan av personuppgiftsincident 
BUN2022/0185 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har upptäckts av registrator på samhällsbyggnadssektorn. 
Registratorn på samhällsbyggnadssektorn såg barn- och utbildningssektorns ärenden i 
diariehanteringssystemet Public 360. Även registrator på kommunstyrelsen såg barn- 
och utbildningssektorns ärenden i Public 360. Registratorerna ska bara ha tillgång till 
sin egen sektors ärenden. Kontakt togs med Public 360 som åtgärdade problemet. 

En personuppgiftsincidentrapport upprättades av registrator på barn- och 
utbildningssektorn och kontakt togs med DSO, dataskyddsombudet, på JP Infonet. 
DSO meddelade att eftersom det endast är två anställda inom kommunen som har 
haft tillgång till informationen räcker det med dokumentationen i 
personuppgiftsincidentrapporten. Ingen anmälan till IMY, 
integritetskyddsmyndigheten, behöver göras.   

Beslutsunderlag 
Anmälan av personuppgiftsincident 
Svar på anmälan av personuppgiftsincident 
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§ 55 Reviderat yttrande över motion om hur vi 
säkerställer en god utbildning för eleverna i Säters 
kommun 
BUN2021/0222 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och översänds 
till Kommunfullmäktige med förslag att motionen avslås.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har begärt in yttrande avseende motion om hur vi ska säkerställa 
en god utbildning för eleverna i Säters kommun. Motionen kräver att en extern 
granskning sker av Säters resultat i Lärarförbundets rankning. Barn- och 
utbildningssektorn har analyserat resultaten och tagit fram förslag på åtgärder för att 
förbättra resultatet som presenteras i tjänsteutlåtandet. Mot bakgrund av detta anser 
barn- och utbildningssektorn att en extern granskning inte skulle ge annan kunskap 
gällande resultatet än vad som redan är känt. 

Kommentarer 
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.  

Bakgrund  
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktige 2021-11-25 av Caroline Willfox (M). 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-06-15 att föreslå Kommunfullmäktige 
att avslå motionen. Beslutet som barn- och utbildningsnämnden tog 2022-06-15 hade 
vissa brister i formuleringen, för att kommunfullmäktige inte ska återremittera 
yttrandet igen tas ärendet upp ytterligare en gång i barn- och utbildningsnämnden för 
att förtydliga formuleringen i beslutet och innehållet i sammanfattningen. 
  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 9 (16) 

Forst. § 55 

Beslutsunderlag   
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 § 44 
Beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 § 34  

Delges 
Kommunfullmäktige  
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§ 56 Kalendarium 2023 barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar kalendarium för barn- och utbildningsnämnden 
2023. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Alla nämnder måste ha ett sammanträde före 18 april där budgetförslag för år 2024 
redovisas. Här är ett nytt förslag på kalendarium för år 2023 där det inplanerade 
nämndssammanträdet 26 april har flyttats till onsdag 12 april. Även arbetsutskott och 
beredning flyttas från 5 april till onsdag 29 mars. I övrigt är sammanträdesdatumen de 
samma som i beslutet från barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15. 

 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 

Arbetsutskott och 
Beredning 
8.15-10.00 

Handlingar till 
ärenden ska lämnas 
senast 

BUN 
8.30-12.00 

  Onsdag 11 januari, konstituerande möte 

Onsdag 8 februari Tisdag 14 februari Onsdag 22 februari 

Onsdag 8 mars Tisdag 14 mars Onsdag 22 mars 

Onsdag 29 mars  Tisdag 4 april Onsdag 12 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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§ 57 Personal och arbetsmiljöfrågor 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
• Rektor Annika Bergman slutar sin anställning på Kungsgårdsskolan i 

september 2022.  
• Mari Jonsson kommer tillbaka från sin tjänstledighet som rektor på 

Kungsgårdsskolan i augusti 2022. 
• Maria Johansson, biträdande rektor, Kungsgårdsskolan kommer sluta under 

hösten. Tjänsten är utlyst. 
• Rektor Henrik Lindström, Enbacka skola kommer sluta i november. Tjänsten 

är utlyst. 
• Mai Andersson, nämndsekreterare, har gått i pension i augusti. Josefina 

Olerås efterträder henne. 
• Göran Garmo, utredare, går i pension 30 november. Ulrika Engman tar över 

hans arbetsuppgifter. 
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§ 58 Information från barn- och utbildningssektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
• Tematisk kvalitetsgranskning av SFI, kurs C och D, på Dahlander 

kunskapscentrum genomförs under hösten av Skolinspektionen. Sandra 
Pettersson redogör. 

• Skolinspektionen genomför en granskning av Klockarskolan under hösten – 
tittar bland annat på extra anpassningar för elever. Sandra Pettersson redogör. 

• Covid-19 – nulägesrapport. Det har varit frånvaro både av personal och barn 
på förskola och skola. Svårt att veta om det är Covid-19 eftersom man inte 
testar lika mycket som förut. Sandra Pettersson redogör. 

• Skolskjuts – barn- och utbildningssektorn kommer att ta över 
skolskjutshanteringen, eventuellt från årsskiftet 2022/2023. Sandra Pettersson 
redogör. 

• Skolskjuts grundsärskolan – barnen som går på grundsärskolan ska få 
skolskjuts oavsett var de bor. Sandra Pettersson redogör. 

• Digitaliseringsläge – Säters kommun står sig väl jämfört med andra 
kommuner i digitaliseringsläget. All personal inom barn- och utbildning har 
varsin dator. Viktoria Robertsson redogör.  

• Förskola 2 – nu kallas Förskola 2 för förskola Skönvik (arbetsnamn).  
Avtal mellan SBB och kommunen är klart. Avtal/avrop med Skanska pågår. 
Skanska/Sweco har börjat att rita in huset på platsen och grovskissa 
utomhusmiljön. Göran Garmo redogör. 

• Kungsgårdsskolan och Klockarskolan – Samhällsbyggnadssektorn har avsatt 
medel för en arbetsgrupp under 2023 för att titta på renovering och till- och 
ombyggnad. Göran Garmo redogör.  

• Anvisning Ukraina – 38 personer är anvisade till Säters kommun av 
Migrationsverket. 3 personer har redan kommit och fått boende. 4 personer 
har valt eget boende på annan ort. I nuläget är det 31 personer kvar som har 
anvisning till Säter. Fatima Ali, integrationssamordnare, redogör. 
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§ 59 Uppföljning av internkontrollplan, juni-augusti 
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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§ 60 Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 
2022/0173 Beslut om fritids med hänsyn till barnets eget behov 
2022/0174 Beslut om fritids med hänsyn till barnets eget behov 
2022/0170 Utse ställföreträdande rektor vid Stora Skedvi skola vid ledighet  
                        2022-07-11-2022-07-24 
2022/0182 Utse ställföreträdande rektor vid Säters förskoleområde vid ledighet 
                       2022-07-04-2022-0715 
2022/0183 Utse ställföreträdande rektor vid Enbacka skola vid ledighet 2022-07- 
                        11-2022-07-25 
2022/0184 Utse ställföreträdande rektor vid Gustafs förskoleområde vid ledighet 
                        2022-07-11-2022-07-24 
2022/0188 Utse ställföreträdande rektor vid Enbacka skola vid ledighet 2022-06- 
 27-2022-07-01 
2022/0189 Utse ställföreträdande rektor vid Enbacka skola ledighet 2022-07-04- 
 2022-07-08 
2022-0192 Avslag på sökt utbildning – Ekonomi- och redovisningsassistent 
 vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 
2022/0170 Utse ställföreträdande rektor vid Stora Skedvi skola vid ledighet 2022- 
 07-11-2022-07-24 
2022/0196 Utse ställföreträdande rektor vid Gustafs förskoleområde vid ledighet  
 2022-07-11-2022-07-22 
2022/0197 Utse ställföreträdande rektor vid Gustafs förskolemoråde vid ledighet 
                        2022-07-25-2022-07-29 
2022/0198 Utse ställföreträdande rektor vid Gustafs förskoleområde vid ledighet 
                        2022-08-01-2020-08-05 
2022/0214 Delegerar ansvaret att utreda och upprätta åtgärdsprogram till lärare 
                        och specialpedagog på Kungsgårdsskolan läsår 2022-2023 
2022/0215 Delegerar beslut till lärare att sätta betyg i åk 6 i samtliga ämnen under 
                        läsår 2022-2023 på Kungsgårdsskolan 
2022/0217 Delegerar ansvaret att bevilja kortare ledighet för elev upp till 10 dagar 
                        per läsår under läsåret 2022-2023 på Kungsgårdsskolan 
2022/0218 Beslutar att erbjuda elevens val vid Kungsgårdsskolan 
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Forts. § 60 
 
2022/0220 Delegationsbeslut om undervisning och information till eleverna om 
                        vad de ska göra för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning 
2022/0221 Delegerar ansvaret för att bedöma elevernas behov av svenska som 
                        andraspråk 
2022/0222 Utse ställföreträdande rektor vid Kungsgårdsskolan vid ledighet 
                        2022-09-30 
2022/0224 Utse ställföreträdande rektor vid Dahlander kunskapscentrum vid  
                        ledighet 2022-09-02 
2022/0230 Avslag på sökt utbildning – Snickare 1 000 poäng, vuxenutbildningen i 
 Leksand-Rättvik 
2022/0113 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndensarbetsutskott, 2022-09-07 § 39 
2022/0125 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndensarbetsutskott, 2022-09-07 § 40 
2022/0207 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndensarbetsutskott, 2022-09-07 § 41 
2022/0209 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndensarbetsutskott, 2022-09-07 § 42 
2022/0211 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndensarbetsutskott, 2022-09-07 § 43 
2022/0212 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndensarbetsutskott, 2022-09-07 § 44 
2022/0213 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndensarbetsutskott, 2022-09-07 § 45 
2022/0234 Avslag på sökt utbildning – yrkespaket barn och fritid Vuxenutbildning 
                        i Säters kommun – folkbokförd i annan kommun 
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§ 61 Delgivningar 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisade delgivningar. 

Ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 

2022/0118 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 7 september 2022,  
§ 47 – Yttrande över granskningsrapport av kommunens tillgänglighet 
och service till kommunens invånare 

2022/0200 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 7 september 2022,  
§ 48 – Ansökan om barnomsorg i två kommuner, Sala och Säter 

2022/0061 Ärenden med pågående och avslutade ärenden om kränkande 
behandling, perioden 2022-06-09-2022-09-14 

Fackligt samverkansprotokoll, 2022-06-02 

Fackligt samverkansprotokoll MBL § 11 

Lokalt samverkansprotokoll, Gustafs förskoleområde, 2022-09-05 

Lokalt samverkansprotokoll, Klockarskolan, 2022-08-11 

Lokalt samverkansprotokoll, Säters förskoleområde, 2022-08-26 

Beslut i Kommunfullmäktige 2022-06-16 § 75 förslag budget 2023-
2025 

Beslut i Kommunfullmäktige 2022-06-16 § 78 Förskola 2 

Reglemente för internkontroll, beslutat i Kommunfullmäktige 2022-04-
28 § 56 

Policy visselblåsning, beslutad i Kommunfullmäktige 2022-06-16 § 83 

Digitaliseringsstrategi, beslutat i Kommunstyrelsen 2022-04-05 § 63 
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