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Plats och tid: Rådhuset KS-rummet 
Onsdag 26 oktober 2022, kl. 8.30-10.45 

Beslutande: Helena Andersson, ordförande (S) 
Ulrika Cederlöf, vice ordförande (C) 
Marie Åkesson (M) ersätter Caroline Willfox (M) 
Ove Wik (L) ersätter Roger Carlsson (SD) 
Tommy Janfjäll (S) ersätter Paulina Johansson (S) 
Mats Hansson (S) 
Göran Johansson (V) 
Liv Erichsen (KD) 
Caroline Nilsson (S) 
Erik Herrman (C) 
Maj-Lis Nyberg (C) ersätter Jerk Engvall (M) 

Ej tjänstgörande ersättare: Lotta Tervo (S) 

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
Josefina Olerås, sekreterare 
Henry Surakka, sektorekonom § 62 

Utses att justera: Liv Erichsen 

Justeringens plats och tid: Rådhuset torsdag 27 oktober kl 8.00 & 10.00  

Paragrafer: §§ 62-71 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Liv Erichsen   

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-10-26 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-27 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-18 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn  
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§ 62 Budgetuppföljning per den 30 september 2022 
BUN 2022/0092 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

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

Den femte planerade budgetuppföljningen har genomförts med samtliga enheter. 
Ingen större avvikelse finns mot budget. Vissa enheter avviker positivt medan två 
enheter avviker negativt. Motsvarande gäller för vissa av Skolverkets statsbidrag. 
Avvikelserna resulterar i ett netto på noll. 

Den inledande analysen av programvalen för höstens gymnasielever bedöms att 
inrymmas inom budgeten. Osäkerheten för prognosen för de interkommunala 
kostnaderna hänvisas till ungdomar som antingen är placerade på individuellt 
alternativ eller är oplacerade samt elever placerade i specialskola. Analys pågår kring 
osäkerheten med interkommunala ersättningar gällande vuxenutbildningen. 

 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-10-13 
Bildspel budgetprognos september 2022 

 

KONTOKLASS UTFALL BUDGET AVVIKELSE Prognos
INTÄKTER -29 656 460 -30 712 500 -1 056 040 0
KÖP AV PLATS 42 891 618 46 500 000 3 608 382 0
PERSONALKOSTNADER 137 681 766 139 356 000 1 674 234 0
KÖP AV VARA 40 424 536 40 462 500 37 964 0
KÖP AV TJÄNST 21 731 109 23 587 500 1 856 391 0
FINANSIELLA KOSTNADER 97 354 0 -97 354 0

213 169 922 219 193 500 6 023 578 0
Justering
HELÅRSPROGNOS 0
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§ 63 Yttrande över förändrat ansvar inom skolskjuts 
BUN 2022/0233 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ansvaret för skolskjutshanteringen till Barn- 
och utbildningsnämnden under förutsättning att överenskommen budget för 
skolskjutshantering tillfaller ansvarig nämnd samt att tidpunkt för övertagande 
överenskoms de berörda sektorerna emellan.  

Ärendebeskrivning 
På grund av flera års förändringar i hur arbetet med skolskjuts bedrivs ses ett behov av 
att justera ansvar och organisation. Samhällsbyggnadsnämndens ansvar har minskat 
och frågorna kan i större utsträckning ses tillhöra Barn- och utbildningsnämndens 
ansvarsområde. Undantaget är bedömningen kring farliga skolvägar och övriga 
trafiksäkerhetsfrågor som även fortsättningsvis, enligt utredningen, ska bedömas av 
Samhällsbyggnadsnämnden. En utredning har tagits fram som visar ett förslag på hur 
organisationen kan förändras. Utredningen ses som beslutsunderlag. 

Bakgrund 
Ansvaret för skolskjutshanteringen har historiskt legat såväl på Barn- och utbildning 
som på Kommunstyrelsen. Sedan 2013 ligger ansvaret på Samhällsbyggnadsnämnden. 
Förändringar i hur arbetet med skolskjutsar utförs har genomförts de senaste åren, 
vilket också har inneburit att omfattningen av arbetet har utvecklats från en 
heltidstjänst till del av tjänst. Ett utökat ansvar för Region Dalarna samt framtagandet 
av en e-tjänst för ansökningar är två av de största skälen. 

Konsekvensbeskrivning  
För att Barn- och utbildningssektorn ska kunna hantera ansvaret med skolskjuts ska 
dels en budget för uppdraget (hantering/handläggning av skolskjuts och kostnader 
kopplade till e-tjänsten) flyttas från Samhällsbyggnadsnämnden till Barn- och 
utbildningsnämnden, dels ska en tidsplan för överlämning och datum för övertagandet 
överenskommas mellan de båda berörda sektorerna. 

Beslutsunderlag   Delges 
Utredning om förändrat ansvar för skolskjuts  Kommunstyrelsen 
Tjänsteutlåtande 2022-09-19 
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§ 64 SFI-undervisning för flyktingar från Ukraina 
BUN 2022/0262 

Beslut 
Dahlander kunskapscentrum får i uppdrag att erbjuda SFI-undervisning för flyktingar 
från Ukraina, enligt anvisning från Migrationsverket, bosatta i Säters kommun, 
förutsatt att ESF-projektet är beviljat och ekonomiska medel finns för att bedriva 
undervisningen. 

Ärendebeskrivning 
Enligt regelverket kring massflyktsdirektivet får flyktingar från Ukraina direkt tillstånd 
att arbeta i Sverige, men de vuxna har inte rätt till SFI-undervisning och 
Samhällsinformation via den kommunala vuxenutbildningen. Huvudman kan dock 
erbjuda undervisning i SFI om det finns förutsättningar för detta. 

Säters kommun har tillsammans med Gagnefs kommun fått möjlighet att vara med i 
ESF-projektet ”Care – insatser för kvinnor och män från Ukraina som omfattas av 
massflyktsdirektivet”. Genom detta projekt tillses ekonomisk möjlighet (utan krav på 
medfinansiering) att erbjuda insatser som till exempel SFI-undervisning och 
Samhällsinformation. Projektet pågår till den 30 september 2023 och insatsen kan 
starta i november 2022. 

Förväntade resultat av projektet är att fler arbetslösa kvinnor och män, som omfattas 
av EU:s massflyktsdirektiv får ta del av insatser för att stärka sin ställning på 
arbetsmarknaden och övergå till arbete eller utbildning alternativt förflyttar sig 
närmare arbetsmarknaden genom att få förutsättningar att söka arbete eller utbildning.  

Bakgrund 
Säters kommun är anvisade att ta emot 36 flyktingar från Ukraina med start i juli 2022. 
De barn som kommer till kommunen har rätt att gå i svensk skola, men de vuxna har 
inte rätt till SFI. En kommun kan fatta beslut om att erbjuda SFI till de vuxna som 
kommer från Ukraina. 

Datum för återrapportering 
Kommande nämnd 2022-12-07 då projektet är igång. 
Oktober 2023 när projektet avslutats. 

Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 2022-10-03 Lena Karlsson, rektor Dahlander kunskapscentrum 
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§ 65 Anmälan av personuppgiftsincident gällande 
åtkomst till Outlookmail vid ominstallation av 
mobiltelefon 
BUN 2022/0240 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har upptäckts av medarbetare på elevhälsan. Medarbetaren 
hade åtkomst till sin kollegas Outlookmail i den gemensamma arbetstelefonen. I de 
gemensamma telefonerna ska inte den personliga mejlen finnas. Kontakt togs med IT-
supporten som åtgärdade problemet. 

En personuppgiftsincidentsrapport upprättades av rektor på elevhälsan och kontakt 
tog med DSO, dataskyddsombudet, på JP Infonet. DSO meddelade att eftersom det 
endast är två anställda inom elevhälsan som har haft tillgång till Outlookmailen räcker 
det med dokumentationen i personuppgiftsincidentrapporten. Ingen anmälan till IMY, 
integritetskyddsmyndigheten, behöver göras.  

Bakgrund 
Säters kommun har bytt system som hanterar telefoner och plattor. Det innebär att 
alla telefoner och plattor måste ominstalleras. Vissa telefoner och plattor är 
gemensamma, flera personer i ett arbetslag använder samma telefon/platta, inom 
barn- och utbildningssektorns verksamhet. De gemensamma telefonerna och 
plattorna skulle inte ominstalleras av personalen utan av IT-supporten. Informationen 
om att dessa telefoner ska ominstalleras av IT-supporten var otydlig men efter att 
denna personuppgiftsincident upptäcktes förtydligades informationen på intranätet 
och till rektorerna. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av personuppgiftsincident 
Svar på anmälan av personuppgiftsincident 
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§ 66 Information  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef, informerar. 

• KPMG granskar informationssäkerheten på alla sektorer i Säters kommun 
• Ukraina – nuläge – Få personer har kommit till Säters kommun än så länge 
• Skolskjuts grundsärskola – alla har fått skolskjuts som behöver det 
• Förstärkning av personal på Enbacka skola under höstterminen 2022. Det har 

varit en orolig start på höstterminen på Enbacka skola med flera händelser 
mellan elever därav personalförstärkning under höstterminen. 
Personalförstärkningen har gett resultat, det har blivit lugnare på skolan. 

• Enbacka – arbetstid för lärarna – lärarna på Enbacka skola är nöjda med 
arbetstiden enligt deras fackliga representant 
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§ 67 Kontaktpolitiker i barn- och utbildningsnämnden 
BUN 2022/0274 

Beslut 
Stefan Forsmark får i uppdrag att ta fram ett förslag på riktlinjer för kontaktpolitiker 
och hur verksamheten med kontaktpolitiker ska bedrivas.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden har haft kontaktpolitiker som bland annat besökt 
skolor och verksamheter som bedrivs inom sektorn. Under pandemin har uppdragen 
för kontaktpolitikerna avstannats på grund av restriktioner för fysiska besök. Nu när 
restriktionerna har släppts ska kontaktpolitikerna återigen få besöka verksamheterna. 

Övriga nämnder i Säters kommun har inga kontaktpolitiker. Föreläsare på utbildningar 
förespråkar att nämnderna inte ska ha kontaktpolitiker.  
 
Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun vill fortsatt ha kontaktpolitiker.  
 
Det behöver finnas tydliga riktlinjer för kontaktpolitiker och hur verksamheten med 
kontaktpolitiker ska bedrivas.  
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§ 68 Uppföljning av internkontrollplan, september 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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§ 69 Anmälan av delegationsbeslut 

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

Ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 

2022/0237 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-10-12 § 50 – dessa beslut är 
                        ej med i pärmen på nämndsmötet. De som vill se handlingen får säga 
                        till nämndsekreteraren.                  
2022/0212 Beslut om förskoleplats med hänsyn till barnets eget behov 
2022/0255 Utse ställföreträdande rektor vid Kungsgårdsskolan vid ledighet  
                        2022-09-30 
2022/0259 Avslag på sökt utbildning – Barnets lärande och växande, 100 poäng, 
                        och Lärande och utveckling, 100 poäng 
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§ 70 Delgivningar 

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

Ärendebeskrivning 
 
Fackligt samverkansprotokoll, 2022-09-08 

Fackligt samverkansprotokoll, extrainsatt 2022-09-13 – 3 förstelärartjänster 

Fackligt samverkansprotokoll, extrainsatt 2022-09-15 - organisation grundsärskolan 

Lokalt samverkansprotokoll Dahlander kunskapscentrum, 2022-09-19 

Lokalt samverkansprotokoll Elevhälsan, 2022-08-29 

Lokalt samverkansprotokoll Elevhälsa/grundsärskola, 2022-10-10 

Lokalt samverkansprotokoll Enbacka skola, 2022-08-23 

Lokalt samverkansprotokoll Klockarskolan, 2022-08-24 

Lokalt samverkansprotokoll Kungsgårdsskolan, 2022-08-10 

Lokalt samverkansprotokoll Kungsgårdsskolan., 2022-09-13 

Lokalt samverkansprotokoll Säters förskoleområde, 2022-09-23 
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§ 71 Redovisning av pågående och avslutade ärenden 
om kränkande behandling perioden 2022-09-15--2022-
10-19 
BUN 2022/0061 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Barn- och utbildningssektorn får i uppdrag att till nämndssammanträdet 2022-12-07 
ha en tydligare redovisning av pågående och avslutade ärenden om kränkande 
behandling där statistiken förklaras.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det har varit en turbulent höst och rektorerna har larmat skolchef om detta. Det har 
diskuterats i ledningsgrupp och åtgärder och stöttning är insatta.  
Dahlander kunskapscentrum har fler anmälningar då de har fler elever på IM och fler 
situationer kan uppstå.  
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