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Plats och tid: Rådhuset, KS-rummet 
Onsdagen den 7 december 2022 kl 8.30-12.15 

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

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

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektor chef 
Sandra Pettersson, bitr. sektorchef 
Josefina Olerås, sekreterare – via länk 
Henry Surakka, sektorekonom § 72 
Katarina Lindberg, kostchef § 73 
Carina Hjort, bitr kostchef § 73 
Per Sandberg, rektor Klockarskolan § 78 
Lena Karlsson, rektor Dahlander kunskapscentrum § 79 
Cia Melvindotter, utredare § 80 

Utses att justera: Göran Johansson 

Justeringens plats och tid: Rådhuset 9 december kl. 8.00 

Paragrafer: §§ 72-85 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Göran Johansson   

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-07 

Datum för anslags uppsättande: 2022-12-09 

Datum för anslags nedtagande:  2022-12-31 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn  
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BUN § 72 Budgetuppföljning per den 31 oktober 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 sjätte 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. Den 
nya IT samverkan har försenat programimplementeringar vilket resulterat i positiv 
avvikelse mot budget men detta balanseras mot interkommunala kostnadernas 
underskott. 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 program 
(IM) och i dagsläget är obehöriga till nationella program 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.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-11-11  Bildspel budgetuppföljning 

KONTOKLASS UTFALL BUDGET AVVIKELSE Prognos
INTÄKTER -34 264 238 -34 125 000 139 238 0
KÖP AV PLATS 47 909 143 51 666 667 3 757 524 -1 500 000
PERSONALKOSTNADER 155 472 792 157 743 250 2 270 458 500 000
KÖP AV VARA 44 794 887 44 958 333 163 446 0
KÖP AV TJÄNST 24 280 638 26 208 333 1 927 695 1 000 000
FINANSIELLA KOSTNADER 107 456 0 -107 456 0

238 300 678 246 451 583 8 150 906 0
Justering
HELÅRSPROGNOS 0
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BUN § 73 Information från Kostenheten om skolmat 
 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kostchef Katarina Lindberg och biträdande kostchef Carina Hjort informerar om 
skolmaten, ökande livsmedelspriser och planeringen kring menyn.  
Det finns många utvecklingsidéer både vad det gäller samarbete kring tallriksmodellen, 
pedagogisk måltid, minskat matsvinn och trivsel i matsalen. 
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BUN § 74 Remiss Kommunfullmäktigesalen 
BUN 2022/0254 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden förordar huvudförslaget efter den översyn som gjorts 
för en bättre fungerande fullmäktigesal. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden inhämtar yttrande från alla nämnder angående förslag på 
förbättringar för att kommunfullmäktigesalen ska bli ett funktionellt 
sammanträdesrum. 

Bakgrund 
Fastighetsenheten har begärt en utredning för att utreda möjligheten att renovera och 
se över tänkbara förbättringar i kommunfullmäktigesalen för att lokalen ska bli ett 
funktionellt sammanträdesrum. 
För att behålla salens karaktär förordar barn- och utbildningsnämnden huvudförslaget. 

Beslutsunderlag 
Utredningen Kommunfullmäktigesalen Wåhlin arkitektur 
Tjänsteutlåtande 2022-11-01  

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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BUN § 75 Remiss – motion om mer företagsvänliga 
nämnder i Säters kommun 
BUN 2022/0258 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt eget och föreslår 
kommunstyrelsen att bifalla motionen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om mer företagsvänliga nämnder lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-16 av Caroline Willfox (M), Christer Eriksson (M) och Roger 
Siljeholm (M).  
Barn- och utbildningssektorn ser inga hinder mot att anta uppdraget om att se över 
hur barn- och utbildningsnämnden kan bli mer företagsvänlig. 

Barnperspektiv 
Skolans mål är att varje elev: 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och  
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. 
                                                                                                      (2 kap. 6 § LGR22) 

Beslutsunderlag 
Motion: Mer företagsvänliga nämnder i Säters kommun 2022-05-31 
Tjänsteutlåtande 2022-11-02 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 76 Granskning detaljplan Präst Källa 
BUN 2022/0291 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt eget.  

Barn- och utbildningsnämnden vill att samhällsbyggnadsnämnden beaktar två 
aspekter: 

1. Nybyggnation av bostäder ger eventuellt fler invånare och därmed sannolikt 
fler barn till förskolan och skolan. 

2. Förslaget att förlänga Korsnäbbsvägen över en gångväg gör att elever som 
använder den gångvägen till skolan får en mindre trygg skolväg. Vid en 
förlängning av Korsnäbbsvägen ska säker skolväg tryggas.  

Ärendebeskrivning 
Då en del av området Präst Källa är utpekat i kommunens Bostadsplan som passad 
för bebyggelse har en Detaljplan tagits fram av samhällsbyggnadssektorn för att 
möjliggöra byggande. Detaljplanen är ute för granskning och nämnderna får möjlighet 
att lämna synpunkter. Efter granskning och samråd ska Detaljplanen antas av 
kommunfullmäktige. 

Bakgrund 
I Säter kommuns Bostadsplan 2018–2022 beskrivs att det finns ett stort behov av att 
skapa nya flerbostadshus i Säter. Bristen på bostadsrätter och behovet av att utöka 
denna upplåtelseform understryks speciellt. Bostadsplanen pekar ut delar av området 
Präst Källa som lämpligt för exploatering av bostadsbebyggelse. Den planerade 
bebyggelsen utgörs av fem bostadshus med ungefär 8 lägenheter per byggnad. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus med hänsyn till naturmiljön på och kring området. Eftersom området 
idag saknar en anslutningsväg för motortrafik syftar även detaljplanen till att skapa 
förutsättningar för en lämplig anslutningsväg. Inför granskning har en utökad 
trafikutredning tagits fram. Utredningen visar att en förlängning av Korsnäbbsvägen 
är det mest hållbara alternativet då den befintliga infrastrukturen kan nyttjas i en hög 
utsträckning samtidigt som naturintrånget blir litet. Den förlängda Korsnäbbsvägen 
kommer då att korsa gångvägen som går ner mot båthamnen.  
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Konsekvensbeskrivning  
Nybyggnation av bostäder ger eventuellt fler invånare och därmed sannolikt fler barn 
till förskolan och skolan som redan idag har svårt att få lokalerna att räcka till.  
Förslaget att förlänga Korsnäbbsvägen över en gångväg gör att elever som använder 
den gångvägen till skolan får en mindre trygg skolväg.  

Datum för återrapportering 
Synpunkter ska lämnas senast 2022-12-31 till samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-16 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Samrådsredogörelse 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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BUN § 77 Anmälan av personuppgiftsincident – 
sparat dokument på fel ställe, V: 
BUN 2022/0288 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har upptäckts 2022-11-14 av en medarbetare på 
Klockarskolan. Medarbetaren sökte efter dokument om möbler på servern V: på 
Säters kommuns lagringsplats för dokument. Medarbetaren hittade en 
psykologutredning på en elev som skolpsykologen sparat på V: vilket är fel ställe. 
Lagringsplatsen V: kommer alla medarbetare i Säters kommun åt. På V: ska endast 
sådant som berör alla medarbetare och inte har känslig information lagras. För 
dokument med känslig information har Säters kommun andra lagringsytor kopplade 
med olika behörighetsnivåer så rätt person ser rätt dokument.  
 
Medarbetaren kontaktade rektor för elevhälsan som genast tog bort dokumentet från 
V:  
Rektor på elevhälsan kontaktade IT-enheten och upprättade en rapport av 
personuppgiftsincident.  
Säters kommuns Dataskyddsombud, DSO, på JP Infonet informerades om händelsen.  
I och med att IT-enheten inte kan se om någon har öppnat dokumentet eller inte har 
händelsen även rapporterats till IMY, integritetsskyddsmyndigheten.  
Rektor på elevhälsan har informerat vårdnadshavare till berörd elev om händelsen och 
har pratat med skolpsykologen. 

Beslutsunderlag 
Anmälan av personuppgiftsincident 
Svar på anmälan av personuppgiftsincident 
Anmälan av personuppgiftsincident till IMY (integritetsskyddsmyndigheten)  
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BUN § 78 Information från Klockarskolan 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Rektor Per Sandberg berättar vilka orsaker som kan orsaka frånvaro bland elever och 
hur Klockarskolan arbetar med åtgärder för att minska frånvaron. 
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BUN § 79 SFI för flyktingar från Ukraina 
BUN 2022/0262 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Lena Karlsson, rektor på Dahlander kunskapscentrum, berättar hur uppstarten har 
varit utifrån nämndbeslutet 2022-10-26, om att erbjuda SFI-undervisning för 
flyktingar från Ukraina, enligt anvisning från Migrationsverket, bosatta i Säters 
kommun. 
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BUN § 80 Redovisning av pågående och avslutade 
ärenden om kränkande behandling perioden  
20 oktober - 28 november 2022 
BUN 2022/0061 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisningen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Cia Melvindotter, utredare, redovisar pågående och avslutade ärenden om kränkande 
behandling, perioden 20 oktober - 28 november 2022. 
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BUN § 81 Arbetsmiljö och personal – Weekli 
redovisning för hela sektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av redovisad information. 

Ärendebeskrivning 
Sandra Pettersson, biträdande skolchef, informerar om arbetsmiljöverktyget Weekli 
och redovisar statistik från Weekli för hela barn- och utbildningssektorn. 
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BUN § 82 Information från barn- och 
utbildningssektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef, informerar. 

• Nya riktlinjer för elever med skyddade personuppgifter 
• Förskola Skönvik, ett informationsbrev kommer gå ut till vårdnadshavare. 
• Ferietjänst/semestertjänst förskoleklass ht -23 
• Personalsituation – ny rektor på Enbacka skola är rekryterad - Mathias 

Ewaldsson börjar i februari 2023. 
Göran Garmo, utredare barn- och utbildning, har gått i pension men är 
fortsatt anställ på timme för att arbeta vidare med bland annat Förskola 
Skönvik. 

• Lönestatistik  
• Kontaktpolitiker  
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BUN § 83 Uppföljning av internkontrollplan oktober-
november 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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BUN § 84 Redovisning av delegationsbeslut 

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

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 
2022/0269 Utse förstelärare läsår 2022-2023 

2022/0280 Utse ställföreträdande rektor vid Enbacka skola 1-7 november 2022 

2022/0285 Avslag på sökt utbildning, Leep AB, Fransstylist 200 poäng, 
                        Volymfransar 200 poäng 

2022/0286 Utse ställföreträdande rektor vid Dahlander kunskapscentrum 10-11 
                        november 2022 

2022/0296 Avslag på sökt utbildning, Undersköterska, Falu kommun, 1500 poäng 

2022/0266 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-23 

2022/0267 Beslut om avstängning för obetalda barnomsorgsavgifter, barn- och 
                        utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-11-23 
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BUN § 85 Delgivningar 

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

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Dnr Ärende 
2022/0118 Beslut från Kommunfullmäktige 2022-10-17 § 17. Godkänner 
                        inkommit svar från barn- och utbildningsnämnden om granskning 
                        av kommunens tillgänglighet och service till kommunens invånare. 

 Protokoll Forum för samråd Enbacka skola 2022-10-26 

2022/0233 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 Sbn § 108. Beslutar 
ställa sig bakom förslaget till förändrat ansvar avseende skolskjuts. 

 Beslut från Kommunstyrelsen 2022-11-15 § 36. Ny 
verksamhetsstruktur för Fler i egen försörjning – Verkstad 2023. 

Lokalt samverkansprotokoll Elevhälsa/grundsärskola, 2022-10-10 

Lokalt samverkansprotokoll Elevhälsa/grundsärskola, 2022-11-21 

Lokalt samverkansprotokoll Enbacka skola, 2022-09-20 

Lokalt samverkansprotokoll Gustafs förskoleområde, 2022-09-05 

Lokalt samverkansprotokoll Gustafs förskoleområde, 2022-11-15 

Lokalt samverkansprotokoll Klockarskolan, 2022-09-28 

Lokalt samverkansprotokoll Klockarskolan, 2022-10-26 

Lokalt samverkansprotokoll Kungsgårdsskolan, 2022-10-19 

Lokalt samverkansprotokoll Kungsgårdsskolan, 2022-11-23 

Fackligt samverkansprotokoll 2022-10-13 

Fackligt samverkansprotokoll 2022-11-24 
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