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Plats och tid: Rådhuset, KS-rummet 
Onsdag 22 mars 2023, kl 8.30-10.40 

Beslutande: Helena Andersson (S) ordförande 
Marie Javanainen (C) vice ordförande 
Emelie Ekberg (M) 2:e vice ordförande 
Mats Hansson (S) 
Unni Öhman (S) 
Erik Herrman (C) 
Göran Johansson (V) 
Liv Erichsen (KD) 
Louise Lissel (SD) 
Marie Åkesson (M) ersätter Erik Andersson (M) 
Casper Janfjäll (M) 

Ej tjänstgörande ersättare: Niklas Lindeberg (S) 
Pernilla Fristedt (MP) 
Elia Guselius (KD) 
Hege Bothner Wik (L) 

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
Sandra Pettersson, biträdande sektorchef 
Josefina Olerås, nämndsekreterare 
Jenny Lindqvist, rektor elevhälsa §§ 34-35 
Åsa Lindblå, MLS, medicinskt ledningsansvarig 
skolsköterska §§ 34-35 
Sofie Byatt, Kommunrevisionen 

Utses att justera: Göran Johansson 

Justeringens plats och tid: Rådhuset torsdag 23 mars 2023 kl. 8.00 

Paragrafer: §§ 29-37 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Göran Johansson   

Namn    

 

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-03-22 

Datum för anslags uppsättande: 2023-03-23 

Datum för anslags nedtagande:  2023-04-14 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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BUN § 29 Stöd till inackordering 2023 
BUN 2023/0049 

Beslut 
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar fastställa inackorderingsbidrag till 

elever i gymnasieskola år 2023 till 1 750 kr per månad för elever som är 
inackorderade inom länet och 1 950 kr för inackorderade elever med skolgång 
utom länet. 
Stödet ges kontant som stöd till boende, fördyrat uppehälle och resor till och 
från hemmet under perioden september till maj månad. 

2. Inackorderingsbidraget ska från och med år 2024 räknas upp enligt vad som 
anges i Skollagen 15 kap 32 §. 
 

3. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att inackorderingsbidraget årligen ska räknas upp 
enligt 15 kap 32 § Skollagen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt skollagen SL 15 kap, 32 § ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever 
i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av 
skolgången. Stödet ska ges kontant eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om 
stöd.  

Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor 
inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. Lag 
(2017:1104).  
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2023 beräknats till 
52 500 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2023 är 4 200 kronor högre än 
prisbasbeloppet för år 2022. 

Förslaget innebär en höjning av inackorderingstillägget med 140 kr per månad för elever 
inackorderade både inom och utom länet jämfört med 2022. Totalt innebär förslaget en 
kostnadsökning med cirka 25 000 kr för år 2023. 

Beslutsunderlag  Delges  
Tjänsteutlåtande 2023-03-14  Kommunfullmäktige 

  Kommunstyrelsen 
  Allmänheten via kommunens hemsida 
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BUN § 30 Uppföljning av internkontrollplan barn- och 
utbildningssektorn 2022 
BUN 2023/0050 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av genomförd 
internkontrollplan 2022. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll har varje nämnd skyldighet att 
löpande följa upp den interna kontrollen inom nämnds verksamhet. Varje nämnd ska 
senast i samband med kommunens årsredovisning rapportera resultat från uppföljning 
av den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområde till kommunstyrelsen. I 
årsredovisningen ges en översiktlig information om nämndens arbete med 
internkontroll.  

En rapport tillställs kommunstyrelsen samt kommunens revisorer senast 31 mars. Av 
rapporten skall framgå vilka kontroller som genomförts, resultatet av dessa, samt om 
nämndens internkontrollarbete eller rutiner i övrigt behöver uppdateras.  

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan 2022 
Rapportering av genomförd internkontroll 2022 

Delges  
Kommunstyrelsen  
Revisorerna 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2023-03-22 6 (13) 

BUN § 31 Internkontrollplan för barn- och 
utbildningssektorn 2023 
BUN 2023/0040 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar internkontrollplan 2023 med följande ändringar:  

 1. (Rutin D Skolpliktsbevaking) Att elever skrivna i Säters kommun ej går i skolan 
ändras från 4 till 5 i konsekvens.  

2. (Rutin F. Systematiskt arbetsmiljöarbete) Kvalitetssäkra arbetsmiljön för personal 
och barn/elever i förskola och skola.  
Sannolika fel som kan uppstå: 2. Barn/elever utsätts för onödiga risker, risk 2 
konsekvens 4. 

Ärendebeskrivning 
Nämnden ska senast mars månad varje år anta en särskild plan för innevarande års 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en 
väsentlighets- och riskbedömning. I planen ska ingå:  

- vad som ska granskas under året,  
- vilka regler och anvisningar som berörs, 
- vem som är ansvarig för granskningen och  
- när granskningen ska rapporteras till nämnd.  

När former, rutiner och intervall för den interna kontrollen fastställs behöver man 
göra en avvägning mellan kostnad och nytta. Kostnaden är den tid och de resurser 
som behövs för de interna kontrollerna.   

Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 mars.  

Förändringar av internkontroll från 2022 till 2023 
B   Konsekvens ändrad från 2 till 4, grön bedömning ändras till gul. 
D   Frekvens utökas och april läggs till. 

Bakgrund 
Av Rutin modell och metod internkontroller1 framgår att förtroendevald i nämnd eller 
styrelse har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig. Syftet med kontrollen är 
att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska 
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bidra till att verksamheten med medborgarnas bästa för ögonen bedrivs effektivt och 
säkert.  

I vardagen handlar intern kontroll om löpande rutiner och processer i verksamheten.  

Beslutsunderlag   Delges 
Internkontrollplan 2023   Kommunstyrelsen 
Tjänsteutlåtande 2023-02-23   Revisorerna 
1 Fastställd av kommunfullmäktige 2019-02-19 § 83 
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BUN § 32 Uppföljning av internkontrollplan, februari 
2023 
BUN 2023/0028 

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 internkontrolplan innehåller olika kontrollmoment som följs 
upp varje månad. Resultatet av iakttagelserna redovisa för nämnden efterföljande 
månad. 
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BUN § 33 Information från barn- och 
utbildningssektorn  

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Aktuell information 

• Organisation kring trygghet och studiero i skolan – det har tagits fram en 5-
årsplan för vidare arbete med trygghet och studiero. 

• Nämndplan – arbetet med ny nämndplan börjar i augusti 
• Det har inkommit två anmälningar från Barn- och elevombudet på två skolor. 
• Under våren kommer ett öppet möte om förskola Skönvik hållas.  
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BUN § 34 Redovisning av patientsäkerhetsberättelse 
2022  
BUN 2023/0042 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Patientsäkerhetsberättelsen skrivs varje år och redovisar hur patientsäkerheten har 
följts upp genom att systematiskt identifiera, rapportera, analysera, åtgärda, återföra 
och utvärdera avvikelser till medarbetare, genom arbetsplatsträffar, ledningsmöten och 
till barn- och utbildningsnämnden. Enligt patientsäkerhetslagen kap 3 § 10 ska 
vårdgivaren senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken 
det ska framgå: 

1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 

2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 

3. vilka resultat som har uppnåtts. 

Beslutsunderlag 
Patientsäkerhetsberättelse 2022 
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BUN § 35 Anmälan av personuppgiftsincident – 
sparat dokument på fel ställe, V: 
BUN 2023/0034 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har upptäckts fredag eftermiddag 2023-02-17 av en 
enhetschef inom den sociala sektorn i Säters kommun. Enhetschefen sökte efter 
dokument på servern V: på Säters kommuns lagringsplats för gemensamma 
dokument. Där hittade enhetschefen 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 och system kopplade med olika behörighetsnivåer 
så rätt person ser rätt dokument. 

Enhetschefen kontaktade sin chef i ärendet som tog det vidare till sin 
dataskyddshandläggare på den sociala sektorn. Barn- och utbildningssektorns 
dataskyddshandläggare kontaktades måndag morgon 2023-02-20.  

En personuppgiftsincidentrapport upprättades och dokumentet togs omgående bort 
från servern V:. Personuppgiftsincidenten rapporterades även till IMY 
(integritetskyddsmyndigheten). 

Rektor på elevhälsan har informerat vårdnadshavare till berörd elev om händelsen och 
har pratat med skolpsykologen.  

Rektor på elevhälsan har haft ett möte med skolpsykolog där de gått igenom rutinen 
för hur psykologbedömningar ska sparas. En ny mall i PMO är under framtagande 
som ska passa bättre med arbetet kring psykologbedömningar.  

Beslutsunderlag 
Personuppgiftsincidentrapport 
Anmälan av personuppgiftsincident till IMY (integritetsskyddsmyndigheten) 
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BUN § 36 Redovisning av delegationsbeslut 

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

Ärendebeskrivning 
Dnr  Ärende 

2023/0054 Avslag på sökt utbildning, Vuxenutbildningen Säters kommun,  
Filosofi 1, 50 poäng  
Matematik 2b, 100 poäng  
Religionskunskap 1, 50 poäng 
Religionskunskap 2, 50 poäng. 
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BUN § 37 Delgivningar 

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

Ärendebeskrivning 
• Redovisning av pågående och avslutade ärenden gällande kränkande 

behandling för perioden 2023-02-15—2023-03-13 
 

• Beslut från Kommunfullmäktige 2023-02-23 § 93 om att ställa sig bakom 
förslaget till Länsstrategi Ett Dalarna fritt från våld 2023 – 2028. 
 

• Lokalt samverkansprotokoll Enbacka skola 2023-01-30 
 

• Lokalt samverkansprotokoll Gustafs förskoleområde 2023-03-06 
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