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Plats och tid: Rådhuset Kommunfullmäktigesalen 
Onsdag 11 januari 2023, kl. 8.30-11.30 

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

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

Övriga deltagare: Sandra Pettersson, bitr. sektorchef 
Josefina Olerås, sekreterare 
 

Utses att justera: Emelie Ekberg 

Justeringens plats och tid: Rådhuset fredag 13 januari 2023 kl 7.00 

Paragrafer: §§ 1-7 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Emelie Ekberg   

Namn    

 

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

Organ: Barn- och utbildningsnämnden 
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BUN § 1 Presentation 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Helena Andersson hälsar ledamöter och ersättare välkommen till den nya 
nämnden. Ledamöter, ersättare och tjänstepersoner presenterar sig.  
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BUN § 2 Presentation av antal ledamöter som ska ingå 
i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott under 
åren 2023-2026 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tre (3) ledamöter och tre (3) 
ersättare ska ingå i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ordförande föreslår att tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare ska ingå i barn- 
och utbildningsnämndens arbetsutskott under åren 2023–2026. 
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BUN § 3 Val av ledamöter och ersättare bland 
ledamöterna ordföranden, vice ordföranden och 2:e 
vice ordföranden i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 2023-2026 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att följande utses till barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott: 

Ledamöter    Ersättare 

Ordförande, Helena Andersson (S)  Unni Öhman (S) 

Vice ordförande, Marie Javanainen (C)  Erik Herrman (C) 

2:e vice ordförande, Emelie Ekberg (M)  Erik Andersson (M) 

 

Ärendebeskrivning 
Till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott ska tre (3) ledamöter och tre 
(3) ersättare utses. 

Delges 
De valda 
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BUN § 4 Val av en ledamot och en ersättare till 
Tillgänglighetsrådet 
 

Beslut 
Till Tillgänglighetsrådet utses Mats Hansson (S) som ordinarie ledamot och Erik 
Andersson (M) som ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Till Tillgänglighetsrådet ska en ordinarie ledamot och en ersättare från barn- och 
utbildningsnämnden utses. 

Delges 
De valda 
Tillgänglighetsrådet 
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BUN § 5 Verksamhetsinformation 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av informationen.  

Ärendebeskrivning 
Sandra Pettersson biträdande sektorchef presenterar verksamheten, vilka lagar och 
förordningar som styr verksamheten samt en ekonomisk redovisning för barn- och 
utbildningsnämnden. 
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BUN § 6 Delegationsordning mandatperioden 2023-
2026 
BUN 2023/0002 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar föreslagen delegationsordning med tillägg och 
förändringar:  

• sid 11 Ä 3 kvalitet och inflytande ”Rapport till BUN” 
• sid 74 Ä 1 förhandlingar enligt MBL ”Rapport till BUN” 
• sid 74 Ä 2 förhandlingar enligt MBL ”Rapport till BUN” 
• byta ut Landsting till ”Region” i hela dokumentet 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden ska inför varje mandatperiod ta ställning till vilka 
beslut som ska delegeras. Bestämmelser om delegation av barn- och 
utbildningsnämndens beslutanderätt regleras i kommunallagen, 6 kap, 33–38 §§. 

Bakgrund 
Syftet med att delegera barn- och utbildningsnämndens beslutanderätt är dels att 
avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en 
effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 
snabbare. Detta ska bidra till effektivitet i förskolans/skolans verksamhet där 
beslutsfattandet, trots att det i delegationsordningen inte särskilt anges, så långt möjligt 
ska ske i samråd med elever, föräldrar, skolpersonal och andra berörda. 

Beslutsunderlag 
Delegationsordning 
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BUN § 7 Yttrande över granskning av 
informationssäkerhet 
BUN 2022/0308 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrandet som sitt eget samt ger barn- och 
utbildningssektorn i uppdrag att verkställa åtgärder enligt listade rekommendationer. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
KPMG har av Säter kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att genomföra 
en granskning av styrelsen och nämndens rutiner för sitt informationssäkerhetsarbete. 

Utifrån KPMG:s bedömning och slutsats rekommenderas att samtliga nämnder att:  
 
- Systematiskt genomföra riskbedömning och informationsklassning av den 
information som hanteras i system samt utifrån dessa ställa krav om nödvändiga 
åtgärder. 
- Upprätta rutiner avseende omprövning av genomförda riskanalyser och 
informationsklassningar. 
- Säkerställa att uppföljning sker av deltagandet i de utbildningsinsatser som 
genomförs. 
- Upprätta ett servicenivåavtal (SLA) mellan nämnden och IT-avdelningen. 
- Beakta informationssäkerhet i internkontrollarbetet och utifrån en riskanalys göra en 
bedömning om det finns behov av att inkludera kontrollmoment riktat mot detta. 
- Upprätta former för årlig uppföljning angående det informationssäkerhetsarbete som 
sker inom nämndens verksamhetsområde och besluta om nödvändiga åtgärder för att 
förbättra informationssäkerheten utifrån aktuella risker och behov. 
 
Kommunfullmäktige har begärt in yttrande över revisionsrapporten från samtliga 
nämnder senast 9 februari 2023. 

Yttrande 
Barn- och utbildningssektorn ämnar verkställa åtgärder enligt ovan listade 
rekommendationer.  

Beslutsunderlag   Delges 
Missiv – Granskning av informationssäkerhet  Kommunfullmäktige 
Slutrapport granskning av informationssäkerhet Revisionen 
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