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Dnr Bun 2019/0153

§ 36
Delårsbokslut per den 31 augusti 2019
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskott har tagit del av redovisningen.
Ärendebeskrivning
Henry Surakka, ekonom presenterar delårsbokslut per den 31 augusti 2019. Prognosen
för perioden januari – augusti visar ett utfall på minus 883 000 kronor. Största avvikelserna ligger på vikariekostnader och interkommunala ersättningar.

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-11

Barn- och utbildningsnämndens utskott

Blad

3

Dnr Bun 2019/0001

§ 37
Uppdatering av delegationsordning
Förslag till beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta föreslagna kompletteringar av delegationsordningen.
2. Medicinska ledningsansvaret antas under förutsättningen att kommunfullmäktige
fattar beslut om att lägga till frågan till reglementet.
Ärendebeskrivning
Med anledning av ändringar i Skollagen föreslås Barn- och utbildningsnämnden anta
förslag till kompletteringar av delegationsordningen. När det gäller medicinska ledningsansvaret ska beslut fattas om att lägga in ärendet i reglementet i Kommunfullmäktige den 19 september 2019.
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 skall bidra till effektivitet i förskolans/skolans verksamhet där beslutsfattandet,
trots att det i delegationsordningen inte särskilt anges, så långt möjligt skall ske i samråd med elever, föräldrar, skolpersonal och andra berörda.
Beslut som med stöd av barn- och utbildningsnämndens delegering fattas av delegat
fattas följaktligen i nämndens namn och är också juridiskt sett ett nämndens beslut.
Delegaten har dock det fulla ansvaret för ärendets beredning och beslut.
Beslut som utan stöd i delegationsordningen fattas av annan än barn- och utbildningsnämnden själv saknar laga verkan, d v s det gäller inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 7 augusti 2019
__________
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Dnr Bun 2019/0232

§ 38
Fullmakt till kommunstyrelsen avseende tecknande av personbiträdesavtal
med Olssonite AB
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun ger kommunstyrelsen fullmakt att
teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Olssonite AB samt upprätta/godkänna instruktioner för uppdraget till personuppgiftsbiträdet.
Ärendebeskrivnings
Nämnderna i Säters kommun tecknar avtal med och använder sig av tjänster som levereras av Olssonite AB:
•

Styreslemöte.se – hantering av kallelse inom nämndsadministration

Eftersom Olssonite AB behandlar personuppgifter som nämnderna ansvarar för ska
ett personuppgiftsbiträdesavtal med tillhörande instruktioner upprättas.
För att minimera mängden avtal föreslås att personuppgiftsansvariga i kommunen,
d.v.s. nämnderna, ger kommunstyrelsen fullmakt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med instruktioner för att biträdet ska kunna fullgöra uppdraget. Fullmakten omfattar rättigheter och skyldigheter för fullmaktstagaren, d.v.s. kommunstyrelsen, som blir
bindande för den nämnd som ger fullmakten.
__________
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 20 augusti 2019

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämndens utskott

2019-09-11

Blad

5

Dnr BUN 2019/0257

§ 39
Elev som vistas varaktigt utomlands
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden bedömer att barnets frånvaro är varaktigt och därmed
upphör skolplikt att gälla.
Ärendebeskrivning
Vårdnadshavare till en elev som ska börjar årskurs 1 vid Kungsgårdsskolan, höstterminen 2019, har meddelat att eleven inte kommer att börja skolgången vid Kungsgårdsskolan. Anledningen är att barnet och vårdnadshavare kommer att varaktigt vistas utomlands. Eleven är folkbokförd i Säters kommun.
I och med det upphör skolplikten även i de fall då barnet förvisso fortfarande är folkbokfört i landet men där hemkommunen bedömer att barnet varaktigt vistas utomlands.
__________
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse den 3 september 2019
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Dnr BUN 2019/0239

§ 40
Obetald barnomsorgsavgift
Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gällande två barn sägs upp från och med den 3 oktober 2019 med anledning av obetald
barnomsorgsavgift. Beslutet gäller de veckor som barnet vistas hos pappan.

__________
Ärendebeskrivning
En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin
plats.
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare
till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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Dnr BUN 2019/0243

§ 41
Obetald barnomsorgsavgift
Arbetsutskottets beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gällande ett barn sägs upp från och med den 3 oktober 2019 med anledning av obetald
barnomsorgsavgift.

__________
Ärendebeskrivning
En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalat barnomsorgsavgift för sin
plats.
Enligt barn- och utbildningsnämndens rutin för beslut om avstängning från plats i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vårdnadshavarna, vid två obetalda barnomsorgsräkningar informeras om att de mister
barnomsorgsplatsen om skulden ej regleras före angivet datum. En avbetalningsplan
kan läggas upp om vårdnadshavaren tar kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare
till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
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§ 42
Förslag till kalendarium för barn- och utbildningsnämnden 2020
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämndens antar kalendarium för barn- och utbildningsnämnden
2020

__________
Ärendebeskrivning
Nämndsekreteraren presenterar ett förslag till kalendarium för barn- och utbildningsnämnden 2020.
Beslutsunderlag
Förslag till kalendarium 2020
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§ 43
Skolbussar i Säters kommun
Arbetsutskottets beslut
Frågorna tas upp på nästa ordförandeberedning den 2 oktober 2019.

__________
Ärendebeskrivning
Ulrika Cedergren ställer frågor om skolskjutsar och hur schemaläggning stämmer överens med busstiderna vid Klockarskolan.
Vid Klockarskolan ska man se över om det går att aktivera kameror som finns i lokalerna.

Mötet ajourneras mellan kl. 9.40-9.45

