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  Dnr BUN 2020/0177 

§ 27 
Obetald barnomsorg 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna gäl-
lande ett barn sägs upp från och med den 2 oktober 2020 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 för-
skoleverksamhet och skolbarnsomsorg på grund av ej betalda avgifter gäller att vård-
nadshavarna, 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 utbildningsförvalt-
ningen. Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare 
till barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 

Beslutsunderlag 
Informationsbrev till vårdnadshavare 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Socialtjänsten 
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  Dnr BUN 2020/0089 

§ 28 
Preliminärt delårsbokslut per den 31 augusti 

Arbetsutskottets beslut 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Henry Surakka redovisar muntligt ett preliminärt delårsbokslut per den 31 augusti 
2020. Då ekonomisystemet fortfarande är öppet för inrapportering finns inget material 
att redovisa vid dagen sammanträde. Handlingar till ärendet kommer att skickas ut till 
nämndsammanträdet den 23 september 2020. 
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  Dnr BUN2020/0094 
§ 29 
Budget 2021-2023 inklusive konsekvensbeskrivning 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att anta sektorns förslag om en 
utökad ram för att inte behöva genomföra kostnadsanpassningar.   

Ärendebeskrivnings 

Ökade interna debiteringar för kost och städ samt en prognosticerad ökning av de in-
terkommunala ersättningarna inom de kommande två åren samt en lokal lärarlönesats-
ning inom ram under 2020 har medfört att behoven överstiger den tilldelade ramen 
med 6,8 mnkr.  
Kostnadsanpassningar som behöver genomföras på kort sikt för att minska skillnaden 
mot tilldelad ram är: 

• Organisationsförändringar med 2,0 mnkr 
• Minskade kostnader för kost med 1,0 mnkr 
• Dimensionering av lokaler med 0,4 mnkr 
• Avveckling av Kulturskolan frivilliga verksamhet med 2,5 mnkr 

 
Utöver ovanstående kostnadsanpassningar behöver ytterligare 0,9 mnkr effektiviseras 
genom generell återhållsamhet.  
 
Bakgrund 
Barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram på 278 639 tkr räcker inte för att finan-
siera oförändrad verksamhet inom barn- och utbildningssektorn. Behoven överstiger 
den tilldelade ramen med 6,8 mnkr.  
Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska läge kan komma att försämras ytterligare 
av utvecklingsriktningen inom valen av gymnasieprogram. Detta medför ökade inter-
kommunala kostnader för åren 2021 och 2022. Osäkerheten är omfattningen av kost-
nadsökningen.  
 
Beslutsunderlag 
Budget 2021-2023 
Konsekvensbeskrivning 
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  Dnr BUN2019/0001 
§ 30 
Uppdatering av delegationsordning, medicinska ledningsansvaret inom 
skolhälsovården 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning fastställs genom att utse förord-
nandet av medicinska ledningsansvaret till skolsköterskan Åsa Lindblå, från och med 
31 augusti 2020. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Skolhälsovården tillhör Elevhälsa i Säter. Rektor/verksamhetschef för elevhälsa saknar 
hälso- och sjukvårdsutbildning och uppdrar därför det medicinska ledningsansvaret till 
skolsköterskan Åsa Lindblå, från och med 31 augusti 2020. 
Bakgrund 

För skolhälsovården ska det finnas en verksamhetschef som har det samlade lednings-
ansvaret. Verksamhetschefen ska utses av nämnden. Enligt socialstyrelsens föreskrifter 
om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOFS 
2005:12) skall verksamhetschefen 

• inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumen-
tera rutiner för hur det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt ska bedrivas 
för att kunna styrka, följa upp och utveckla verksamheten. 

• Ansvara för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås. 
• Ansvara för uppföljning och analys av verksamheten, så att åtgärder kan vidtas 

för att förbättra vården.  

Verksamhetschef har att antigen själv eller genom att anlita personer med lämplig 
kompetens, säkerställa de krav som ställs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse den 5 augusti 2020 
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§ 31 
Verksamhetsbesök i samband med nämndsammanträden/kontaktpolitiker 

Arbetsutskottets beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att bjuda in Kulturskolan till nämnden den 23 september 
2020,  för information av sin verksamhet. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Arbetsutskottet diskuterar vad som ska gäller med verksamhetsbesök i barn- och ut-
bildningssektorns olika verksamheterna under Corona epidemin. Arbetsutskottet före-
slår att istället bjuda in de olika verksamheterna till nämndsammanträdena. 
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§ 32 
Information från barn- och utbildningssektorn 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Stefan Forsmark informerar: 

• I barn- och utbildningssektorns verksamheter finns inga inrapporterade Corona 
smittade bland elever och personal. 
 

• Skolstart för höstterminen 2020 har haft en lugn uppstart.  
 

• Rekrytering av rektor till Enbacka skola pågår.   
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  Dnr BUN 2020/0115 
§ 33 
Arbetsmiljöfrågor från samverkansmöten 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet återemitterar ärendet för vidare handläggning. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Vid nämnden den 10 juni 2020, § 35 fick Stefan Forsmark, sektionschef i uppdrag att 
ta fram en plan för hur arbetsmiljöfrågor från samverkansmöten ska redovisas till 
nämnden.  
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§ 34 
Förslag till kalendarium barn- och utbildningsnämnden 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden antar kalendarium för barn- och utbildningsnämnden 
2020. 

Ärendebeskrivning 

Nämndsekreteraren presenterar ett förslag till kalendarium för 2021. 

Beredning 
8.15-10.00 

Arbetsutskott  
8.30-12.00 

BUN 
8.30-12.00 

 
Onsdag 13 januari 

 
Onsdag 27 januari 

 
Onsdag 10 februari,  
(Bokslut) 

Onsdag 11 februari Onsdag 24 februari Onsdag 10 mars 

Onsdag 17 mars 
 

Onsdagen 7 april 
 
 

Onsdag 21 april, (Budget 
2021-23) 

Onsdag 12 maj Onsdag 26 maj Onsdag 9 juni 

Onsdag 25 augusti Onsdag 8 september Onsdag 22 september 
(Delårsbokslut) 

Onsdag 29 september Onsdag 13 oktober Onsdag 27 oktober 
 (Ev. reviderade budgetramar) 

Onsdag 10 november Onsdag 24 novem-
ber 

Onsdag 8 december,  

Beslutsunderlag 
Förslag till kalendarium 2021 

 

 

 


	Ärenden
	§ 27 Obetald barnomsorg
	§ 28 Preliminärt delårsbokslut per den 31 augusti
	§ 29 Budget 2021-2023 inklusive konsekvensbeskrivning
	§ 30 Uppdatering av delegationsordning, medicinska ledningsansvaret inom skolhälsovården
	§ 31 Verksamhetsbesök i samband med nämndsammanträden/kontaktpolitiker
	§ 32 Information från barn- och utbildningssektorn
	§ 33 Arbetsmiljöfrågor från samverkansmöten
	§ 34 Förslag till kalendarium barn- och utbildningsnämnden 2021

