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Plats och tid: Rådhuset Kommunstyrelserummet 
Kl. 8.30-9.16 

Beslutande: Helena Andersson, (S) ordföranden 
Ulrika Cederlöf (C) vice ordföranden 
Mats Hansson (S) 
Caroline Nilsson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
Sandra Pettersson, bitr. sektorchef 
Henry Surakka, sektorekonom 
Mai Andersson, sekreterare 

Utses att justera: Mats Hansson 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: §§ 30-33 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Mai Andersson  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Mats Hansson   

Namn    

 

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

Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2021-10-13 

Datum för anslags uppsättande: 2021-10-14 

Datum för anslags nedtagande:  20121-11-05 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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§ 30 Obetald barnomsorgsavgift 
Dnr Bun 2021/0144 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande ett barn sägs upp från och med den 4 november 2021 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 
Brev till vårdnadshavare 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Socialtjänsten 
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§ 31 Budgetuppföljning per den 30 september 2021 
Dnr Bun 2021/0054 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner redovisad budgetuppföljning 
per den 30 september 2021 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är ett underskott på – 2,9 mkr 
vilket är en marginell förbättring från den senaste prognosen. 

En stor del av det prognostiserade underskottet härleds till Skolverkets statsbidrag 
gällande Elevhälsa. På grund av otydligheter i ansökan samt felaktigheter i 
ansökningsformuläret från Skolverket vilseleddes barn- och utbildningssektorn att 
bidraget skulle generera 4,0 mkr.  

Förbättringen från vårens prognos härleds till vakanser inom elevhälsan samt 
efterdebitering av barnomsorgsavgifter för året 2019.  

Osäkerhet finns fortfarande gällande bidrag från stat gällande sjuklönekostnader. 

Antagandet i prognosen är att de externa intäkterna (i huvudsak statsbidragen från 
Skolverket) inkommer enligt budget och inga avvikelser prognostiseras. Vårens 
preliminära antagningsbesked för gymnasieelever har analyserats och bedömningen i 
dagsläget är att budget för interkommunala ersättningar håller. 

Beslutsunderlag 
Budgetprognos september 2021 
Tjänsteskrivelse 12 oktober 2021 
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§ 32 Redovisning av patientsäkerhetsberättelse 2020 
Dnr BUN 2021/0159 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden godkänna 
patientsäkerhetsberättelsen för 2020. 

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 
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§ 33 Information från barn- och utbildningssektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
• Covid 19 och vaccination av barn kommer att genomföras i respektive skola och 

görs av sköterskor från region Dalarna. Vaccinationen kommer att påbörjas under 
vecka 43. 

• Uppföljning Resursfördelningsmodell 2017-2020 redovisas på nämnden den 
8december 

Ärenden till nämnden den 27 oktober 

• Anne-Marie Ställ Sandberg kommer och redovisar FIE (Fler i egen försörjning) 
och utredning omgång 2  

• Göran Garmo kommer att informera om Förskola 2 information och hur långt 
man kommit i planeringen. 

• Information om Löneöversyn 2022  
• Lina Broberg kommer och informerar om Las konvertering/regelverk  
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