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

Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-04-06 

Datum för anslags uppsättande: 2022-04-12 

Datum för anslags nedtagande:  2022-05-04 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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Au § 20 Besök av verksamhetschef från sociala 
sektorn 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott godkänner att Lena Forsberg, 
verksamhetschef på hälso- och sjukvården i Säters kommun, deltar på sammanträdet. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har infört lokalt lärande för chefer där chefer från olika verksamheter 
skuggar varandra. Idag skuggar Lena Forsberg, verksamhetschef hälso- och sjukvård, 
Stefan Forsmark, sektorchef.  
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Au § 21 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0042 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande ett barn sägs upp från och med den 3 maj 2022 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift.  

Bakgrund och 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. 
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Au § 22 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0065 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 3 maj 2022 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift. 

Bakgrund och 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. 
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Au § 23 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0066 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande ett barn sägs upp från och med den 3 maj 2022 med anledning av obetald 
barnomsorgsavgift. 

Bakgrund och 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. 
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Au § 24 Budgetuppföljning per den 31 mars 2022 
BUN2022/0092 

Ärendebeskrivning 
Henry Surakka, ekonom, har vid dagens möte inget färdigställt material att redovisa då 
arbete fortfarande pågår med att träffa de olika verksamheterna för uppföljning av 
budget januari-mars. Arbetet ska vara klart 13 april 2022 för inlämning till 
ekonomikontoret.  

En utförlig redovisning kommer att presenteras på barn-och utbildningsnämndens 
sammanträde 20 april 2022. 
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Au § 25 Förslag till budget år 2023-2025 
BUN2022/0093 

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

Ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef, presenterar utmaningar och förutsättningar för 
budgetarbetet.  

Henry Surakka, ekonom, presenterar förslag till budget år 2023-2025.  

Omvärldsfaktorer som kriget i Ukraina med följder som ökat mottagande, ökade 
material-, livsmedels- och elpriser, material- och livsmedelsbrist, ökade räntekostnader 
samt osäkerheter kring kostnadsökningar kopplade till den gemensamma driften av IT 
med Borlänge kommun medför att behovskalkylen åtföljs av stora ekonomiska 
osäkerheter.   

Ovanstående osäkerhetsfaktorer bidrar till att inga kostnadsanpassningar inkommer i 
detta skede i budgetprocessen.   

Bakgrund  
Barn- och utbildningsnämndens tilldelade ram på 306,9 mkr bedöms inte räcka för att 
finansiera förändringarna inom verksamheten ”Gemensam drift av IT” med Borlänge 
kommun. I dagsläget överstiger behoven den tilldelade ramen med 4,3 mkr.   

Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska läge 2023 kan komma att försämras 
ytterligare av programvalen och priserna för interkommunala elever, förändrade 
interna priser för lokaler, kost och städ samt ökade personalkostnader kopplade till 
kompetensförsörjning och nyrekrytering.    
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Au § 26 Verksamhetsplan 2022 
BUN2022/0094 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden godkänna verksamhetsplan 
2022 med ett tillägg av ett förtydligande rörande de tre strategierna. 

Ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef, presenterar verksamhetsplan 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden i Säters kommun har beslutat om en Nämndplan med 
tre strategier som beskriver hur vi ska få hög måluppfyllelse för kommunens barn, 
ungdomar och elever i vuxenundervisningen så att de kan få möjlighet att förverkliga 
sina livsdrömmar och en egen försörjning. Strategierna är långsiktiga, 5–8 år, för att 
verksamheten ska ges möjlighet att i grunden genomföra dessa. 

Nämndplanen tillsammans med analysen av verksamheternas kvalitetsredovisningar 
utgör underlaget till verksamhetsplanen.  

Bakgrund 
Arbetet under 2021 har från sektorledning varit att fortsatt strukturera det 
systematiska kvalitetsarbetet för alla våra verksamhetsformer. Förändringsarbetet skall 
ligga till gagn för barn, unga och vuxna i vår verksamhet, med målbilden att alla skall 
nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

I och med detta förändringsarbete ges möjlighet att kontinuerligt följa 
kunskapsutveckling, trygghet och studiero. 

Genom en likvärdig struktur av kvalitetsarbete för enheterna inom förskola och skola 
kan sektorn påvisa till ansvariga politiker vilka insatser som kan behöva genomföras. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsplan 2022 
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Au § 27 Information från barn- och utbildningssektorn 

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

Ärendebeskrivning 
Stefan Forsmark, sektorchef, informerar 

• Kollision mellan lastbil och A-traktor den 22 mars 2022 där elever från 
Klockarskolan var inblandade– samtalsstöd har satts in till de personer som 
har haft behov av det. 

• Polenresan för åk 9 den 7 april 2022 blir inställd på grund av oroligheter i 
omvärlden. 

• Dahlander kunskapscentrum arbetar med förberedelser för ett eventuellt 
mottagande av flyktningar från Ukraina.  
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