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AU § 39 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0113 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 30 september 2022 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 utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
Om vårdnadshavarna har delad räkning gäller avstängningen endast den 
vårdnadshavare som inte betalt barnomsorgsavgiften. Den vårdnadshavare som 
betalar sin del behåller barnomsorgsplatsen  

 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Sociala sektorn 
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AU § 40 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0125 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 30 september 2022 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 utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
Om vårdnadshavarna har delad räkning gäller avstängningen endast den 
vårdnadshavare som inte betalt barnomsorgsavgiften. Den vårdnadshavare som 
betalar sin del behåller barnomsorgsplatsen. 

 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Sociala sektorn 
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AU § 41 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0207 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 30 september 2022 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 utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
Om vårdnadshavarna har delad räkning gäller avstängningen endast den 
vårdnadshavare som inte betalt barnomsorgsavgiften. Den vårdnadshavare som 
betalar sin del behåller barnomsorgsplatsen. 

 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Sociala sektorn 
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AU § 42 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0209 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatsen 
gällande ett barn sägs upp från och med den 30 september 2022 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 utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
Om vårdnadshavarna har delad räkning gäller avstängningen endast den 
vårdnadshavare som inte betalt barnomsorgsavgiften. Den vårdnadshavare som 
betalar sin del behåller barnomsorgsplatsen. 

 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Sociala sektorn 
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AU § 43 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0211 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatsen 
gällande ett barn sägs upp från och med den 30 september 2022 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 utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
Om vårdnadshavarna har delad räkning gäller avstängningen endast den 
vårdnadshavare som inte betalt barnomsorgsavgiften. Den vårdnadshavare som 
betalar sin del behåller barnomsorgsplatsen. 

 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Sociala sektorn 
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AU § 44 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0212 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatsen 
gällande ett barn sägs upp från och med den 30 september 2022 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 utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
Om vårdnadshavarna har delad räkning gäller avstängningen endast den 
vårdnadshavare som inte betalt barnomsorgsavgiften. Den vårdnadshavare som 
betalar sin del behåller barnomsorgsplatsen. 

 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Sociala sektorn 
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AU § 45 Obetald barnomsorg 
BUN2022/0213 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 30 september 2022 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 utbildningssektorn. 
Om vårdnadshavaren ej reglerar skulden före angivet datum går ärendet vidare till 
barn- och utbildningsnämndens utskott för beslut om avstängning. 
Om vårdnadshavarna har delad räkning gäller avstängningen endast den 
vårdnadshavare som inte betalt barnomsorgsavgiften. Den vårdnadshavare som 
betalar sin del behåller barnomsorgsplatsen. 

 

Delges 
Vårdnadshavare 
Rektor 
Sociala sektorn 
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AU § 46 Anmälan av personuppgiftsincident 
BUN2022/0185 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att informationen läggs till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
En personuppgiftsincident har upptäckts av registrator på samhällsbyggnadssektorn. 
Registratorn på samhällsbyggnadssektorn såg barn- och utbildningssektorns ärenden i 
diariehanteringssystemet Public 360. Även registrator på kommunstyrelsen såg barn- 
och utbildningssektorns ärenden i Public 360. Registratorerna ska bara ha tillgång till 
sin egen sektors ärenden. Kontakt togs med Public 360 som åtgärdade problemet. 

En personuppgiftsincidentrapport upprättades av registrator på barn- och 
utbildningssektorn och kontakt togs med DSO, dataskyddsombudet, på JP Infonet. 
DSO meddelade att eftersom det endast är två anställda inom kommunen som har 
haft tillgång till informationen räcker det med dokumentationen i 
personuppgiftsincidentrapporten. Ingen anmälan till IMY, 
integritetskyddsmyndigheten, behöver göras.   

 

Beslutsunderlag 
Anmälan av personuppgiftsincident 
Svar på anmälan av personuppgiftsincident 
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AU § 47 Yttrande över granskningsrapport av 
kommunens tillgänglighet och service till kommunens 
invånare 
BUN2022/0118 

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

Yttrande 
Utifrån KPMG:s bedömning och slutsats rekommenderas att samtliga nämnder:  

• Säkerställer att det finns en tydlig styrning och tillräckliga mätmetoder för att 
bedöma om det genomförs ett tillräckligt arbete med service, tillgänglighet 
och bemötande.  

Då en stor del av kommunikationen förs via e-post anser KPMG att det är av stor vikt 
att samtliga medarbetare får en regelbunden information/påminnelse om de riktlinjer 
som finns. Utifrån KPMG:s bedömning och slutsats rekommenderas därför 
kommunstyrelsen och nämnderna att:  

• Tydliggöra och kommunicera rutiner för besvarande av e-post för att 
säkerställa att hanteringen följer de beslutade riktlinjerna för hantering av e-
post.  

• Inom ramen för internkontrollen göra kontroller av att riktlinjerna för 
hantering av epost efterföljs. 

Barn- och utbildningssektorn anser att rekommendationerna är relevanta och 
främjande för verksamheterna. Sektorledning kommer via ledningsgruppen säkerställa 
att det finns en tydlig styrning och tillräckliga mätmetoder för att bedöma om det 
genomförs ett tillräckligt arbete med service, tillgänglighet och bemötande. Sektorns 
årshjul kommer följa upp servicegrad och tillgänglighet. 

Ärendebeskrivning 
KPMG har på uppdrag av Säter kommuns revisorer granskat om kommunen har en 
god tillgänglighet och service till kommunens invånare samt att denna sker med ett 
gott bemötande.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
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Forts. AU § 47 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 
bedriver ett tillräckligt arbete med att säkerställa tillfredsställande tillgänglighet och 
service mot allmänheten. 

Datum för återrapportering 
Ärendet ska lyftas för beslut i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 7 
september 2022.  

Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över bifogad 
revisionsrapport från kommunstyrelsen samt granskade nämnder till sammanträdet 
den 29 september 2022. 

Barnperspektiv 
 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och 
mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. 
(2 kap 4 §, Lpfö18) 
 
Vårdnadshavaren ska också erbjudas möjlighet till samråd och inflytande över 
utbildningen samt deltagande i skolans kvalitetsarbete (ibid. 4 kap 4, 12, 13 § 
Skollagen). 
Det är skolans uppdrag att fortlöpande informera vårdnadshavaren om elevens 
utveckling (3 kap 4 § Skollagen) 
 
Rekommendationerna gynnar verksamheternas barn och ungdomar då de leder till 
ökad trygghet genom förbättrad kommunikation och samspel med hemmen. 

 

Delges 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
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AU § 48 Ansökan om barnomsorg i två kommuner, 
Sala och Säter 
BUN2022/0200 

Beslut 
Tjänsteutlåtandet antas som Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts egen och 
ansökan avslås. 

Ärendebeskrivning 
Vårdnadshavare Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx önskar ha förskoleplats i två kommuner. 

Vårdnadshavaren har inkommit med ansökan om en placering så snart som möjligt. 

Det finns ingen tidigare ansökan med liknande förfrågan till Säters kommun. Det 
finns ingen lag, riktlinje eller rekommendation som tydligt kan vägleda handläggaren 
till beslut. Bedömningens utfall och konsekvenser är av sådan art att tjänstemannen 
finner ett politiskt beslut och stöd nödvändigt. 

Bakgrund 
Barnet har tidigare haft förskoleplats och varit folkbokförd i Gagnefs kommun. Vid 
föräldrarnas separation folkbokfördes barnet med modern i Salas kommun och fick en 
förskoleplats nära hemmet. Fadern flyttade till Gustafs och Säters kommun under juni 
2022. Fadern kommer i tjänsteutlåtandet att kallas för VH, förkortning för 
vårdnadshavare. 

VH har ansökt om en plats till sitt barn i Gustafs förskoleområde. VH har delad 
vårdnad om barnet och den schemalagda vårdnaden sträcker sig från onsdag till 
söndag varannan vecka.  

Då VH är arbetssökande omfattas han av de tider som är gällande i Säters kommun 
för arbetssökande och föräldralediga, det vill säga tisdag-torsdag, kl. 9,00–14,00. De 
aktuella tiderna för barnet skulle då vara onsdagar och torsdagar mellan kl. 9,00 och 
14,00, varannan vecka. Summan blir fyra dagar i månaden om VH fortsätter vara 
arbetssökande, och sex dagar om VH börjar arbeta. 

Barnet är folkbokförd i Salas kommun och har en förskoleplats där.  

VH åberopar särskilda skäl och anger lång resväg och likvärdigt föräldraskap som skäl.  

Salas kommun medger inte ersättning till en förskoleplats i Säters kommun. 
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Forts. AU § 48 

Konsekvensbeskrivning  
Skulle en placering medges avviker beslutet från Säter kommuns beslutade 
placeringsregler. (Placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg, Säters 
kommun 2019-10-30, 98§) 

Tolkning av särskilda skäl bör innebära att mycket speciella omständigheter medger en 
placering. En tolkning som medger plats kommer att vara prejudicerande vid liknande 
förfrågningar. 

Barnperspektiv 
Barnet är fött 2018 och kommer inom två år att börja förskoleklass. Förskolan i Sala 
har en femårsverksamhet där barnen förbereds för blivande skolgång. Skollagen 
tillåter inte två platser i förskoleklass så det är lämpligt att barnet introduceras i den 
skola som hen ska gå i när det är dags. Barnet har idag en etablerad kontakt med 
kamrater på förskolan och med beaktning av barns behov av trygghet och kontinuitet 
är det att föredra att barnet fortsätter i sin förskolegrupp. 

Rektor för förskolan i Gustafs samt förskollärare med mycket erfarenhet av 
introduktion har bidragit med kunskap och erfarenhet i bedömningen. Då barnet 
endast ska ha placering 4 till 6 dagar i månaden blir det svårt för barnet att komma in i 
verksamheten och etablera relationer. Anknytning är viktigt för att personalen ska 
kunna förstå hur barnet fungerar och vad hen behöver för att känna sig tryggt. 

Det är också försvårande för barnet att inte kunna följa förskolans pedagogiska 
planering på någon av förskolorna. Meningsfullhet och utveckling kan gå förlorad då 
barnet missar både introduktioner, innehåll och avslut i den dagliga verksamheten.  

Beslutsunderlag 
Säters kommun har placeringsregler som är beslutade i Barn- och 
utbildningsnämnden. Dessa placeringsregler medger inte att barnet har plats i två 
kommuner. Tjänsteman väljer att granska och pröva förfrågan ur ett barnperspektiv 
ifall något framkommer som främjar barnets aktuella situation.  

Det är kommunen som anordnar verksamheten som ska besluta om mottagande (8 
kap. 13 § Skollagen). Kommunen måste bedöma vårdnadshavarnas önskemål i relation 
till om det finns särskilda skäl med hänsyn till barnets förhållanden. Bedömningen bör 
göras med utgångspunkt från barnets perspektiv. Säters kommun har granskat 
förfrågan ur ett barnperspektiv och finner att de erfarenheter och slutsatser som 
presenteras ger skäl till att avslå ansökan. 

Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett barn från en annan kommun ska 
den dock inhämta ett yttrande från barnets hemkommun. Yttrandet avser inte frågan 
om ersättningens storlek, utan är avsett att öka den mottagande kommunens 
beslutsunderlag vad gäller barnets förhållanden och särskilda skäl. Sala kommun 
medger inte ersättning och hänvisar till att barnet redan har en förskoleplats nära den 
adress som barnet är folkbokfört på. 
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Forts. AU § 48 

Om det finns särskilda skäl har barnet rätt till placering. Mottagandekommunen har 
även möjlighet att bereda barnet förskoleplats på frivillig grund (utan att särskilda skäl 
föreligger) (8 kap. 13 § Skollagen). 

Det är viktigt att notera att bestämmelsen inte ska tolkas som att barn som bor 
växelvis hos föräldrar i olika kommuner ska erbjudas att växelvis gå i de olika 
kommunernas förskolor. En sådan skyldighet saknas i det offentliga skolväsendet och 
skulle kunna innebära att barnets behov av trygghet och kontinuitet åsidosätts. Dock 
sätter gällande regelverk inte upp några formella hinder mot att så sker.  

VH uppger särskilda skäl, men dessa skäl anser inte Säters kommun väger tyngre än 
barnperspektivet. Skälen anser vi inte är mycket speciella omständigheter. 

 

Delges 
Barn- och utbildningsnämnden 
Vårdnadshavare 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

2022-09-07 16 (16) 

AU § 49 Information från barn- och utbildningssektorn 
 

Beslut 
Arbetsutskottet har tagit del av informationen. 

Ärendebeskrivning 
Information från Göran Garmo, utvecklare barn- och utbildningssektorn, Stefan 
Forsmark, sektorchef och Sandra Petersson, biträdande sektorchef. 

• Förskola 2 – avtalet med SBB är tecknat. 
• Kungsgårdsskolan och Klockarskolan – man tittar på vad som behöver 

utvecklas och renoveras.  
• Anvisning Ukraina – det har hittills kommit 3 personer från Ukraina, av 38, 

som är anvisade till Säter. 
• Covid-19 – nulägesrapport – läget är stabilt, inte hög frånvaro, som en vanlig 

höst. 
• Stabsorganisation – Mai Andersson har gått i pension, Göran Garmo går i 

pension 30 november. Deras arbetsuppgifter tas över av personal inom 
staben. 

• Skolledning – förändringar  
Rektor Annika Bergman slutar som rektor på Kungsgårdsskolan.  
Mari Jonsson kommer tillbaka från tjänstledighet som rektor på 
Kungsgårdsskolan. 
Maria Johansson biträdande rektor Kungsgårdsskolan kommer slut under 
hösten. Tjänsten är utlyst. 
Henrik Lindström rektor Enbacka skola kommer sluta under hösten. Tjänsten 
är utlyst. 

• Skolskjuts Kristineskolan åk 1-5 
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