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Plats och tid: Rådhuset, KS-rummet 
Onsdag 12 oktober 2022 kl. 8.30 - 9.00 

Beslutande: Helena Andersson ordförande (S) 
Ulrika Cederlöf vice ordförande (C) 
Mats Hansson (S) 
Caroline Nilsson (S) 
Jerk Engvall (M) 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Stefan Forsmark, sektorchef 
Sandra Pettersson, bitr sektorchef 
Josefina Olerås, sekreterare 

Utses att justera: Förslag: Mats Hansson  

Justeringens plats och tid: Rådhuset torsdag 13 oktober kl 8.00, 11.00 

Paragrafer: §§ 50-51 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Mats Hansson   

Namn    

 

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

Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-10-12 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-13 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-04 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 
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§ 50 Obetald barnomsorgsavgift 
BUN 2022/0237 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 4 november 2022 med anledning av 
obetald barnomsorgsavgift. 

Ärendebeskrivning 
En vårdnadshavare med barnomsorgsplats har inte betalt 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 för aktuell barnomsorg 
Sociala sektorn 
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§ 51 Information från barn- och utbildningssektorn 

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

Ärendebeskrivning 
Information från Stefan Forsmark, sektorchef. 

• KPMG granskar IT-säkerhet i Säters kommun – det kommer bli ett ärende till 
barn- och utbildningsnämnden längre fram 

• Ukraina – nuläge, inga fler personer från Ukraina har kommit till Säters 
kommun sedan september 

• Skolskjuts grundsärskola – elever i grundsärskolan har särskilda skäl för att få 
skolskjuts så de ska få skolskjuts 

• Förstärkning av personal på Enbacka skola under höstterminen 2022. Det har 
varit en orolig start på höstterminen på Enbacka skola med flera händelser 
mellan elever därav personalförstärkning under höstterminen. 
Personalförstärkningen har gett resultat, det har blivit lugnare på skolan. 

• Rekrytering av rektor på Enbacka skola – av de som sökt rektorstjänsten är 
det få som har rektorsutbildning. Rekryteringen fortsätter. 
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