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Plats och tid: Rådhuset KS-rummet 
Onsdag 23 november 2022 kl 8.30-12.00 

Beslutande: Helena Andersson ordförande (S) 
Ulrika Cederlöf vice ordförande (C) 
Tommy Janfjäll (S) ersättare för Caroline 
Willfox 2:e vice ordförande (M) 
Mats Hansson (S) 
Caroline Nilsson (S) 

Ej tjänstgörande ersättare:  

Övriga deltagare: Sandra Pettersson, bitr sektorchef 
Josefina Olerås, sekreterare 
Henry Surakka, sektorekonom, via länk § 54 

Utses att justera: Tommy Janfjäll 

Justeringens plats och tid: Rådhuset torsdag 24 november kl 15.00 

Paragrafer: §§ 52-57 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

Josefina Olerås  Helena Andersson 

Namn   Namn 

Justerande    

Tommy Janfjäll    

Namn    

 

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

Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum: 2022-11-23 

Datum för anslags uppsättande: 2022-11-24 

Datum för anslags nedtagande:  2022-12-16 

Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningssektorn 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

2022-11-23 3 (8) 

BUN § 52 Obetalade barnomsorgsavgifter 
BUN 2022/0266 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatsen 
gällande ett barn sägs upp från och med den 16 december 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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BUN § 53 Obetalde barnomsorgsavgifter 
BUN 2022/0267 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att barnomsorgsplatserna 
gällande två barn sägs upp från och med den 16 december 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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BUN § 54 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2022 
BUN 2022/0092 

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

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret är 0 kr i avvikelse mot budget. 

Den sjätte planerade budgetuppföljningen har genomförts med samtliga enheter. 
Ingen större avvikelse finns mot budget. Vissa enheter avviker positivt medan två 
enheter avviker negativt. Motsvarande gäller för vissa av Skolverkets statsbidrag. Den 
nya IT samverkan har försenat programimplementeringar vilket resulterat i positiv 
avvikelse mot budget men detta balanseras mot interkommunala kostnadernas 
underskott. Avvikelserna resulterar i ett netto på noll. 

Den inledande analysen av programvalen för höstens gymnasielever bedöms att 
inrymmas inom budgeten. Osäkerheten för prognosen för de interkommunala 
kostnaderna hänvisas till ungdomar som antingen är placerade på individuellt program 
(IM) och i dagsläget är obehöriga till nationella program eller är oplacerade samt elever 
placerade i specialskola. Analys pågår kring osäkerheten med interkommunala 
ersättningar gällande vuxenutbildningen. 

 

Bakgrund 
Budgetuppföljning på förvaltningen genomförs sju gånger per budgetår enligt centralt 
direktiv.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-11-11  Bildspel budgetuppföljning 

KONTOKLASS UTFALL BUDGET AVVIKELSE Prognos
INTÄKTER -34 264 238 -34 125 000 139 238 0
KÖP AV PLATS 47 909 143 51 666 667 3 757 524 -1 500 000
PERSONALKOSTNADER 155 472 792 157 743 250 2 270 458 500 000
KÖP AV VARA 44 794 887 44 958 333 163 446 0
KÖP AV TJÄNST 24 280 638 26 208 333 1 927 695 1 000 000
FINANSIELLA KOSTNADER 107 456 0 -107 456 0

238 300 678 246 451 583 8 150 906 0
Justering
HELÅRSPROGNOS 0
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BUN § 55 Remiss Kommunfullmäktigesalen 
BUN 2022/0254 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden 
förorda huvudförslaget efter den översyn som gjorts för en bättre fungerande 
fullmäktigesal. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden inhämtar yttrande från alla nämnder angående förslag på 
förbättringar för att kommunfullmäktiges ska bli ett funktionellt sammanträdesrum. 

Bakgrund 
Fastighetsenheten har begärt en utredning för att utreda möjligheten att renovera och 
se över tänkbara förbättringar i kommunfullmäktigesalen för att lokalen ska bli ett 
funktionellt sammanträdesrum. 
För att behålla salens karaktär förordar barn- och utbildningsnämnden huvudförslaget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2022-11-01 
Utredningen Kommunfullmäktigesalen Wåhlin arkitektur 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
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BUN § 56 Remiss – motion om mer företagsvänliga 
nämnder i Säters kommun 
BUN 2022/0258 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden 
anta tjänsteutlåtandet som sitt eget och antar uppdraget att se över hur barn- och 
utbildningsnämnden kan bli mer företagsvänlig.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om mer företagsvänliga nämnder lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-06-16 av Caroline Willfox (M), Christer Eriksson (M) och Roger 
Siljeholm (M).  
Barn- och utbildningssektorn ser inga hinder mot att anta uppdraget om att se över 
hur barn- och utbildningsnämnden kan bli mer företagsvänlig. 

Barnperspektiv 
Skolans mål är att varje elev: 

• kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna 
framtiden, 

• har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och  
• har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra 

länder. 
                                                                                                      (2 kap. 6 § LGR22) 

Beslutsunderlag 
Motion: mer företagsvänliga nämnder i Säters kommun 2022-05-31 
Tjänsteutlåtande 2022-11-02 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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BUN § 57 Information från barn- och 
utbildningssektorn 

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

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Information från barn- och utbildningssektorn 

• Nya riktlinjer för barn och elever med skyddade personuppgifter 
• Förskola Skönvik 
• Ferietjänst/semestertjänst förskoleklass ht -23 
• Personalsituation - Ny rektor är rekryterad till Enbacka skola 
• Kontaktpolitiker – nya riktlinjer och arbetssätt för kontaktpolitiker tas fram 

med den nya nämnden som tillträder år 2023. 
• Byte av elevregistersystem 2023-01-01 från Procapita till SchoolSoft 
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