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Tillägg i delegationsordning för
utbildningsnämnden
Förvaltningens förslag till beslut
1. Utbildningsnämnden fastställer tillägg till
delegationsordningen.
2. Beslutet justeras omedelbart.
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Utbildningsdirektör

Lena Holmdahl
Avdelningschef

Sammanfattning
En ny punkt 1114 i delegationsordning för utbildningsnämnden
föreslås. Den innebär att handläggare vid serviceförvaltningen ska
kunna besluta om anstånd med betalning, avbetalningsplan samt
eventuell återbetalning av fritidshemsavgifter. Hanteringen gäller
fritidshemsavgifter vid de av stadens kommunala grundskolor som
ligger inom Enskede/Årsta/Vantör stadsdelsnämndsområdet.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i
samverkan med serviceförvaltningen.
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Bakgrund/Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i budget för år 2014 att servicenämnden i samråd med kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och
stadsdelsnämnderna ska införa central avgiftshantering för bland
annat förskola. Syftet är att få en mer enhetlig och effektiv
hantering som även ska vara enkel för kunden. Överföringen ska
ske i etapper och vara helt genomförd 2015. Stadsdelsnämndsområdet Enskede/Årsta/Vantör och de skolor som ligger i detta
område är piloter och serviceförvaltningen övertar hanteringen av
fritidshemsavgifterna från och med den 1 november 2014.

Tjänsteutlåtande
Sida 2 (2)

Förvaltningens synpunkter och förslag
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden beslutar
att handläggare på serviceförvaltningen blir lägsta nivå för beslut
om anstånd med betalning, avbetalningsplan samt eventuell
återbetalning av fritidshemsavgifter.
En ny punkt 1114 i delegationsordning för utbildningsnämnden får
följande innehåll.
Ärendegrupp/ärende

Lagrum
m.m.
1114
Regler och
anvisningar
Beslut att
för
medge anstånd med betalning av ekonomisk
fritidshemsfaktura, en månad,
förvaltning
medge avbetalningsplan, högst
sex månader samt
återbetala tillgodohavande som
har uppstått vid avgiftsjustering,
upp till ett belopp motsvarande tre
månadsavgifter.

Lägsta nivå

Kommentar
Gäller för områden och avgifter som
berörs av regleringen av central
avgiftshantering.

Handläggare
serviceförvalt- Beslut dokumenteras och behandlas
ningen
som övrigt räkenskapsmaterial.
Dröjsmålsränta enligt räntelagen
debiteras under anståndsperioden.

Förvaltningen föreslår att beslutet justeras omedelbart.
__________
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