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§ 96 Justering och fastställande av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet omedelbart.
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:
-

Ärende nummer 2 ”omorganisering rektorsområden Vaxö/Rindö” flyttas ned och behandlas som
ärende nummer 3
Ärende nummer 3 ”internhyresmodell skolor och förskolor” flyttas upp och behandlas som
ärende nummer 2.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
omedelbart samt att utskickad föredragningslistan fastställs med följande revideringar:
-

Ärende nummer 2 ”omorganisering rektorsområden Vaxö/Rindö” flyttas ned och behandlas som
ärende nummer 3
Ärende nummer 3 ”internhyresmodell skolor och förskolor” flyttas upp och behandlas som
ärende nummer 2.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande
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§ 97 Internhyresmodell skolor och förskolor
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag på ny internhyresmodell under
förutsättning att barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2020 utökas med 2 419 tkr.
2. En uppföljning av effekten på verksamheterna ska presenteras efter vårterminen 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-08-28/§52 att ge barn- och utbildningsnämnden
tillfälle att yttra sig över förslag till ny internhyresmodell för skolor och förskolor.
Vaxholms stad har, likt många andra kommuner, valt att centralisera förvaltning av fastighetsbeståndet
och ansvaret för denna uppgift åligger fastighetsenheten. Fastighetsenheten hyr sedan ut lokaler till
både kommunala och privata aktörer.
Målsättningen med internhyresmodellen är att säkerställa en rättvis, transparent och effektiv
hyressättning av kommunens lokalbestånd. Modellen skall dessutom främja en effektiv användning av
lokalerna. Förvaltning av kommunens fastighetsbestånd hanteras av fastighetsenheten som i sin tur hyr
ut lokaler till både privata och kommunala verksamheter. Det är därför av vikt att
likabehandlingsprincipen iakttas.
Barn- och utbildningsnämnden anser att föreslagen hyresmodell kan införas för stadens skolor och
förskolor om barn – och utbildningsnämndens budgetram för 2020 utökas med 2 419 tkr.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att en uppföljning av effekten på
verksamheterna ska presenteras efter vårterminen 2020.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, internhyresmodell skolor och förskolor, Ulrika Strandberg
Bilaga 1 Analys av vilka som får vistas i skolans och förskolans lokaler

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, Alexander Wahlstedt

För kännedom:

Egen regins rektorer i skola och förskola. Fristående skolors och förskolors
rektorer.
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§ 98 Omorganisering rektorsområden Vaxö/Rindö
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Rektorsområde Vaxö skola och Rindö skola sammanslås. Förslaget innebär att en rektor får i
uppdrag att leda och organisera verksamheten på skolorna.
2. Förvaltningen ska återkomma med en beskrivning av hur organisationen kommer att se ut.

Ärendebeskrivning
Rindö skola visar sedan flera år ett underskott mot budget, trots tillskjutande av ö-bidrag. Förvaltningen
har på uppdrag av nämnden utrett åtgärder för att sträva mot en budget i balans. Den åtgärd som
föreslås är en sammanslagning av rektorsområde Vaxö skola och Rindö skola. Sammanslagningen
uppskattas minska Rindö skolas underskott med ca 1 mkr på grund av minskad skolledning samt
effektivare organisation och arbetssätt. Åtgärden bidrar inte fullt ut till en budget i balans, fler åtgärder
behöver utredas. Efter nämndens beslut återkommer förvaltningen med förslag på genomförande och
tidplan samt förslag på vidare åtgärder.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med tillägget att förvaltningen ska återkomma
med en beskrivning av hur organisationen kommer att se ut.
Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar skriftligen att ärendet återremitteras med motivering enligt bilaga 1.

Proposition

Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om
ärendet ska återremitteras och finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag med ordförandens
tillägg kvarstår och finner bifall till yrkandet.

Reservationer
Daga Bäfverfeldt (WP) reserverar sig skriftligen för Waxholmspartiet mot beslutet enligt bilaga 2.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, omorganisation rektorsområde Vaxö/Rindö
Bilaga 1 Konsekvensanalys rektor Rindö skola och rektor Vaxö skola
Bilaga 2 Konsekvensanalys – sammanfattning Rindö skola
Bilaga 3 Konsekvensanalys – sammanfattning Vaxö skola
Bilaga 4 Barnkonsekvensanalys – sammanfattning Vaxö skola
Bilaga 5 Barnkonsekvensanalys – sammanfattning Rindö skola
Bilaga 6 Sammanfattning medskick till barn- och utbildningsnämnden från Vaxö och Rindö skolas skolråd
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Barn- och utbildningsnämnden

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Utbildningschef Ulrika Strandberg, rektor Ann Lisinski, rektor Charlotta Skarelius

För kännedom:

Rektor Åsa Häger, rektor Christina Persson, rektor Louise Furness, tf rektor
Myrna Selenius
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Ordförande
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