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Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-19
Plats och tid:

Storskär/ Norrskär, kl. 18:10-19:00

Beslutande:

M ichael Baumgarten (L), ordf .
Bertil Jansson (S), 1:e v .ordf.
Jonas Andersson (C)
Ann-Sofi e Kl ar (C)

Svante Nordell (M), 2:e v.ordf (dist ans)
Eleonore M årtensson (M)
Kent Öhman (M) (distans)
Daga Bäfverfeldt (W P)
M oniqua Hult berg (W P)
Pet er Lindqvist (-)
Annbritt Kronlund (V)
Tina Runhem (M)
Mikael Guslin (M)
Kerstin Olander (KD)
Anna-Lena Norden (WP)
Hanna Backström (-)

Ersättare:

Övriga deltagare:

Johanna Frunck, klk
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Ordförande
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Michael Baumg?
I

Justerande: ............ .
Pet er Lindqvist(-)

Anslagsbevis
Juster ingen av protokollet har t illkännagivits genom anslag.
Organ: Barn- och ut bildningsnäm nden
Sammanträdesdatum: 2020-10-19, §§ 83-85
Datum för anslaget s uppsättande: LO 2o - W - Z..O
Datum för anslaget s nedtagande: 2.0 t 0 - (1- L(
Förvaringsplats för protokollet: Närar kiv

Ulrika Strandberg, uf, (distans§§ 83-84)
Maria Wallander Halen, klk, (distans)
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§ 83 Justering och fastställande av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Peter Lindqvist (-) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet omedelbart.
Utskickad föred ragningslista fast ställs med följ ande revidering:
Nytt ärende " information förskolan Båten" behandlas som ärende nummer 3.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Pet er Lindq vist( -) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet
omedelbart.
Peter Lindqvist (-) yrkar att nytt ärende " förvaltningen inform erar" behandlas som ärende nummer 3.
Ordföranden finner bifall ti ll respektive yrkande.
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§ 84 Bordlagt 2020-10-09- Yttrande mål och budget 2021-2023
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Yttrande ti ll mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och avgifter 2021, antas som nämndens
eget och överlämnas till kommunstyrelsen med tillägg/ändringar enligt bilaga 1 till protokollet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ut bildningsnämnden beslutade 2020-10-09 att bordlägga ärendet efter att 2020-09-28
beslutat att återremittera ärendet.
Utbildningsförvaltningen redovisa r, kompletterat enl igt återremissen, yttrande till mål och budget 202 12023, innehållande mål- och nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för
nämndens verksamheter.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall t ill förvaltningens beslutsförslag med ti llägget att konsekvensbeskrivningarna
ska skickas med yttrandet.
Daga Bäfverfeldt (-) yrkar skriftligen att yttrande till mål och budget 2021-2023 samt förslag till taxor och
avgifter 2021, antas som nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen med tillägg/ändringar
enligt bilaga 1 till protokollet.
Svante Nordell (M), Peter Lindqvist (-), An nBritt Kronlund yrkar bifall till Daga Bäfverfeldts (WP) yrkande.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. Ordföranden ställer proposition på de båda
yrkandena var för och finner bifall till Daga Bäfverf eldts (WP) yrkande.

Handlingar
Beslut BUN 2020-10-09/§82
Bilaga 1 BUN 2020-10-09- Yrkande (WP)
Tjän steutlåt ande 2020-10-08
Yttrande till mål och budget 2021-2023 Barn- och utbildningsnämnden
Lista effektiviseringar
Lista besparingar
Bilaga 1 BUN 2020-09-28
Beslut BUN 2020-09-28/§72
Tj änsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-09-07
Bilaga 1. Resursfördelning för Vaxholms st ads förskolor och skolor
Bilaga 2. Taxor och avgifter, Barn- och utbildningsnämnden, 202 1
Bilaga 3. Nämndens nyckeltal, 2021

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen

För kännedom:

Koray Kahruman, ekonomichef, kommunledningskontoret
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§ 85 Initiativärende Peter Lindqvist(-) - Information förskolan Båten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1.
2.
3.
4.

Noteras till protokollet att barn- och utbildningsnämnden får ta del av information kring
förskolan Båten.
Barn- och utbildningsnämnden ska vid nästkommande sammanträde få ta del av vilken
information som delgivits vårdnadshavarna.
Förvaltningen får i uppdrag att i februari 2021 presentera en utvärdering av nedläggning av
förskolan Båten.
Barn- och utbildningsnämnden ska vid nästkommande sammanträde få en redovisning av vilket
uppdrag som gavs till rektorerna samt en uppföljning av det uppdraget.

Ärendebeskrivning
Peter Lindqvist(-) väcker vid dagens sammanträde rubricerat ärende.

Yrkanden
Peter Lindqvist(-) yrkar att det noteras till protokollet att barn- och utbildningsnämnden får ta del av
information kring förskolan Båten samt att;
- barn- och utbildningsnämnden ska vid nästkommande sammanträde få ta del av vilken information
som delgivits vårdnadshavarna.
- förvaltningen får i uppdrag att i februari 2021 presentera en utvärdering av nedläggning av förskolan
Båten
Anna-Lena Norden (WP) yrkar bifall till Peter Lindqvist(-) med tillägget nämnden vid nästkommande
sammanträde ska få en redovisning av vilket uppdrag som gavs till rektorerna samt uppföljning av det
uppdraget.
Ordföranden finner bifall till respektive yrkande.
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Barn- och utbildningsnämnden
Vaxholms kommun

Vaxholm 2020-10-19
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Ärende yttrande Mål och Budget 2021-2023.

Oppositionen (Svante Nordell för Moderat erna, Daga Bäfverfeldt för Waxholmspartiet, Ann-Britt
Kronlund för Vänst erpartiet, Peter Lindqvist för partioberoende, Kerstin Olander för
Kri stdemokrat erna) ställer sig inte bakom de effektiviseringar (motsvarande 1,3%) samt besparingar
(motsvarande 1,2%) "Yttrande M ål och budget 2021-2023" utifrån resultatet av den efterfrågade
konsekvensanalys som nämnden fick ta del av 8 oktober.
Oppositionen anser att Barn- och utbildningsnämndens verksamhet är en viktig kärnverksamhet och
ska i möjligast e mån undantas generella besparingar.
f

Vi anser att budget-ramen ska utökas för att nämnden ska kunna leva upp till pol<itiskt tagna beslut
samt mål gällande kvalitet .
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