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§ 27 Justering och fastställande av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast onsdagen den 26
april 2017.
Utskickad föredragningslista fastställs, med följande ändringar:



Nytt ärende, ”Ansökan om skolskjuts med taxi till extern skola, läsåret 2016/2017”, läggs till på
listan.
Ärende nummer 5, ”Ny placering av förskolan Båten”, ändras till ett A-ärende.

……………………….
Ordförande
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§ 28 Ansökan om skolskjuts med taxi till extern skola, läsåret
2016/2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ansökan om skolskjuts med taxi för

beviljas vårterminen 2017.

2. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med utvärderingen av riktlinjerna för skolskjuts under
2018, särskilt utreda konsekvenserna, såväl ekonomiska som organisatoriska, avseende ett
eventuellt införande av skolskjuts med taxi till skolor utanför kommunen.

Ärendebeskrivning
Den 5 april 2017 inkom ansökan om skolskjuts för
genom
vårdnadshavare
I ansökan anförs att vårdnadshavarna ansöker om skolskjuts på grund av
avstånd vid växelvis boende. Vid telefonsamtal kompletterar
ansökan genom att berätta att
det handlar om skolskjuts varannan vecka från hans adress på
.
menar att
på grund av sin låga ålder,
inte kan åka med kollektivtrafik från Vaxholm till
Björnbodaskolan i Vällingby utifrån rådande trafikförhållanden och den långa resvägen.
berättar också att behovet skolskjuts med taxi är under en begränsad period eftersom att de tackat ja till
en plats på Vaxö skola med start från höstterminen 2017.
I enlighet med ordinarie tillämpning av skolskjutsriktlinjerna skulle Vaxholms stad avslå ansökan.
Vaxholms stad har valt att begränsa rätten till skolskjuts med taxi till att gälla inom kommungränsen om
skälet är trafikfarlig väg. Enbart elever med behov av särskilt stöd beviljas skolskjuts med taxi över
kommungränsen. Vaxholms stad har ingen skyldighet enligt skollagen att erbjuda skolskjuts till skolor
utanför kommunen om inte eleven skulle fått skolskjuts till sin placeringsskola. Vaxholms stad har dock
valt att erbjuda den möjligheten, men skolskjuts ska i första hand ske via allmänna kommunikationer
enligt Vaxholms stads skolskjutsriktlinjer punkt 10.
Genom att ta del av tidigare domar och praxis samt diskutera Vaxholms stads hantering med skoljuristen
Mikael Hellstadius har det dock framkommit att det är oklart huruvida Vaxholms bedömningar skulle
hålla vid en överklagan. Nedan följer en redogörelse för hur ett beviljande och ett avslag skulle kunna
motiveras och vilka möjliga konsekvenser det kan få.


Ett beviljande kan motiveras genom att kommunen i sina bedömningar bland annat bör beakta
elevens ålder, trafikförhållanden samt perioden som ansökan avser. Kommunen bör också
beakta likställighetsprincipen. Det är oklart om likställighetsprincipen uppfylls genom dagens
hantering. Detta på grund av att samtliga ansökningar om skolskjuts med SL-kort till skolor
utanför kommunen beviljas men enbart elever som har behov av särskilt stöd på grund av
funktionsnedsättning beviljas taxi.



Ett avslag kan motiveras med att kommunen valt att erbjuda SL-kort som ett mervärde för
kommunens invånare. Däremot har kommunen valt att avgränsa den utvidgade rätten till
skolskjuts utanför kommunen till att enbart erbjuda SL-kort, med anledning av ekonomiska skäl.

Utbildningsförvaltningen anser att det är tveksamt om
kan anses tillräckligt trafikmogen
för att klara färdvägen mellan hemmet och skolan med kollektivtrafik. Resan mellan
och
Björnbodaskolan innebär två byten och en resa på ca en timme och 20 minuter enkel väg. Med hänsyn
till att
går i årskurs två anses färdvägen innebära en mer avancerad trafikmiljö än vad
……………………….
Ordförande
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en åttaåring kan förväntas klara av. Antalet byten och väntetid bedöms som försvårande
omständigheter. Ansökan gäller också en begränsad period eftersom att
höstterminen
2017 ska börja i en skola i Vaxholms stad. Enligt 10 kap. 28 § skollagen: har en elev som tagits emot i en
kommuns grundskola ett visst läsår rätt att gå kvar hela läsåret, även om de förhållanden som låg till
grund för mottagandet ändras under läsåret. Kommunen och vårdnadshavarna har ett delat ansvar för
att barnen ska ta sig till skolan och generellt sätt kan kommunen sannolikt motivera avslag av resor med
taxi om resan inte innebär flera byten och långa väntetider även om barnet är under 12 år.
I
fall går det inte beräkna vad ett beviljande skulle innebära för merkostnad för
kommunen eftersom att
inte byter skola och det inte går att sia om hur många sådana
här ansökningar som kan inkomma till förvaltningen i framtiden. Vaxholms stad har inte någon
placeringsskola vilket gör att alla kommunala skolor inom kommunen kan tolkas som möjlig
anvisningsskola och ytterligare försvårar en jämförelse med vad skolskjutsen hade kostat i annat fall.
Därutöver har Vaxholms stad fast pris på fakturorna för persontransporter (skolskjuts med taxi). Priset
för vårterminen 2017 är fastställt och påverkas inte av att en ytterligare resa tillkommer. Däremot kan
ett beviljande bli principiellt viktigt om liknande ärenden kommer till förvaltningen. Det kan få
konsekvensen att förvaltningen får en högre kostnad för skolskjuts med taxi om flera elever med
liknande omständigheter ansöker om skolskjuts.
För att få en uppfattning om hur många elever som har skolskjuts med SL-kort och hur många som har
skolskjuts med taxi kan det sägas att läsåret 2016/2017 var totalt ca 631 elever som hade skolskjuts med
SL-kort varav ca 220 stycken går i externa skolor. Av dessa går totalt 60 stycken i årskurs F-5. De elever
som går i årskurs sex och uppåt är över 12 år och majoriteten av dessa bör därför kunna anses klara
resor till skolan med kollektivtrafik beroende på vilka omständigheter som föreligger. Kostnaden för ett
läsårskort med SL är ca 1500 kronor per elev och år. Läsåret 2016/2017 är det totalt 16 stycken elever
som har skolskjuts med taxi till extern skola, samtliga på grund av funktionsnedsättning. Andra elever
som går i skola utanför kommunen har skolskjuts med taxi till kommungränsen om de beviljats taxi på
grund av trafikfarlig väg. Kostnaden för en taxiresa skiljer sig beroende på om det handlar om
ensamåkning, vilka slinga eleven ingår i och om färjetillägg tillkommer. För de elever som har resor hela
vägen till externa skolor idag kostar resorna mellan 400-600 kr per person och resa. Det gör att en elevs
resor kan kosta ca 100 000 kronor per år om de åker varje dag morgon och eftermiddag.
Det är av vikt att nämnden får ta ställning till
ansökan då beslutet är av principiell
karaktär för fortsatt handläggning av likartade fall. Om nämnden väljer att bevilja skoltaxi för eleven
frångår kommunen den nuvarande hållningen att endast SL-kort erbjuds till skolor utanför kommunen.
Det skulle kunna leda till att kommunen blir skyldig att bevilja skoltaxi i liknande fall. Dock ska en
individuell bedömning alltid göras i varje enskilt fall varför det inte går att göra ett generellt antagande
att det skulle medföra utökade kostnader för kommunen. Ett avslag kan dock medföra att kommunen
vid ett eventuellt överklagande kan bli att ålagd att, utifrån likställighetsprincipen och/eller om
domstolen anser att kommunen inte kan påvisa att ett beviljande innebär en faktisk merkostnad, ändra
tillämpningen av skolskjutsriktlinjerna och erbjuda samtliga elever möjlighet att ansöka om skoltaxi
utanför kommunen. En överprövning av kommunens tolkning av ekonomiska svårigheter i
skolskjutsbestämmelserna i 10 kap. 32 § andra stycket skollagen, vore av principiellt intresse för fortsatt
handläggning.
Sammanfattningsvis bedömer utbildningsförvaltningen att skolskjuts med taxi ska beviljas för
vårterminen 2017 men hänsyn till
ålder, trafikförhållanden, att det rör sig om en
avgränsad period samt att det inte innebär någon faktisk merkostnad för Vaxholms stad. Däremot
……………………….
Ordförande
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bedömer utbildningsförvaltningen att frågan om skoltaxi till skolor utanför kommunen bör utredas
vidare för framtida handläggning, i syfte att undersöka vilka ekonomiska och organisatoriska
konsekvenser en sådan tillämpning skulle kunna få för kommunen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-04-24, Elin Semb

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

För kännedom:

Kristina Mellquist, registrator, utbildningsförvaltningen

……………………….
Ordförande
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§ 29 Ekonomiskt utfall mars 2017 samt helårsprognos för 2017
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall för mars 2017 samt helårsprognos för 2017.
Utfall
jan-mar 2017

Verksamhet
Nämnd- och styrelse

Budget
jan-mar 2017

Budgetavv
Årsprognos
jan-mar 2017 2017

Årsbudget
2017

Avvikelse

-85

-108

23

-407

-430

23

Kulturskola

-977

-977

0

-3 910

-3 910

0

Fritidsgårdar

-338

-373

35

-1 455

-1 490

35

Öppen förskola

-244

-244

0

-975

-975

0

Förskola, ped omsorg

-17 269

-18 033

765

-68 842

-70 165

1 324

F-klass, Grundskola, Fritids

-41 921

-41 376

-545

-166 242

-166 123

-119

Gymnasieskola

-11 599

-11 203

-396

-45 785

-45 390

-396

-682

-681

0

-2 725

-2 725

0

Gemensam admin

-2 075

-2 128

53

-8 689

-8 742

53

ESU

-6 930

-7 661

731

-29 920

-30 650

731

1 325

1 475

-150

-150

0

-150

-80 794

-81 310

515

-329 100

-330 600

1 500

941

1 500

-426

-330 600

VUX; SFI

Egen regi
Total
Varav volympåverkan

941

Total exkl volympåverkan

-81 735

-81 310

1500
-330 600

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-04-03, Ulrika Strandberg

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

……………………….
Ordförande
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§ 30 Omlokalisering av öppna förskolan - Ullbergska till Storstugan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Öppna förskolans verksamhet i Ullbergska gården flyttar till Storstugan under sommaren 2017.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-12-14 inom ärende Mål och Budget 2016-2018 att den öppna
förskolan på Ullbergska gården omlokaliseras i samband med att lokalerna iordningsställs till bostäder
för flyktingar när behov uppstår.
Behovet för att nyttja lokalerna på Ullbergska till bostäder har nu uppstått (Änr BUN 2015/133.600) och
därmed måste en omlokalisering ske av Öppna förskolan inför starten av höstterminen.
Utbildningsförvaltningen har i samarbete med tekniska enheten utrett möjligheterna till ett
samnyttjande av Storstugans lokaler och kommit fram till att det kan vara en god lösning.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan klockan 19:20 – 19:25.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att öppna förskolans verksamhet i Ullbergska gården flyttar till Storstugan under
sommaren 2017.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-04-07, Katinka Leo

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

……………………….
Ordförande
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§ 31 Evakuering av förskolor/grundskola på Norrberget- Lägerhöjden
och Montessori Vaxholm
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Exploateringsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen (protokollsutdrag PLU/2017-03-14 § 14)
att utreda om det inom Vaxön 1:14, på fotbollsplanen vid Eriksömaren och på tomten för tidigare
föreslaget äldreboende vid Blynäs, är lämpligt att placera provisorisk förskola om 6 stycken avdelningar
samt ansöka om bygglov.
Vaxholms stad står inför en bostadsexploatering på Norrberget, vilket medför att förskolan Lillstugan (2
avdelningar) och förskolan Lägerhöjden (4 stycken avdelningar) behöver evakueras till provisoriska
lokaler för att denna exploatering skall kunna genomföras. Tillsammans med det övergripande
kommunala behovet att omstrukturera lokalplaceringen för förskoleverksamheten är en provisorisk
paviljonglösning för evakuering av de två förskolorna lämplig. För att inte tappa tid i processen är
exploateringsenhetens förslag att utreda möjligheterna för sådan provisorisk förskola på två tänkbara
tomter inom den kommunala fastigheten Vaxön 1:14, på fotbollsplanen vid Eriksömaren och på tomten
för tidigare föreslaget äldreboende vid Blynäs. Om framtagna utredningar och samråd med
ramavtalsupphandlade paviljongleverantörer, medialeverantörer med flera medger lämplig placering av
tillfällig förskola på dessa platser föreslår exploateringsenheten att uppdrag medges att även söka
bygglov för dessa två tomter för sådan användning. Utbildningsförvaltningen kommer att medverka vid
utformning av byggnaders placering på tomtplatserna, angöring samt utevistelseytornas utformning, så
att bästa pedagogiska kvalitet erhålles.
Utbildningsförvaltningen ser att en hopslagning av två verksamheter med olika huvudmän kan bli en
påfrestning för verksamheterna samt innebära en problematisk och kostsam planlösning. Förvaltningen i
samverkan med förskolecheferna och fackliga representanter utreder vilka verksamheter som är
lämpliga att placera i de provisoriska paviljongerna och redovisar förslag och konsekvensbeskrivningar
vid nämndens sammanträde i maj.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2017-04-06, Katinka Leo
Protokollsutdrag PLU/2017-03-14 § 14
Tjänsteutlåtande, 2017-02-28

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

……………………….
Ordförande
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§ 32 Ny placering av förskolan Båten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda om en omlokalisering av förskolan Båten till fastigheten på Kullön
är lämplig.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav barn- och utbildningsnämnden att i samarbete med nämnden för teknik, fritid
och kultur samt kommunstyrelsens planeringsutskott uppgiften att utreda, och återkomma med förslag
på ny tomt för placering av ny förskola om sex (6) avdelningar som ersättning för förskolan Båten med
fastighetsbeteckning Vaxön 1:36. (Ärn KS 4/2013.290).

Yrkanden
Ordföranden yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda om en omlokalisering av förskolan Båten till
fastigheten på Kullön är lämplig.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-04-06, Katinka Leo

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

……………………….
Ordförande
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§ 33 Timplan för Vaxholms stads grundskolor, läsåret 2017/2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Timplan för Vaxholms stads grundskolor läsår 2017-2018 antas enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Huvudmannen får
besluta om ytterligare undervisningstid utöver den garanterade undervisningstiden. Huvudmannen
beslutar också om fördelning av undervisningstiden mellan årskurserna.
Utbildningsförvaltningen föreslår fördelning mellan årskurs 1-6 och 7-9 enligt nedan:
Minsta antal garanterade undervisningstimmar

Bild
Hem- och
konsumentkunskap
Idrott & Hälsa
Musik
Slöjd
Svenska
Engelska
Matematik
So
No/Tk
Språkval
Elevens val
Totalt
Därav skolans val

Skollag 9 år
230
118
500
230
330
1490
480
1125
885
800
320
382
6890
600

Vaxholm
åk 1-6
117
23

Vaxholm
åk 7-9
113
95

310
147
199
1223
266
796
535
450
47
168
4282

190
83
131
267
214
329
350
350
273
214
2608

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-04-04, Jennie Falk Eriksson

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

För kännedom:

Rektorerna i Vaxholms stads grundskolor

……………………….
Ordförande
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§ 34 Remiss avseende ansökan om godkännande som huvudman för
en fristående gymnasiesärskola, Österåkers kommun
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden har inte något att erinra mot att Prospera Skolor AB godkänns som
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasiesärskola vid Uniqum Särskola i Österåkers
kommun från och med läsåret 2018/2019.

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen ska enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) lämna ett godkännande om den enskilde har
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen om utbildningen inte innebär
påtagligt negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det
allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas.
Prospera Skolor AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en
nyetablering av en fristående gymnasiesärskola vid Uniqum Särskola i Österåkers kommun fr.o.m.
läsåret 2018/2019. Med anledning av ansökan bereds barn- och utbildningsnämnden tillfälle att yttra sig
i enlighet med skollagens bestämmelser. Vaxholms stads yttrande är ett underlag för Skolinspektionens
prövning av ansökan och syftet är att bedöma om nyetableringen av en fristående gymnasiesärskola
skulle kunna medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i Vaxholms stad.
Utbildningsförvaltningen bedömer att godkännande av Prospera Skolor AB inte innebär påtagligt
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna
eftersom Vaxholms stad inte anordnar gymnasieutbildning, inkluderat gymnasiesärskola, i egen regi.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-03-31, Carmen Holm Nordquist

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

För kännedom:

Skolinspektionen

……………………….
Ordförande

12

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2017-04-24
Änr BUN 2017/24.600
1 av 1

§ 35 Redovisning av delegeringsbeslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar delegeringsbeslut som anmälts till sammanträdet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Rapport avseende delegeringsbeslut, BUN del. §§ 19-27, 2017-04-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

……………………….
Ordförande
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§ 36 Redovisning av utestående uppdrag
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras till protokollet.
2. Listan revideras enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag till nämnden, 2017-04-18

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, utbildningsförvaltningen

För kännedom:

Akt

……………………….
Ordförande
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§ 37 Redovisning av överklaganden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen informerar om överklagande beslut.
Inga överklaganden har inkommit sedan föregående sammanträde 2017-03-20.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2017-04-04, Carmen Holm Nordquist

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Akt

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

