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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr  
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 1 Justering och fastställande av föredragningslistan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Svante Nordell (M) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast 
den 12 februari 2020. 

Föredragningslistan fastställs med förändringen att ärende 3, 7, 9 och 10 ändras från A- till B-ärenden. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Svante Nordell (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 12 februari 2020. 

Peter Lindqvist (-) yrkar att föredragningslista fastställs med förändringen att ärende 3, 7, 9 och 10 
ändras från A- till B-ärenden. 

Ordföranden finner bifall till yrkandena. 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/23.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 2 Årsbokslut 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Årsbokslut 2019 godkänns. 
2. Åtgärdsplanen antas med redaktionella ändringar. 
3. Åtgärdsplanen ska följas upp vid varje tertialbokslut. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Barn- och utbildningsnämndens årsbokslut samt åtgärdsplan noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar barn- och utbildningsnämndens årsbokslut för 2019.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag, med redaktionella ändringar, och finner bifall 
till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-01-26, Christina Björkenvall
Årsbokslut 2019, barn- och utbildningsnämnden, 2019-01-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Koray Kahruman, klk

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
Rektorer förskola och grundskola, Vaxholms stad
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2018/100.041
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 3 Uppföljning av internkontrollplan 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljning av nämndens Internkontrollplan 2019 godkänns med redaktionella ändringar och 
överlämnas till kommunstyrelsen för information. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontrollen 2019. Uppföljningen utgår från de 
kontrollmoment som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2019. Enligt Vaxholms stads riktlinjer 
ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till 
kommunstyrelsen.

Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern 
kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa för 
ögonen bedrivs effektivt och säkert. Den interna kontrollen innebär att på en rimlig nivå säkerställa att:

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.
 tillförlitlig information ges om verksamheten och finansiell rapportering. 
 en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet uppnås. 
 allvarliga fel och brister upptäcks eller elimineras. 

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i Kommunallagen 6 kap 6 § (SFS 2017:725): 

”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”.

Enligt Kommunallagen kap. 6 § 1 har kommunstyrelsen liksom de andra nämnderna ansvar att se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Styrelsen har dessutom ett särskilt 
uppdrag att leda och samordna kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över de 
andra nämnderna (SFS 2017:725).

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med redaktionella ändringar och finner bifall 
till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2020-01-27

Kopia på beslutet till
För kännedom: Kommunstyrelsen
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2019/191.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 4 Detaljbudget och upphandlingsplan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden gällande satsningar på fritidsgårdsverksamhet i 
samverkan med andra frivilliga aktörer. 

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar detaljbudget för 2020 samt upphandlingsplan för 2020-2021.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Peter Lindqvist (-) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden gällande satsningar 
på fritidsgårdsverksamhet i samverkan med andra frivilliga aktörer. 

Ordföranden finner bifall till yrkandena.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg 2020-02-03

Detaljbudget, Maria Wallander Halén, 2020-02-03

Upphandlingsplan 2020-20-21, Anna Holm, 2020-02-03

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Utbildningschef, Ulrika Strandberg

6



Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/28.289
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 5 Lokalförsörjningsplan grundskola och förskola 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämndens beslutar att:

1. lokalförsörjningsplan för grundskolor och förskolor i Vaxholms stad antas som ett 
riktningsdokument i det fortsatta planeringsarbetet med gällande lokaler för förskola och skola.

2. lokalförsörjningsplanen skall uppdateras årligen när ny befolkningsprognos publiceras.
3. lokalförsörjningsplan överlämnas till stadsbyggnadsförvaltningen som underlag i kommunens 

övergripande arbete med lokalförsörjning.  

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden tagit fram en 
lokalförsörjningsplan med utgångspunkt i 2019 års befolkningsprognos och förskolornas och skolornas 
kapacitet. Lokalförsörjningsplanen har sin utgångspunkt i mål och budget 2020-2022 (KS 2019/119.049) 
där det framgår att Vaxholm stad bygger nya  verksamheter för att ersätta tillfälliga paviljonger. 
Lokalförsörjningsplanen utgör en grund för behovsanalys i enskilda ärenden gällande lokalförsörjning. 
Planen beskriver Vaxholms stads kapacitet av skolplatser och förskoleplatser under prognosperioden år 
2020-2030.

Yrkanden
Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar att ärendet bordläggs för att få tillfälle att läsa in sig på materialet.

Ordföranden yrkar att ärendet avgörs idag. 

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger. 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om ärendet 
ska bordläggas och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden konstaterar att yrkandet om bifall till förvaltningens beslutsförslag kvarstår och finner bifall 
till yrkandet. 

Reservationer
Daga Bäfverfeldt (WP) anmäler för (WP) reservation mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga 1 
till protokollet).

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Walewska L Jendi 2020-01-29

Lokalförsörjningsplan för barn- och utbildningsnämnden

Kopia på beslutet till
För kännedom: Susanne Edén, stadsbyggnadschef, susanne.eden@vaxholm.se,                    

Marie Wiklund, kommunchef, marie.wiklund@vaxholm.se 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/27.610
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 6 Statistik antal barn i förskolan 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Nedan presenteras statistik på hur många barn som gick i förskolan i Vaxholms stad varje månad 2019 
(mätdatum 15:e varje månad). Det är både kommunala och enskilda huvudmän (familjedaghem 
undantaget). Under våren 2019 genomfördes en organisationsförändring för kommunal regi, från tre 
områden till två. Förskolan Äppelgården och Lägerhöjden lades ned. Nya områden är: 

 Vaxö/Resarö: Förskolan Båten, Ytterby förskola och Överby förskola. Rektor: Barbro Nyström.

 Vaxö/Rindö: Förskolan Blynäsviken, förskolan Lekhagen och Rindö förskola. Rektor: Katarina 
Wedin. 

Det är ett totalsnitt på 756 barn per månad över året i Vaxholms stad för all regi. För kommunal regi är 
det 416 barn och för enskild regi 170 barn per månad över året. I slutet på våren innan sommaren är det 
som flest barn i förskolan. I augusti är det minst antal barn då de äldsta barnen på förskolan lämnar för 
förskoleklass och nya barn har inte fyllts på i samma omfattning. 

Tabell 1. Antal barn i förskolan per månad i Vaxholms stad 2019.

Nedan visas ett diagram för antal barn i förskolan för kommunal och enskild regi totalt per månad. 
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Diagram 1. Antal barn i förskolan i Vaxholms stad uppdelat på kommunal och enskild regi.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-01-28, Christina Björkenvall

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer förskolan
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/24.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 7 Uppföljning skolfrånvaro hösten 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Som ett resultat av höstterminens uppföljning och utvärdering av de kommunala skolornas frånvaro så 
behöver fortsatt arbete göras för att säkra en likvärdig frånvarohantering och varje elevs rätt till 
utbildning. Det innefattar att etablera en tydligare samsyn om ledigheter utifrån befintlig lagstiftning 
och gällande riktlinjer, hitta nya arbetssätt för att stödja elever som hamnat i långvarig frånvaro och att 
fortsätta arbetet med att främja en god psykisk och fysisk hälsa bland Vaxholms elever. Hand i hand 
med detta arbete ingår det att tillsammans med skolorna fortsätta med pågående processarbete och 
uppnå alla steg i Vaxholms stads processmognadstrappa. Parallellt med detta arbete pågår det ett 
utvecklingsarbete med att säkra övergångar mellan stadierna. Utvecklingsarbetet ingår i 
utbildningsförvaltningens plan för prioriterade mål 2020.

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

Handlingar
Statistik hämtad från Skola24 och analys hämtad från skolornas rapportering i Stratsys för höstterminen 
2019.

Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2020-01-27

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer för grundskolan (Resarö, Vaxö/Rindö, Söderfjärdsskolan, 

Kronängsskolan).
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2019/259.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 8 Elever i svensk skola utomlands - rätten till skolpeng

Barn- och utbildningsnämndens beslut
”Riktlinjer för skolpeng till elever i svensk grundskola utomlands” antas.

BUN § 37/2013 Riktlinjer för ersättning till elever som studerar utomlands upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning
Elever folkbokförda i Vaxholm har möjlighet att studera i svensk grundskola utomlands som följer svensk 
läroplan (Lgr11). Detta omfattar elever från förskoleklass till årskurs 9. Vid skolgång i svensk grundskola 
utomlands som följer (Lgr11) har även elever folkbokförda i Vaxholm möjlighet att ta med skolpeng. 
Vaxholms stads riktlinjer BUN § 37/2013 reglerar ersättning till svensk grundskola och gymnasieskola 
utomlands. För ökad tydlighet och tillgänglighet har riktlinjerna delats upp i två separata, en för 
grundskolan och en för gymnasiet. Riktlinjen har även uppdaterats till förvaltningens nya mall. I sak har 
ingen förändring skett.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2020-01-29

Riktlinjer för skolpeng till elever i svensk grundskola utomlands

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lena Svensson, utbildningsförvaltningen, lena.svensson@vaxholm.se 

För kännedom: Rektorerna i Vaxholms stads grundskolor rektorer@vaxholm.se
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/17.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 9 Analys Vaxholms stads trygghetsarbete 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Alla barn och elever har rätt att utvecklas, lära i en trygg miljö och bemötas med respekt (5 kap. 3 § och 
6 kap. 6-10 §§ skollagen; Lgr 11). Förskola, skola och fritidshem ska vara fria från diskriminering, 
trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling. Det finns i huvudsak tre lagar som skyddar 
barn och elever från kränkningar, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier i förskolan och 
skolan – skollagen (6 kap.) (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och barnkonventionen. Enligt 
skollagens 6 kap. 6 § ska Vaxholms stad se till att varje verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling av barn och elever, samt genomföra åtgärder för att förebygga och 
förhindra att det sker.

Syftet med denna rapport är att granska 2019 års arbete för att se hur och vad som skett samt lägga 
grunden för 2020 års utvecklingsarbete. 

Ett resultat av det gånga årets arbete är att vi kan se att allt fler incidenter anmäls. Antalet anmälningar 
ligget trots det relativt lågt vid en jämförelse med den statistik som Friendsrapporten 2019 redogör för 
där var fjärde elev i mellan- och högstadiet har utsatta för kränkningar det senaste året. Trots dessa 
resultat och att mer än var fjärde elev svarar att de blivit utsatta förkränkningar, svarar nästan var femte 
i skolpersonalen att de inte känner till att någon elev har blivit kränkt av en annan elev det senaste året. 
Det kan bero på många olika faktorer, till exempel att vissa kränkningar har blivit så vanliga att de har 
normaliserats. Vaxholms stads skolor uppger att de har ett väl fungerande trygghetsarbete. Personalen 
är närvarande i elevernas olika sammanhang; lektion, rast och fritidstid och finns där eleverna är. 
Verksamheternas ledning arbetar tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare fram 
trivselregler och förhållningssätt i skolan för att upptäcka om det förekommer diskriminering, 
trakasserier eller kränkande behandling.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2020-01-29

Rapport ” Vaxholms stads trygghetsarbete 2019, Analys av arbetet rörande kränkande behandling”, 
Linda Marklund, 2020-01-29 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Vaxholms stads rektorer, rektorer@vxholm.se

För kännedom: Ulrika Strandberg UF, ulrika.strandberg@vaxholm.se
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/25.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 10 Uppföljning och analys av inkomna klagomål 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vikten av tydlig kommunikation är något som genomsyrar en stor del av inkomna klagomål. Flera av 
inkomna klagomål rör frågeställningar som ligger utanför utbildningsförvaltningens möjlighet att 
påverka. Det kan vara andra nämnders ansvarområden, andra kommuner eller leverantörer som 
ansvarar för själva sakfrågan. Förvaltningen vidarebefordrar i sådana fall klagomålen och försöker så 
långt det är möjligt att följa upp att det enskilda ärendet hanteras av berörd part.

En väl fungerande klagomålshantering ger en möjlighet att kvalitetssäkra verksamheten och att 
identifiera brister och risker som på sikt kan leda till stora problem om de inte åtgärdas.

Många av klagomålen kopplade till skolskjuts sker i början av terminerna, när tider och rutter ska sätta 
sig. Det är problem som oftast löser sig ganska snabbt. De återkommande klagomålen rör 
trafiksituationen kring framförallt skolorna vilket är ett problem som är svårlöst. Klagomålen rörande 
skolvägens beskaffenhet verkar ha lugnat ner sig efter förvaltningsrätten meddelat beslut i de 
överklagade ärendena.

Specialkosten är det område där det inkommer flest synpunkter kopplat till måltidsenhetens uppdrag. 
Det är en fråga som är väldigt känslig för den enskilde individen att det blir rätt i om den ska orka hela 
dagen i förskola och skola. För att ytterligare säkra upp att korrekt kost serveras till de mest utsatta 
individerna har dialogmöten införts. Ny e-tjänst är på väg för att underlätta och tydliggöra var och hur 
ansökningar ska göras.

Det har inte skett någon begräsning av portionsstorlek eller mängd av huvudkomponenten eller i budget 
(råvarukostnad/gäst). Alla ska alltid kunna äta sig mätta. Med anledning av hållbarhetsarbetet 
(svinnhantering) har en uppmaning gjorts om att ta en mindre smakportion om barnet/eleven är osäker 
på om den tycker om maten och att man gärna får hämta mer mat. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vid ombyggnationer/omorganisationer som sker exempelvis av 
Resarö kök är det mycket viktigt att kommunikationen utåt är tydlig kring vad som sker och vilka effekter 
det får på den dagliga verksamheten.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2020-01-27

Kopia på beslutet till
För kännedom: Utbildningschef
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/8.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 11 Anmälningar och överklaganden, redovisning till nämnd 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Inga nya anmälningar gentemot kommunen har inkommit från Skolinspektionen eller BEO.

Överklaganden

Ett beslut om tilläggsbelopp (särskilt stöd för fristående verksamhet) för har överklagats till 
förvaltningsrätten. I ett grundbeloppsbeslut (skolpeng) har det inkommit en ansökan om anstånd med 
att inkomma med en överklagan. Ansökan har beviljats genom ett ordförandebeslut.

Förvaltningsrätten har nu meddelat beslut i alla överklagade skolskjutsärenden – domstolen har 
fastställt all Vaxholms stads beslut. Kammarrätten har meddelat prövningstillstånd i ett ärende om 
skolskjuts ute på Skarpö. Totalt är nu tre ärenden under omprövning hos kammarrätten.

Skolpliktsbevakning

Tre elever är under utredning då de inte är inskrivning vid någon skola. Sju elever har varit utan 
placering i mer än 180 dagar. Sex av dessa eleven är på grund av varaktig vistelse utomlands utskrivna 
från skolan idag men följs kontinuerligt upp för att säkerställa att deras rätt till utbildning tillgodoses. 
Den sjunde eleven är under utredning för att eventuellt skrivas ut i mars.

Det har inkommit tre nya skolpliktsanmälningar till förvaltningen som är under utredning. I tidigare 
anmälda ärenden fortsätter förvaltningen att följa och stötta verksamheterna och vårdnadshavarna.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-01-28, Linda Marklund 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2019/318.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 12 Utredning Moderna språk grundskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Nämnden beslutar att erbjuda spanska, franska och tyska som språkval. 

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har utrett frågan om tyskan ska erbjudas som valbart språk i Vaxholms stad. 
Utredningen har initierats av rektorerna som uppmärksammat förvaltningen om de svårigheter skolorna 
har med att rekrytera behöriga lärare samt för få elever som läser tyska som språkval.

Huvudmannen är enligt lag skyldig att erbjuda två moderna språk, men ska sträva efter att erbjuda fler. I 
denna utredning redovisas båda argument för och emot att ta bort tyskan som valbart alternativ. 

Det starkaste argumentet för att behålla tyskan är elevens valfrihet att läsa tyska för att kunna använda 
det som en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Tyskan är även ett av de största språken inom EU. 
Elevers kunskap i tyska är därmed en fördel i och med EU:s fria rörlighet. Vidare är det positivt om 
Vaxholm kan erbjuda samma utbud av språk som kringliggande kommuner. 

Argument för att ta bort tyska språket som valbart alternativ är utmaningen att hitta behörig lärare med 
liten omfattning för undervisning av elever i åk 6. Koncentreras resurser och tid till spanska och franska 
skulle det kunna leda till mer omfattande och därmed attraktiva tjänster inom språk och ökade 
möjligheter att rekrytera behöriga lärare. 

Yrkanden
Svante Nordell (M) yrkar att nämnden beslutar att erbjuda spanska, franska och tyska som språkval.

Ordföranden finner bifall till Svante Nordells (M) yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Moderna språk – två eller tre språk

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, förvaltningschef Utbildningsförvaltningen

För kännedom: Rektor Kronängsskolan Åsa Häger: asa.hager@vaxholm.se
Rektor Resarö skola Christina Persson: christina.persson@vaxholm.se 
Rektor Vaxö-Rindö skola Charlotta Skarelius: charlotta.skarelius@vaxholm.se 
TF Rektor Söderfjärdsskolan Myrna Selenius: myrna.selenius@vaxholm.se
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2019/329.103
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Val av ledamöter barn- och utbildningsnämndens utskott 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Michael Baumgarten (L), Bertil Jansson (S) och Svante Nordell (M) utses som ledamöter till barn- och 
utbildningsnämndens utskott.

Michael Baumgarten (L) utses till utskottets ordförande.

Bertil Jansson (S) utses till utskottets vice ordförande.

Ledamöterna väljs för perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att perioden för 2019 gått ut ska nämnden besluta om att välja ledamöter till 
utskottet för 2020 samt utse en ordförande och en vice ordförande i utskottet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Michael Baumgarten (L), Bertil Jansson (S) och Svante Nordell (M) utses till 
ledamöter för barn- och utbildningsnämndens utskott för perioden 2020-01-01 till och med 2020-12-31, 
att Michael Baumgarten (L) utses till utskottets ordförande samt att Bertil Jansson (S) utses till 
utskottets vice ordförande.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-12-27 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Johanna Frunck, klk 

För kännedom: Ledamöter i barn- och utbildningsnämndens utskott
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2019/330.0
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 14 Kontaktpolitiker 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kontaktpolitiker fastställs för respektive verksamhetsområde för 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 mars 2012 (BUN § 6/2012) att införa kontaktpolitiker för 
interna och externa förskolor och grundskolor i Vaxholms stad. Uppdraget beslutades i syfte att få insyn 
i och få återrapportering från verksamheterna.

Med anledning av nytt år behöver nya grupper för kontaktpolitiker väljas. 

Grupp 1 (Överby förskola, Ytterby förskola, Resarö skola, Äppelängen, Skärgårdsholken, 
Kronängsskolan) 

Svante Nordell (M), sammankallande
Daga Bäfverfeldt (WP) 
Ulrika Schelwander (C) 
Bertil Jansson (S)
Kristina Elmlund Joelson (MP)   
Kerstin Olander (KD) 
Annbritt Kronlund (V) 

Grupp 2 (Lekhagen, Rindö förskola, Montessoriförskolan, Freja, Vaxö skola, Rindö skola, 
fritidsgårdverksamheten)
Jonas Andersson (C), sammankallande
Eleonore Mårtensson (M) 
Hanna Backström (-)
Caisa Holm (L) 
Mikael Guslin (M) 
My Hvittfeldt (S) 
Ulla Fernqvist Lind (WP) 

Grupp 3 (Båten, Öppna förskola , Söderkulla, Söderfjärdsskolan, Montessori Vaxholm)

Kent Öhman (M), sammankallande
Michael Baumgarten (L) 
Ann-Sofi Klar (C)  
Peter Lindqvist (-) 
Irma Kilim (S) 
Moniqua Hultberg (WP) 
Gunnar Moberg (WP) 
Tina Runhem (M) 
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Protokoll
2020-02-10

2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-12-27

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer

Ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/11.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 15 Redovisning av delegeringsbeslut 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar delegeringsbeslut som anmälts till sammanträdet.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

 ärendelista delegeringsbeslut – utskriven 2020-01-29, §§ 1-9 

 delegeringsbeslut 6 kap. skollagen fr.o.m. 2019-12-05 t.o.m. 2020-01-29 

 sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-12-03  t.o.m. 2020-01-28

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

Handlingar
Ärendelista delegeringsbeslut – utskriven 2020-01-29, §§ 1-9 

Delegeringsbeslut 6 kap. skollagen fr.o.m. 2019-12-05 t.o.m. 2020-01-29 

Sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-12-03  t.o.m. 2020-01-28
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-02-10

Änr BUN 2020/3.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 16 Utestående uppdrag 2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

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

Handlingar
Utestående uppdrag till nämnden, 2020-02-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf
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