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§ 18 Justering och fastställande av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Tina Runhem (M) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 28 april 2020.
Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Tina Runhem (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 28 april 2020 samt att utskickad föredragningslista fastställs.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande

3

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/65.042
1 av 1

§ 19 Ekonomiskt utfall februari 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall för februari 2020.
Verksamhet 3

Utfall jan-feb 2020

Nämnd- och styrelse

Budget jan-feb
Budgetavv
2020 jan-feb 2020
Å rsprognos 2020 Årsbudget 2020 Avvikelse

-63

-75

11

0

-447

447

Kulturskola

-794

-794

0

0

-4 763

4 763

Fritidsgårdar

-327

-327

0

0

-1 963

1 963

Öppen förskola

-203

-203

0

0

-1 220

1 220

Förskola, ped omsorg

-11 376

-11 937

560

0

-68 861

68 861

F-klass, Grundskola, Fritids

-28 768

-28 143

-625

0

-169 920

169 920

-8 554

-8 847

293

0

-54 054

54 054

-442

-477

35

0

-2 860

2 860

Gemensam admin

-1 364

-1 620

256

0

-9 890

9 890

ESU

-6 494

-6 430

-63

0

-38 712

38 712

Gymnasieskola
VUX; SFI

Egen regi
Total

187

1 109

-922

0

0

0

-58 200

-57 745

-455

0

-352 691

352 691

-57 745

-608

0

-352 691

352 691

Volympåverkan

-153

Total exkl volympåverkan
Ansvar 6

-153

-58 353

Utfall jan-feb 2020

Budget jan-feb 2020

Budgetavv jan-feb 2020

Årsprognos 2020 Årsbudget 2020 Avvikelse

Vaxö skola

353

168

185

0

0

0

Rindö skola

-478

-333

-144

0

0

0

Kronängsskolan

288

500

-212

0

0

0

Köken

-81

41

-122

0

0

0

Resarö skola

314

284

29

0

0

0

Söderfjärdsskolan

-23

54

-78

0

0

0

-5

21

-25

0

0

0

Egen regi

153

11

142

0

0

0

Storstugans ungdomsgård

186

5

181

0

0

0

-404

73

-477

0

0

0

40

102

-62

0

0

0

Resarö förskolor

-157

184

-340

0

0

0

Total

187

1 109

-922

0

0

0

Kulturskola

Vaxholm Östra
Vaxholm Västra

Egenregins förskolor visar ett underskott på sammantaget ca 870 tkr för januari och februari. Då kort tid
av året passerat är det svårt att prognosticera utfallet för helåret men fördjupad analys pågår. Den
främsta orsaken är färre barn än budgeterat vilket genererar ett underskott på 350 tkr. Den andra delen
är lönekostnader som i stor utsträckning härrör från sjuklöner men även en viss del beror på
övertalighet som är något vi förhandlar under våren för att säkerställa balans i grundbemanningen till
augusti. Något som också kommer att analyseras är hur den nya hyresmodellen påverkar ekonomin.
Grundskolornas underskott förklaras av ett förväntat statsbidrag för lärarassistenter som ännu inte
betalats ut.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-03-05, Ulrika Strandberg.

……………………….
Ordförande

4

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/65.042
1 av 2

§ 20 Ekonomiskt utfall och prognos mars 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall och prognos på förvaltningsnivå för mars 2020.
Verksamhet 3

Utfall jan-mar 2020

Årsbudget 2020

Avvikelse

-114

-112

-3

-450

-447

-3

-1 191

-1 191

0

-4 763

-4 763

0

Fritidsgårdar

-491

-491

0

-1 963

-1 963

0

Öppen förskola

-305

-305

0

-1 220

-1 220

0

Förskola, ped omsorg

-17 366

-17 905

539

-68 322

-68 861

2 200

F-klass, Grundskola, Fritids

-43 030

-42 215

-814

-170 735

-169 920

-2 200

Gymnasieskola

-12 875

-13 271

396

-53 658

-54 054

0

-606

-715

109

-2 751

-2 860

200

Gemensam admin

-2 082

-2 431

348

-9 542

-9 890

350

S&S

-9 525

-9 646

121

-38 592

-38 712

0

916

1 663

-747

-747

0

-500

-86 669

-86 617

-51

-352 743

-352 691

Nämnd- och styrelse
Kulturskola

VUX; SFI

Egen regi
Total
Varav Volympåverkan

Budget jan-mar
Budgetavv
2020
jan-mar 2020 Årsprognos 2020

52

Total exkl volympåverkan

52

-86 617

-86 617

1

47
-47

-352 743

-352 691

0

BUN
Färre barn i förskola
Fler barn i F-klass, Fritids, Grundskola
Volym gymnasiet, rättar till sig i höst
Volym VUX SFI
Gemensam admin vakant tjänst
S&S Bidrag migrationsverket
Ansvar 6

Utfall jan-mar 2020

Budget jan-mar 2020

Budgetavv jan-mar 2020

Årsprognos 2020

Årsbudget 2020

Vaxö skola

573

252

321

0

Rindö skola

-677

-500

-177

0

Kronängsskolan

716

749

-34

0

Köken

-72

61

-133

0

Resarö skola

554

427

127

0

Söderfjärdsskolan

-82

82

-164

0

Kulturskola

-14

31

-45

0

Egen regi

265

17

249

0

Storstugans ungdomsgård

298

7

291

0

Vaxö Rindö förskoleområde

-578

110

-688

0

-66

428

-494

915

1 663

-747

Vaxö Resarö förskoleområde
Total

0
-500

0

Egen Regi
Vaxö och Resarö har inte ersatt frånvaro med vikarier och har fler elever än budget
SÖF och Rindö har mer lönekostnader än budget.
Köken lön och verksamhetskostnader överstiger budget
Egen regi (reserv)
……………………….
Ordförande
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Storstugan, ej tillsatt tjänst för satsningen
Förskolorna lönekostnader över budget

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2020-04-15, Ulrika Strandberg

……………………….
Ordförande
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2020-04-27
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§ 21 Vaxholms stads trygghetsplaner 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads förskolor och skolor publicerar en trygghetsplan för respektive verksamhet i januari
varje år som gäller för hela året. Trygghetsplanen syftar till att främja lika rättigheter och möjligheter
samt förbygga och åtgärda diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling
enligt skollagen, diskrimineringslagen och barnkonventionen. Trygghetsplanerna är en del i det viktiga
trygghetsarbete som sker dagligen ute i verksamheterna och genom deras planerade trygghetsår. I
trygghetsplanen preciserar varje förskola och skola mål och aktiva åtgärder för att säkra
trygghetsarbetet. För att möjliggöra detta arbete sker det på flera nivåer – främjande, förebyggande och
åtgärdande. Personalen i verksamheterna har också normkritiska glasögon på för att kunna identifiera
risker eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter.
Trygghetsplanen ska gås igenom varje år och uppdateras vid behov. Barn och elever ska känna till hur de
kan göra om de känner sig diskriminerade, trakasserade eller kränkta. Trygghetsplanen ska finnas
tillgänglig för vårdnadshavare, elever och personal på Unikum/Teams och vaxholmswebben, samt i
utskriven form på förskolan/skolan.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-03-04, Christina Björkenvall
Trygghetsplaner:
Vaxö/Resarös förskolor:
Förskolan Båten, Ytterby förskola och Överby förskola (2020-01-01--2020-12-31).
Vaxö/Rindös förskolor:
Förskolan Blynäsviken, förskolan Lekhagen, Rindö förskola (2020-01-01--2020-12-31).
Kronängsskolan (2020-01-01--2020-12-31).
Resarö skola (2020-01-01--2020-12-31).
Rindö skola (2020-01-01--2020-12-31).
Söderfjärdsskolan (2020-01-01--2020-12-31).
Vaxö skola (2020-01-01--2020-12-31).

……………………….
Ordförande
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§ 22 Uppföljning av gymnasieelever från Vaxholms stad 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Eleverna från Vaxholm stad är spridda över 70 gymnasieskolor. 51 procent av eleverna går i de skolor
som utgör de fem vanligaste skolvalen: Tibble gymnasium (Täby), Åva Gymnasium (Täby), Marina
Läroverket (Danderyd), Danderyds gymnasium och Täby Enskilda gymnasium. År 2019 var det 494 elever
som hade en gymnasieplacering jämfört med 517 elever året innan. 78,5 procent går ett
högskoleförberedande program och 20,2 procent på yrkesprogram. Andel elever folkbokförda i Vaxholm
som fick sitt förstahandsval till gymnasiet hösten 2019 var 57,5 procent. Det är färre än 2018. Det är
framför allt männen som minskat från 68,3 procent till 43 procent. Däremot är det fler kvinnor från
Vaxholm, 74,1 procent, som får sitt förstahandsval jämfört med kvinnor för Stockholms län (67,3
procent) och Riket (70,3 procent).
Att slutföra sin gymnasieutbildning är en förutsättning för goda arbetsmöjligheter längre fram i livet.
2019 var det 76,9 procent av eleverna folkbokförda i Vaxholm som fick en examen inom tre år (jfr.
Stockholms län 68,1 procent och Riket 66,3 procent). Det är en nedgång från föregående läsår då 83,3
procent av gymnasieeleverna tog sin examen inom tre år. Likväl är det plats tre i Stockholms län, före
Täby, men efter Lidingö och Danderyd. Det är en fortsatt hög andel elever, 72,3 procent, som når
grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år för 2019. Det är fjärde plats i
Stockholms län efter Täby, Lidingö och Danderyd. Övergångsfrekvensen till högskola inom tre år ligger
på 46 procent för Vaxholm vilket är en minskning från 54 procent 2018. Det är emellertid högre än
Rikets 41 procent men lägre än Stockholms län på 50 procent.
Den genomsnittliga nettokostnaden för gymnasieskola per elev 2018 i Vaxholm uppgår till 99 913 kr
jämfört med Stockholms län på 105 425 kr och hela Riket på 113 114 kr. Avvikelsen från den beräknade
standardkostnaden var -17,3 procent. Det är ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-04-06 Monica Lalander och Christina Björkenvall

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 23 Timplan för integrerade elever som läser enligt
grundsärskolans läroplan i Vaxholms stad läsåret 2020-2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Timplan för integrerade elever som läser enligt grundsärskolans läroplan 2020-2021 antas enligt
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
En elev som läser enligt grundsärskolans timplan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Inför föregående läsår gjorde Skolverket, på uppdrag av regeringen, en rad förändringar men i
år har inga förändringar skett. Det innebär att den timplan som barn- och utbildningsnämnden
beslutade inför innevarande läsår, föreslås ligga kvar inför 2020/2021 enligt nedan:

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

Handlingar
Timplan för elever som läser enligt grundsärskolans läroplan i Vaxholms stad, 2020/2021

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer i Vaxholms stad och biträdande rektor på Söderfjärdsskolan
Eva Axelsson, rektor Söderfjärdsskolan eva.axelsson@vaxholm.se
Kajsa Österblom, bitr. rektor Söderfjärdsskolan kajsa.osterblom@vaxholm.se
Åsa Häger, rektor Kronängsskolan asa.hager@vaxholm.se
Nina Persson, rektor Resarö skola christina.persson@vaxholm.se
……………………….
Ordförande
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2 av 2
Barn- och utbildningsnämnden
Lotta Skarelius, rektor Vaxö/Rindö skolområde charlotta.skarelius@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 24 Timplan för Vaxholms stads grundskolor läsåret 2020-2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Timplan för Vaxholms stads grundskolor läsår 2020/2021 antas enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Inför föregående
läsår gjorde Skolverket, på uppdrag av regeringen, en rad förändringar men i år har inga förändringar
skett. Det innebär att den timplan som barn- och utbildningsnämnden beslutade inför innevarande
läsår, föreslås ligga kvar inför 2020/2021 enligt nedan:

Skollagen reglerar inte antalet timmar per årskurs, utan per stadium totalt. Rektorerna har, tillsammans
med utbildningsförvaltningen, dock enats om att i mesta möjliga mån ha samma fördelning mellan
årskurserna, med vissa lokala avvikelser. Beslutet grundar sig i att det ska vara enklare att samverka
mellan skolorna samt förenkla vid eventuellt skolbyte inom kommunen. De lokala avvikelserna
(gulmarkerat i timplaneöversikten) är:




elevens val – som är fritt för respektive f-6-skolorna att fördela mellan låg- och mellanstadium så
länge eleven fått 118 (59+59) timmar elevens val när eleven slutar årskurs 6
idrott och hälsa på lågstadiet
den i timplanen valbara delen av ämnena SO och NO på mellan- och högstadiet

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
……………………….
Ordförande
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Handlingar
Resarö skolas timplan 2020/2021
Vaxö/Rindö skolområdes timplan 2020/2021
Söderfjärdsskolans timplan 2020/2021
Kronängsskolans timplan 2020/2021
Vaxholms stad timplan 2020/2021

Kopia på beslutet till
För kännedom:
Rektorer i Vaxholms stad:
Nina Persson Christina.persson@vaxholm.se
Åsa Häger asa.hager@vaxholm.se
Lotta Skarelius charlotta.skarelius@vaxholm.se
Eva Axelsson eva.axelsson@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 25 Utredning mindre skola på Rindö
Barn- och utbildningsnämndens föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta:
1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till
årskurs sex.
2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera
vid behov.
3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291).

Ärendebeskrivning
Våren 2016 togs ett politiskt beslut i kommunstyrelsen (KS2016/21.291) att bygga en ny skola på Rindö
med plats för 200 elever, ett antal som senare har reviderats till 175 elever, i åldrarna 6-12 år (f-6skola). De senaste åren har skolan haft ett vikande elevantal och ekonomiskt underskott vilket medfört
att kommunfullmäktige har givit barn- och utbildningsnämnden uppdraget att utreda om det ska byggas
en mindre skola på Rindö än den som planeras. Idag går det 90 elever på Rindö skola vilket är 59 procent
av barnen som bor på Skarpö och Rindö. Detta är en lägre andel än i övriga Vaxholms f-6 skolor där i
snitt 79 procent av barnen i närområdet väljer den skola som är närmast.
Utbildningsförvaltningen har utrett tre olika organisationsförslag för mindre skola, f-3, f-5 och f-6. Under
utredningen har även alternativet att inte bygga någon skola på Rindö framträtt då överkapacitet på
skolplatser råder på Vaxön. Utgångspunkten har varit de elever som är mottagna läsåret 20/21 men
hänsyn har även tagits till antagandet att andelen elever som väljer skolan ökar till 79 procent.
Fördelar som identifierats vid samtliga organisationsförslag är möjlighet till ett tätt och nära samarbete
mellan respektive yrkeskategori, men också mellan professionerna. Personalen på skolan lär känna alla
elever, vilket är positivt för undervisningen och elevernas trygghet. Möjligheter att samverka
ämnesövergripande (tematiskt).
Utredningen visar på pedagogiska utmaningar oavsett vilken organisationsform som beslutas. Vid en f-3
skola blir det mycket få lärare och om denna organisation beslutas bör skolan lokaliseras i närheten av
Rindö förskola för samordningsvinster. Utbildningsförvaltningen ser dock detta alternativ som mycket
sårbart vilket kan bidra till sämre utbildning för eleverna. Fördelarna med en f-5 skola motverkas av
nackdelarna för eleverna i åk 6. Att byta skola för ett läsår innebär negativa konsekvenser för den
åldersgruppen varför utbildningsförvaltningen inte förordar detta alternativ.
En f-6 skola med delvis åldersblandade grupper som inledningsvis ges utbildning i skolhuvudbyggnaden
är det minst sårbara alternativet, men det finns negativa aspekter och utmaningar som behöver beaktas
och hanteras av skolledning, lärare och elevhälsa. Samordning med Vaxö skola inom rektorsområdet för
att säkerställa god utbildning och det systematiska kvalitetsarbetet är avgörande för att möte
läroplanens och skollagens krav.
Ett alternativ som framträtt under pågående utredning är att inte bygga någon skola på Rindö då
kommunen sammantaget har överkapacitet av skolplatser. Skolgång skulle då erbjudas barnen som bor
på Rindö och Skarpö på Vaxö skola, Söderfjärdsskolan eller Montessori skolan. Dessa skolors
ekonomiska förutsättningar skulle då förbättras och möjliggöra för att större andel av grundbeloppet går
till lärare, elevhälsa och god utbildning.

……………………….
Ordförande
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Barn- och utbildningsnämnden

Yrkanden
Ordföranden yrkar att barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka
kommunfullmäktige besluta:
1. Rindö skola ska organiseras i helt eller delvis åldersblandade grupper från förskoleklass till
årskurs sex.
2. Rindö skola ska organiseras i en skolbyggnad för cirka 105 barn med möjligheten att expandera
vid behov.
3. Beslutet bör ersätta tidigare beslut fattat av kommunstyrelsen (KS 2016/21.291).
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Rapport ”Mindre skola på Rindö” 2020-04-15
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2020-04-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

UF, Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se

För kännedom:

Rektor Charlotta Skarelius, charlotta.skarelius@vaxholm.se

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/52.615
1 av 1

§ 26 Riktlinjer för skolskjuts och elevresor - revidering 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ärendet bordläggs i avvaktan på utredning av uppsamlingsplatser.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har gett utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att beräknad gångtid till uppsamlingsplats/busshållplats ska ingå i den maximala restiden till och från
skolan.
Utbildningsförvaltningen bedömer att det inte finns någon fördel med att införa tidsbegränsningen. Hur
lång tid en sträcka tar att gå är subjektivt och svårt att påvisa vid prövning av frågan. Handläggning,
upphandling och planering av skolskjuts blir svårare ju fler parametrar kopplade till riktlinjer som ska
vägas in. Elever som reser inom kommunen har relativt nära till närmsta kollektivhållplats samt korta
restider.
Vill nämnden införa tidsbegränsning finns möjlighet att införa en gräns på 90 minuter från det att eleven
lämnar hemmet till det att eleven befinner sig på skolgården. Denna tidsbegränsning gäller i sådana fall
elever folkbokförda i Vaxholm som reser inom kommunen.

Yrkanden
Tina Runhem (M) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på utredning av uppsamlingsplatser.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Handlingar
Tjänsteutlåtande – total restid skolskjuts

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/93.609
1 av 1

§ 27 Samlat uppdrag utredning utveckling av
fritidsgårdsverksamheten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med ett representativt urval av ungdomar i berörd
åldersgrupp utreda och kartlägga hur fritidsgårdsverksamheten ska organiseras.
2. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med en reviderad verksamhetsbeskrivning.

Ärendebeskrivning
Vaxholms stads ungdomsverksamhet har under de senaste åren varit inne i ett expansivt skede från att
2017 haft en begränsad verksamhet till att idag vara en levande verksamhet med fasta öppettider tre
dagar i veckan och som därutöver bedriver aktiviteter vid större helgdagar.
Under 2019 framkom en vilja till att ungdomsverksamheten ska fortsatta expandera. Detta resulterade i
flera politiska beslut. För att få en samlad bild kring hur ungdomsverksamheten ska fortsätta utvecklas
anser förvaltningen att det är av vikt att de tidigare besluten sammanfattas i ett inriktande beslut.
Förvaltningen föreslår att tidigare beslut avseende fritidsgårdverksamheten sammanfattas i följande
uppdrag:
Förvaltningen får i uppdrag att fortsätta att utveckla fritidsgårdsverksamheten med fokus på att
möjliggöra att verksamheten flyttar till Campusområdet. Förvaltningen får vidare i uppdrag att utreda
hur barn- och utbildningsnämnden kan stödja de frivilliga verksamheterna.
Förvaltningen ska återrapportera hur det går med arbetet till barn- och utbildningsnämnden som då ska
informera kommunfullmäktige i frågan.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att i samråd med ett representativt urval av ungdomar i berörd
åldersgrupp utreda och kartlägga hur fritidsgårdsverksamheten ska organiseras.
2. Förvaltningen ska återkomma till nämnden med en reviderad verksamhetsbeskrivning.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anders Roxström, 2020-03-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Anders Roxström, uf

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/69.00
1 av 1

§ 28 Förtydligande uppdrag ungdomsinflytande
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Ansvaret för att arbeta med ungdomsinflytande på en övergripande nivå övertas av kommunstyrelsen
från barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning
När kommunfullmäktige i december antog mål- och budget 2020-2022 fastställde fullmäktige en
satsning under 2020 för barn- och utbildningsnämnden gällande ungdomsinflytande/råd.
Utbildningsförvaltningen är positiv till att Vaxholm ska arbeta för att öka barns och ungdomars
inflytande såväl i barnens dagliga verksamheter som vid övergripande beslutsfattande.
Utbildningsförvaltningen har stämt av frågan kring ungdomsinflytande/råd med representanter från de
styrande partierna och det har framkommit en vilja till att öka barns- och ungdomars inflytande i frågor
som berör samtliga nämnder samt kommunstyrelsen.
Med anledning av detta så bedömer utbildningsförvaltningen att ansvaret bör flyttas till
kommunstyrelsen som har det samordnande ansvaret för nämnderna.
I budgeten är det avsatt 100 tkr för ungdomsinflytande/råd. Utbildningsförvaltningen bedömer att det
under 2020 går att hantera de eventuella kostnader som kommunstyrelsen övertar utan ett beslut om
förändring av budget.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2020-03-11

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/101.612
1 av 1

§ 29 Ställa in FEAST
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnder beslutar att ställa in det traditionella evenemanget FEAST vårterminen
2020 och uppdrar åt Enheten för samverkan och stöd att organisera alternativa evenemang.

Ärendebeskrivning
Med anledning av regeringens förordning och de kompletterande rekommendationerna rörande covid19 om att begränsa folksamlingar till under 50 personer måste FEASTen ställas in i år.
Vaxholms stads krislednings förslag är att vi ställer in FEAST och uppdrar åt enhet Samverkan och stöd
att i samarbete med hållbarhetschef arbeta vidare med alternativa insatser som föreslås i
konsekvensanalysen.
När gruppen kommit längre i arbetet med mer konkreta aktiviteter skickar vi ut ett informationsbrev till
skolorna, vh och elever. I samma brev informerar vi även om att den traditionella skolavslutningen
ställas in och skolorna kommer att anordna avslutningar i mindre sammanhang. Förslagsvis går
informationen ut i början på nästa vecka.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att barn och utbildningsnämnder ska besluta att ställa in det traditionella
evenemanget FEAST vårterminen 2020 och uppdrar åt Enheten för samverkan och stöd att organisera
alternativa evenemang.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Anders Roxström, 2020-04-21

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

sara.sandbacka@vaxholm.se

För kännedom:

Madeleine Larsson, Hållbarhetschef, madeleine.larsson@vaxholm.se

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/42.621
1 av 1

§ 30 Patientsäkerhetsberättelse 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhetsberättelsen 2015-2019.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar patientsäkerhetsberättelsen 2015-2019 till barn- och
utbildningsnämnden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-02-19, Anders Roxström
Patientsäkerhetsberättelse 2019, barn- och utbildningsnämnden, 2020-02-19.

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer för grundskolan, rektorer@vaxholm.se
Ulrika Strandberg, utbildningschef utbildningsförvaltningen

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2019/266.610
1 av 1

§ 31 Revidering av Riktlinjer för rätt till plats i förskola och pedagogisk
omsorg i Vaxholms stad
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderade riktlinjer för rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg antas.

Ärendebeskrivning
Revidering av tidigare beslutade riktlinjer för rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg i Vaxholms
stad (2019-08-18).
I de reviderade riktlinjerna har utbildningsförvaltningen förtydliggjort vad veckolov innebär samt under
rubriken ”Allmän förskola” förtydliggjort att om vårdnadshavare önskar omsorg för sitt barn (som har
avgiftsfri förskola 15 tim1) under veckolov debiteras en veckoavgift för varje påbörjad vecka. Detta är
något som redan är beslutat men som har saknats i riktlinjerna.
Utbildningsförvaltningen har även tydliggjort vad som gäller för öppettider för verksamheter i Vaxholm.
Ramtiden för förskola och pedagogisk omsorg är 55 timmar per vecka förlagt från måndag till fredag. Det
är upp till verksamheten att bestämma hur öppettiderna ser ut inom ramen för 55 timmar per vecka
utifrån föräldrars behov vid arbete och studier. Verksamheterna följer regelbundet upp föräldrars behov
av omsorg för barnen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lena Svensson 2020-02-20
Revidering riktlinjer: Rätt till plats i förskola & pedagogisk omsorg i Vaxholms stad.

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Svensson, utbildningsförvaltningen.

För kännedom:

Förskolorna i Vaxholm. Både fristående och kommunala.

1

Allmän förskola 3-5 år är avgiftsfri 15 timmar enligt skollagen (2010:800).

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2019/315.610
1 av 2

§ 32 Riktlinjer för fritidshem i Vaxholms stad, revidering 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderade riktlinjer för fritidshem antas.

Ärendebeskrivning
Revidering av tidigare beslutade riktlinjer för fritidshem (2011-11-01)
I de reviderade riktlinjerna har utbildningsförvaltningen redaktionellt förtydligat lydelser med samma
innebörd som tidigare.
I dessa fall har riktlinjerna samma innebörd som tidigare med skillnaden att saker har skrivits ut:



Att restid ingår i ”behov med hänsyn till arbete eller studier”
Prioriteringsordning av vem som har rätt till fritidshem har tagits bort eftersom det inte är
relevant vid bedömning av plats. Går elev i skolan och uppfyller kriterierna för fritidshem ska
fritidshem erbjudas.

I dessa fall har innebörden ändrats:






Att studierna måste vara studiemedelsberättigade eller SFI har tagits bort, eftersom skollagen
bara anger att fritids ska erbjudas med hänsyn till vårdnadshavares studier.
Exempel på utbildningar som inte är studiemedelsberättigade är utbildning till yrkesofficier,
forskarutbildning (om personen tidigare varit doktorand), eller de som går uppdragsutbildning.
Vårdnadshavare som läser dessa utbildningar kommer därmed att erbjudas fritidshem.
Under särskilt stöd har en skrivning tillkommit: ”Dessa elevers rätt gäller inte enbart tillgång till
fritidshem utan även en verksamhet av sådan kvalitet att eleven får sitt behov av särskilt stöd
tillgodosett”. Denna skrivning är klippt direkt ur förarbetet till Skollagen där de skriver om
fritidshemmet (Prop 2009/10:165 kap 18.5 sid. 407). Lydelsen gällde tidigare men är nu
utskriven i riktlinjerna.
Begränsningen av tid i fritidshem för barn till föräldralediga och arbetssökande tas bort. Tidigare
erbjöds barn till föräldralediga 15 timmar i veckan och barn till arbetssökande 25 timmar i
veckan. Nu erbjuds dessa elever lika mycket tid som de andra barnen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jenny Söderholm 2020-03-27
Reviderade riktlinjer för fritidshem i Vaxholms stad, 2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Svensson, utbildningsförvaltningen.

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

Protokoll

2020-04-27
2 av 2
Barn- och utbildningsnämnden
För kännedom:

Åsa Häger, rektor Kronängsskolan, asa.hager@vaxholm.se
Charlotta Skarelius, rektor Vaxö-Rindö, charlotta.skarelius@vaxholm.se
Christina Persson, rektor Resarö, christina.persson@vaxholm.se
Eva Axelsson, rektor Söderfjärdsskolan, eva.axelsson@vaxholm.se
Christina Ahlström, rektor Montessori, christina@monvax.se

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/63.002
1 av 1

§ 33 Reviderad delegeringsordning 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta reviderad delegeringsordning.

Ärendebeskrivning
Rätten att fatta placeringsbeslut för förskoleklass flyttas av organisatoriska skäl från rektorerna till
administrativ chef. Övriga placeringsbeslut, benämns som byte av placering och kvarstår på rektorerna.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar avslag till förvaltningens beslutsförslag.

Proposition
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut föreligger.
Ordföranden ställer proposition på de både yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-03-05, Linda Marklund
Delegationsordning, reviderad 2020-03-05

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Svensson, lena.svensson@vaxholm.se

För kännedom:

Grundskolerektorerna, rektorer@vaxholm.se

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/61.600
1 av 1

§ 34 Rapport skolansökan 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen rapporterar om årets skolansökan för barn som fyller sex år under 2020 och
som ska börja i förskoleklass höstterminen 2020. Rapporten innehåller också en prognos för totala antal
elever för respektive skola.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-03-02, Lena Svensson

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/8.610
1 av 1

§ 35 Anmälningar och överklaganden, redovisning till nämnd 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
En ny anmälning i två delar har inkommit gentemot kommunen från Skolinspektionen/BEO. Ett beslut
om placering i förskola har laglighetsöverklagats och avslagits.
I två av de till kammarrätten överklagade skolskjutsbesluten har dom meddelats. Vaxholms stads beslut
ändras såtillvida att eleven detta år hade haft rätt till vinterskolskjuts under tiden nov-feb. Ett av
skolskjutsärendena i kammarrätten och överklagan som ligger i Skolväsendets överklagandenämnd
inväntar vi fortfarande beslut i.
Dom har meddelats i ärendet om tilläggsbelopp för fristående verksamhet – överklagandet avslogs med
motiveringen att det inte finns någon anledning att ifrågasätta nämndens beräkning av tilläggsbeloppets
storlek. Förvaltningsrätten anser därför att nämnden haft skäl för sitt beslut.
Dom har meddelats i ett ärende om placering av förskolebarn mot ena vårdnadshavarens vilja –
överklagan avslogs.
Inga nya ärenden kopplat till att elever saknar skolplacering.
Det har inkommit fem nya skolpliktsanmälningar till förvaltningen som är under utredning, samt
notifiering om att fem till är på gång. I samtliga ärenden har skolan en tydlig plan för hur ärendena ska
hanteras och förvaltningen stöttar där behov finns. I tidigare anmälda ärenden fortsätter förvaltningen
att följa och stötta verksamheterna och vårdnadshavarna.
Det har under denna period inkommit tre personuppgiftsanmälningar:




Felaktigt borttagen anmälan om kränkande behandling, då verksamheten och förvaltningen
ändå har koll på och dokumentation av händelsen har risken för den enskilde bedömts som
ringa och ingen anmälan har gjorts till Datainspektionen.
Dokument hittade vid skrivaren innehållandes personuppgifter. Då det är en begränsad mängd
personer som kan ha hunnit se handlingarna och de inte innehåller känsliga personuppgifter har
detta inte anmälts till Datainspektionen.
Stöld av 4 telefoner, 10 ipads och två datorer från förskolan Båten, detta har anmälts till
Datainspektionen.

Förvaltningens bedömning är att nämnden inte behöver göra något i dessa ärenden i detta läge.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2020-03-04, Linda Marklund

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Anders Roxström, anders.roxstrom@vaxholm .se

För kännedom:

Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se
……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/11.600
1 av 1

§ 36 Redovisning av delegeringsbeslut 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar delegeringsbeslut som anmälts till sammanträdet.
Följande delegeringsbeslut redovisas:


Rapporter delegeringsbeslut Evolution till 2020-03-16 samt till 2020-04-27.



Rapport kränkande behandling 2019-11-06-2020-03-04 samt 2020-03-04-2020-04-15



Rapport delegeringsbeslut laglighetsprövning 2020-03-04-2020-04-14



Delegeringsbeslut tagna mellan 2019-11-06-2020-03-03.



Sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2020-01-29-2020-03-03 samt 2020-03-042020-04-14

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Rapporter delegeringsbeslut Evolution till 2020-03-16 samt till 2020-04-27.
Rapport kränkande behandling 2019-11-06-2020-03-04 samt 2020-03-04-2020-04-15
Rapport delegeringsbeslut laglighetsprövning 2020-03-04-2020-04-14
Delegeringsbeslut tagna mellan 2019-11-06-2020-03-03.
Sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2020-01-29-2020-03-03 samt 2020-03-04-2020-0414

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

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2020-04-27
Änr BUN 2020/3.600
1 av 1

§ 37 Utestående uppdrag 2020
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag

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

