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§ 69 Justering och fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Rose-Marie Axelsson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 20
september 2018.
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:



Ärende 10, Rapport från kontaktpolitiker utgår.
Ärende 11, Förvaltningen informerar flyttas upp och behandlas som ärende 10.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Rose-Marie Axelsson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera
protokollet senast den 20 september 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande
revideringar:



Ärende 10, Rapport från kontaktpolitiker utgår.
Ärende 11, Förvaltningen informerar flyttas upp och behandlas som ärende 10.

Ordförande finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 70 Upphandling samhällsbetalda resor, del 2.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Upphandlingsunderlaget för samhällsbetalda resor godkänns.
2. Förvaltningschefen får delegation att hantera redaktionella och layoutmässiga ändringar i
upphandlingsunderlaget inför annonsering.
3. Förvaltningschefen får delegation att hantera kompletteringar, frågor och svar gällande
upphandlingsunderlaget under anbudstiden.

Ärendebeskrivning
Upphandling Persontransporter KS2018/27.05 (Beslut KS §26 2018-03-15) annonserades 2018-05-25
efter att upphandlingsunderlaget godkänts av Barn- och utbildningsnämnden. Vid anbudsöppning 201806-26 hade inga anbud kommit in och upphandlingen avbröts.
Projektgruppen har varit i kontakt med potentiella anbudsgivare. Den återkoppling som mottagits har
värderats och underlaget har omarbetats inom några utvalda områden. Projektgruppen bedömer att ny
upphandling, utifrån reviderat underlag, kommer öka intresset hos marknaden att lämna anbud.
Förutsättning för föreslagna beslut är att Kommunstyrelsen delegerar godkännande av
upphandlingsunderlag till Barn- och utbildningsnämnden. Ärende KS 2018/144.059 Upphandling av
samhällsbetalda resor är anmält för beslut 2018-09-13.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Lena Svensson, 2018-09-05
Upphandlingsunderlag med bilagor 2018-09-10

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Lena Svensson, Administrativ chef, lena.svensson@vaxholm.se,
Anna Holm, Upphandlare, anna.holm@vaxholm.se

För kännedom:

Agneta Franzen, Socialchef, agneta.franzen@vaxholm.se
Ulrika Strandberg, Utbildningschef, ulrika.stranberg@vaxholm.se

……………………….
Ordförande
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§ 71 Delårsbokslut - Tertial 2
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar tertialbokslut T2 för barn- och utbildningsnämnden 2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2018-09-14
Tertialbokslut T2, 2018, Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens nyckeltal 2018, Barn- och utbildningsnämnden

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, Ekonomichef

……………………….
Ordförande
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§ 72 Mål och budget 2019 - 2021
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förslag till yttrande över mål och budget 2019–2021 samt förslag till taxor och avgifter 2019, antas som
nämndens eget och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar Yttrande till mål och budget 2019–2021, innehållande mål- och
nyckeltal, driftsbudget, investeringsbudget samt taxor och avgifter för nämndens verksamheter.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2018-09-11
Yttrande till mål och budget 2019–2021, Barn- och utbildningsnämnden
Nämndens nyckeltal, 2019
Taxor och avgifter, Barn- och utbildningsnämnden, 2019

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Koray Kahruman, Ekonomichef

……………………….
Ordförande
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§ 73 Internkontrollplan 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Internkontrollplan 2019 antas och överlämnas till kommunstyrelsen för information.

Ärendebeskrivning
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern
kontroll skall 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.

Internkontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl
förtroendevalda som tjänstemän, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet
med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås.
Ansvaret för internkontroll finns reglerat i kommunallagen 6 kap 6 §:
”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska
också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.”

Kommunstyrelsen har som de andra nämnderna ansvar att se till att den interna kontrollen är tillräcklig i
den egna verksamheten. Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (SFS 2017:725) ska styrelsen leda och
samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella nämnders verksamhet.
Interkontrollplanen upprättas utifrån en riskanalys som baseras på de processer/rutiner som finns inom
kommunens olika verksamhetsområden. Vid riskanalys gör man en bedömning av sannolikheten för att
risken inträffar samt en bedömning av konsekvensen som då blir följden. Bedömning av konsekvensen
utgår från skada för brukare, medarbetare eller tredje part, samt konsekvenser för kommunens
ekonomi och/eller förtroende/varumärke.
Riskanalysen ska omprövas varje år och en internkontrollplan ska fastställas av respektive nämnd.
Nämnderna ska i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen inom
nämnden till kommunstyrelsen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2018-09-06
Internkontrollplan, Barn- och utbildningsnämnden 2019
……………………….
Ordförande
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Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen

……………………….
Ordförande
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§ 74 Skolplaceringar läsåret 2018/2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar skolplaceringar i september 2018. Resultatet av skolvalet läsåret
2018/2019 visar att totalt sett har 86 procent av alla elever i åk F-9 folkbokförda i Vaxholm en
skolplacering i någon av Vaxholms stads kommunala skolor. I åk F-6 är andelen 85 procent och i åk 7-9
81 procent. Förutom nedanstående har vi skolpliktsbevakning på fem elever som är folkbokförda i
Vaxholm.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2018-09-05

……………………….
Ordförande

9

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-09-17
Änr BUN 2018/61.002
1 av 1

§ 75 Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderad delegeringsordning för Barn- och utbildningsnämnden antas.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning antagen 2018-05-21 (2018/§48), revideras med
överensstämmande delegater: Verksamhetscontroller särskilt stöd har ersatts med Sakkunnig/Utredare
särskilt stöd, Studie- och yrkesvägledning har ersatts med Samordnare gymnasie- och vuxenutbildning,
båda i ett flertal delegationer. Studie- och yrkesvägledning har förändrats till Skoljurist avseende rätten
att fullgöra skolplikten på annat sätt. De två första förändringarna påverkar inte delegationen, utan är
egentligen bara förtydliganden för att göra det lättare att navigera i ordningen. Dessa förändringar är
gulmarkerade i dokumentet.
Vidare har tillägg kring hantering av registerutdrag, radering, rättelse, begränsning av behandling och
dataportabilitet genomförts i form av punkt 1.19. Detta har lagts till i linje med Dataskyddsförordningen
(GDPR), något som ej funnits med i tidigare delegeringsordning. Beslut om placering i förskola eller skola
har lagts till som 5.1 och tre andra mindre tillägg för att förtydliga delegationerna har genomförts under
6.3, 7.1 och 8.1. Tilläggen är markerade i grönt i dokumentet.
Andra mindre formaliaförändringar för att förenkla förståelsen av dokumentet har genomförts.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-09-04
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning 2018, reviderad

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, Utbildningschef

……………………….
Ordförande
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§ 76 Redovisning av delegeringsbeslut 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

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



delegeringsbeslut, BUN del. §§ 57–81.
delegeringsbeslut, skolskjuts 2018-07-12 - 2018-09-06 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut, BUN §§ 57–81, utskriven 2018-09-13
Sammanställning av delegeringsbeslut bifall skolskjuts 2018-07-12 - 2018-09-06

……………………….
Ordförande
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§ 77 Utestående uppdrag 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet med tillägg av följande:



Uppdrag att utreda på vilken skola barn och ungdomar som bor på Rindö, Skarpö och Tynningö
studerar.
Uppdrag att utreda hur sommarbusskort har fungerat.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet med tillägg av följande uppdrag:



Uppdrag att utreda på vilken skola barn och ungdomar som bor på Rindö, Skarpö och Tynningö
studerar.
Uppdrag att utreda hur sommarbusskort har fungerat.

Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag till nämnden, 2018-09-17

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Ulrika Strandberg, Utbildningschef

……………………….
Ordförande
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