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§ 51 Justering och fastställande av föredragningslista

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 23 augusti 2018.

Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar: 

 Ärende nummer 19, Rapport från kontaktpolitiker utgår.
 Ärende nummer 20, Förvaltningen informerar flyttas upp och behandlas som ärende nummer

19.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast den 23 augusti 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:

 Ärende nummer 19, Rapport från kontaktpolitiker utgår.
 Ärende nummer 20, Förvaltningen informerar flyttas upp och behandlas som ärende nummer

19.

Ordförande finner bifall till eget yrkande.
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§ 52 Ekonomiskt utfall juni

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall för juni 2018.

Verksamhet 3

Utfall 
jan-jun 2018

Budget 
jan-jun 

2018

Budgetavv 
jan-jun 

2018
Årsprognos 
2018

Årsbudget 
2018 Avvikelse

Nämnd- och styrelse -171 -219 47 -437 -437 0

Kulturskola -2 085 -2 085 0 -4 170 -4 170 0

Fritidsgårdar -684 -758 74 -1 368 -1 515 147

Öppen förskola -494 -494 0 -988 -988 0

Förskola, ped omsorg -35 693 -38 915 3 222 -71 580 -74 783 3 203
F-klass, Grundskola, 
Fritids -84 304 -84 951 648 -168 008 -169 687 1 679

Gymnasieskola -24 264 -23 344 -919 -48 693 -47 292 -1 401

VUX; SFI -2 353 -1 375 -978 -2 880 -2 750 -130

Gemensam admin -4 887 -5 102 216 -10 249 -10 283 34

Barn och elevstöd -15 765 -15 791 27 -31 608 -31 585 -23

Egen regi 2 706 783 1 924 0 0 0

Total -167 992 -172 252 4 260 -339 981 -343 490 3 509

Volympåverkan -1 855 -1 855 -3 509 -3 509
Total exkl 
volympåverkan -169 847 -172 252 2 405 -343 490 -343 490 0

Ansvar 6

Utfall 
jan-jun 2018

Budget 
jan-jun 
2018

Budgetavv 
jan-jun 2018

Vaxö skola -310 162 -472

Rindö skola -500 -383 -117

Kronängskolan 2 613 1 105 1 509

Köken 73 41 32

Resarö skola 940 -136 1 076

Söderfjärdsskolan 86 102 -17

Kulturskola -180 21 -201

Egen regi 351 4 347

Storstugans ungdomsgård -139 3 -142

Vaxholm Östra -249 -251 2

Vaxholm Västra 26 152 -125

Resarö förskolor -4 -37 33

Total 2 706 783 1 924
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Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-20, Myrna Selenius

Kopia på beslutet till
För kännedom: Myrna Selenius
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§ 53 Grundskolornas kunskapsresultat 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Ärendet sammanfattar kunskapsresultat för elever i Vaxholms kommunala skolor läsåret 2017/18 samt 
visar trender för betyg i årskurs 9 åren 2015–2018. Betygsresultat finns för årskurs 6 och 9 samt resultat 
från de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9. Skolverket presenterar officiella resultat i slutet av året. De 
resultat som presenteras för läsåret 2017/2018 i den här rapporten är preliminära resultat och kommer 
eventuellt att justeras när de officiella resultaten publiceras. Detta är också orsaken till att inga resultat 
för Stockholms län eller riket för läsåret 2017/2018 finns i rapporten. Resultaten är deskriptiva utan 
analys eftersom skolorna arbetar med det nu i höst.

Vaxholms stad har sammanfattningsvis goda kunskapsresultat och meritvärdet för årskurs 9 för 
Kronängsskolan (tidigare Norrbergsskolan) har förbättrats avsevärt från 241 poäng 2016/2017 till 256 
poäng. Det är en fortsatt skillnad mellan könen där flickorna ökat från 253 poäng till 271, och pojkarna 
från 228 poäng till 244. Vad gäller minst betyget E (godkänt) i alla ämnen för elever i årskurs 9 i 
Kronängsskolan så blev resultatet preliminärt 94,6 procent (122 elever av totalt alla elever, 129 stycken). 
För elever folkbokförda i Vaxholm som går på Kronängsskolan så landade det på 94,4 procent (118 
elever av totalt 125). Det är en rejäl ökning från förra året då det låg på 84,2 procent. 

I årets resultat så är det totalt 97,6 procent av eleverna i årskurs 9 i Kronängsskolan som är behöriga till 
minst något nationellt gymnasieprogram. Det är en förbättring och det högsta resultatet på flera år. 
Totalt är det tre elever folkbokförda i Vaxholm 2018 som gått på Kronängsskolan som inte uppnått 
behörighet till gymnasieskolan.

Meritvärdet för Vaxholms stads kommunala skolor årskurs 6 landade 2018 på 233 poäng. Det är en 
ökning jämfört med 2016 (228) och 2017 (229). Däremot så har andelen elever med minst E i alla ämnen 
minskat till 92,7 procent 2018 jämfört med 94,4 procent 2017. 

Vad gäller de nationella proven så har Vaxholms stad mycket goda resultat för alla årskurser. För årskurs 
3 i svenska så klarade 95 procent av eleverna kravnivån och 83 procent av eleverna klarade alla delprov. 
I matematik uppnådde 96 procent av eleverna kravnivån och 85 procent av eleverna klarade alla 
delprov. Det är mindre skillnader mellan pojkar och flickor i år än 2017. 

Årskurs 6 i Vaxholms stad presterar också mycket bra i ämnesproven för svenska, matematik och 
engelska. 96 procent av de deltagande eleverna fick minst betyget E (godkänt) i den sammanfattande 
bedömningen i svenska, 95 procent i matematik och 97 procent i engelska. 

För årskurs 9 erhöll 94 procent av de deltagande eleverna minst betyget E i den sammanfattande 
bedömningen för svenska och för ämnesprovet i engelska var det 97 procent. Årets matematikprov har 
inget inrapporterat resultat eftersom provet spreds innan provdatumet och skolorna fick då ett 
ersättningsprov. 2018 gjorde eleverna i årskurs 9 nationellt prov i historia och fysik. I historia uppnådde 
89 procent av de deltagande eleverna betyg A-E och i fysik 93 procent.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-13, Christina Björkenvall.
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§ 54 Resultat från brukarundersökningar förskola och grundskola 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad genomför årligen enkäter till föräldrar med barn i förskola och 
familjedaghem samt elever och föräldrar i åk 2, 5 och 8. Enkäterna riktar sig till kommunala såväl som 
fristående verksamheter. Detta är en redovisning av resultatet med huvudfokus på de kommunala 
verksamheterna. En djupare analys pågår ute i skolorna samt på förvaltningen. 

I årets enkät har vi inkluderat frågor om fysisk aktivitet och barnens skärmtid vilka är aktuella områden 
idag. De redovisas i en bilaga. Sammanfattningsvis så visar resultaten att en stor andel av Vaxholms 
stads elever i åk 2, 5 och 8 är aktiva och rör på sig flera gånger i veckan. Detsamma gäller att delta aktivt 
på idrottslektionerna. En majoritet av eleverna är aktiva i någon förening eller klubb i Vaxholm eller i 
närliggande kommuner. Skärmtid och stillasittande är större på helgen och ju äldre barnen blir.  

Vaxholms stad har 96 procent nöjda föräldrar i förskolan och 97 procent upplever att barnen trivs. 
Tryggheten ligger också högt med 95 procent. Till skillnad från Skolinspektionsenkäten får Vaxholms 
stad bra betyg på området anpassning efter barnets behov där 86 procent (kommunala)/84 procent 
(fristående) anser att det är tillräckligt mycket personal jämfört med Skolinspektionens nationella enkät 
där resultatet endast är 69 procent. Vidare anser föräldrarna att barnen får ett tillräckligt stöd på 
förskolan. En tillitsfull relation till personalen får också ett högt betyg då hela 97 procent 
(kommunala)/96 procent (fristående) upplever att de har det. Ett förbättringsområde för Vaxholms 
stads förskolor är emellertid kommunikationen via Unikum. Föräldrarna är nöjda med förskolans 
tillgänglighet och återkoppling men de ger ett något lägre betyg till Unikum som informationskanal men 
också som kommunikationskanal för verksamheterna att synliggöra förskolans utbildning och barnets 
utveckling samt lärande. 

Eleverna i åk 2 är mycket nöjda med sin skola (97 procent) och känner sig trygga (95 procent). Även 
frågor som berör undervisning får goda resultat förutom frågan om eleverna kan få svårare uppgifter om 
man vill som är lägre i år (71 procent jämfört med 80 procent 2017) samt om lärarna frågar eleverna hur 
de skulle vilja arbeta under lektionerna (58 procent jämfört med 70 procent 2017). Något förvånande är 
resultatet för användning av Ipad/eller dator som har sjunkit rejält till 50 procent jämfört med förra 
årets resultat på 83 procent.

83 procent av eleverna i årskurs 5 och 72 procent av eleverna i årskurs 8 anger att de är nöjda med sin 
skola. Tryggheten i skolan får höga betyg - 96 procent i årskurs 5 och 94 procent i årskurs 8. En mycket 
hög andel elever i årskurs 5 och hög andel elever i årskurs 8 instämmer helt och till stor del att de lär sig 
saker på lektionerna. I årskurs 5 så säger 94 procent av eleverna att de tycker att lärarna förklarar så att 
de förstår. För årskurs 8 är det 73 procent. Frågan om ”mina lärare talar om för mig när jag lyckats bra”, 
att få bekräftelse, är något som flickor i årskurs 8 tycker stämmer mindre bra (45 procent) än pojkarna i 
samma årskurs liksom elever i årskurs 5. Detsamma gäller lärares förväntningar om eleverna ska nå 
kunskapskraven i alla ämnen där majoriteten av pojkarna (91 procent) tycker att det stämmer jämfört 
med en lägre andel flickor, 72 procent, i årskurs 8. För årskurs 5 svarar en tredjedel av eleverna ”vet 
inte”. Det är ett område att se över.
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Vårdnadshavarna är nöjda med sitt/sina barns skola och betyget är högre ju yngre barnen är. Vad gäller 
trygghet så är det mer än väl godkänt då 95 procent av vårdnadshavarna i årskurs 2 upplever att deras 
barn är trygga i skolan, 93 procent i årskurs 5 och 96 procent i årskurs 9. Även trivseln är hög.

Att få tydlig information om hur ens barn ligger till i förhållande till kunskapskraven och vad barnet 
behöver göra för att nå sina mål är två viktiga frågor. För årskurs 2 och 5 är det bra betyg men lägre för 
årskurs 8. Hälften av föräldrarna för barn i årskurs 8 upplever att de inte får tydlig information om vad 
deras barn behöver göra för att nå sina mål i skolan. I högstadiet blir kraven högre och det är än 
viktigare att förstå sig på kunskapskraven och de olika ämnesmatriserna. Detta är ett utvecklingsområde 
som också innefattar Unikum.

Frågan om samarbetet mellan skolan och föräldrarna är viktig och något som skolans styrdokument tar 
upp. 91 procent av vårdnadshavarna i årskurs 2, 86 procent i årskurs 5 och 77 procent i årskurs 8 tycker 
att det fungerar helt och hållet eller till stor del. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-10-14, Christina Björkenvall.
Bilaga: fysisk aktivitet och skärmtid, brukarenkät 2018

Kopia på beslutet till
För kännedom: Förskolechefer och rektorer i Vaxholms stad.
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§ 55 Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg antas.
2. ”Villkor för godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola eller annan

pedagogisk verksamhet i Vaxholms stad” upphör att gälla som styrdokument.

Ärendebeskrivning
Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för flera verksamhetsformer men syftar till verksamheter 
som erbjuds i stället för förskola och fritidshem. Pedagogisk omsorg kan bedrivas i enskild eller 
kommunal regi. 

Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda pedagogisk omsorg om 
barnets vårdnadshavare önskar det. (25 kap. 2 § skollagen).

I Vaxholms stad bedrivs pedagogisk omsorg i dagsläget endast i kommunal regi. Av 25 kapitlet 10-11 §§ 
skollagen framgår det att enskild ska beviljas rätt till bidrag för pedagogisk omsorg om denne har 
förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet, verksamheten 
inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens verksamhet, verksamheten är öppen för alla barn 
som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet samt om avgifterna inte är 
oskäligt höga Av 25 kapitlet 10 § skollagen framgår vidare att nämnden har tillsyn för enskild pedagogisk 
omsorg som nämnden medgivit rätt till bidrag. 

Av skollagen framgår det med andra ord att en kommun är skyldig att ta emot och hantera ansökningar 
om bidrag för enskild pedagogisk verksamhet samt att kommunen har ett tillsynsansvar gentemot en 
verksamhet som beviljats bidrag.  

Även om det inte bedrivs någon enskild pedagogisk omsorg i Vaxholms stad idag så är det viktigt att 
säkerställa att barn- och utbildningsnämnden vid behov på ett rättssäkert och enhetligt sätt kan fullfölja 
sina lagstadgade skyldigheter att hantera ansökningar om bidrag för pedagogisk omsorg samt bedriva 
tillsyn över verksamhet som beviljats bidrag. För att möjliggöra detta anser förvaltningen att är det är av 
vikt att det finns ett styrdokument som beskriver vilka krav Vaxholms stad ställer på enskild pedagogisk 
omsorg vid ansökan om bidrag, drift och tillsyn.

Förvaltningens förslag till riktlinjer är utarbetade med utgångspunkt i att barn- och utbildningsnämnden 
på ett bra sätt ska kunna fullfölja lagstadgade skyldigheter men tanken med uppbyggnaden och 
innehållet i riktlinjerna är att det ska vara lättförståeligt och tillgängligt för såväl tjänstemän på 
förvaltningen, ansvariga inom enskild pedagogisk omsorg samt allmänheten. Riktlinjerna ska användas 
som stöd för förvaltningen vid hantering av ansökningar om bidrag och vid tillsyn av enskild pedagogisk 
omsorg. Vidare ska riktlinjerna användas av huvudmän både som stöd för att utarbeta en komplett 
ansökan för bidrag och vid drift av verksamheten. Slutligen är tanken att riktlinjerna ska kunna läsas av 
allmänheten för att få en bild av vilka krav och på vilket sätt Vaxholms stad ställer krav på enskild 
pedagogisk omsorg. 

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-06-27, Johanna Frunck.
Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg.

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf
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§ 56 Uppräkning av programpriser inom gymnasieskola samt förslag
till prislista 2019

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Prislista för gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,80 procent

antas.

2. Förslaget till uppräkning av strukturtillägget om 1,80 procent antas.

Ärendebeskrivning
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av 
programpriserna efter förslag från Storsthlm. Kansliet tar fram underlag enligt fastställd 
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning.

Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program inom gymnasieskolan och 
strukturtillägget räknas upp med 1,80 procent inför 2019.

Storsthlms styrelse beslutade den 13 juni 2018 att rekommendera samverkansområdets kommuner 
följande:

1. styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner att fastslå bifogad prislista för
gymnasieskolan 2019 baserat på en genomsnittlig uppräkning om 1,80 procent

2. styrelsen rekommenderar samverkansområdets kommuner att anta förslaget till uppräkning av
strukturtillägget om 1,80 procent.

Den samlade bedömningen gör att Barn- och utbildningsnämnden står bakom Storsthlms 
rekommendationer.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-07-31, Monica Lalander
Rekommendation till uppräkning av programpriser och strukturtillägg 2019 inom gymnasieskola
Uppräkning av programpriser och strukturtillägg på gymnasiet 2019- underlag för beslut
Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2019
Strukturtillägg- modell för beräkning och regelverk 2019

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Vaxholm stad, kommunförbundet Stockholms län (SSL) 

Monica Lalander, monica.lalander@vaxholm.se 
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§ 57 Uppföljning av risk- och konsekvensanalys inför införandet av 1-1

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
I Handlingsplan för digital skolutveckling i Vaxholms stad står framskrivet att skolorna i Vaxholms stad 
ska ta fram en lokal risk- och konsekvensanalys inför införandet av digitala verktyg. Analysen ska bidra 
till bland annat en medvetenhet hos personal och elever kring de risker ett dagligt användande 
eventuellt kan leda till. Analysen är också ett viktigt redskap vad gäller förberedelse inför för eventuella 
kriser, samt ett dokument att använda i ett proaktivt arbete kring de risker som ringats in. 

En första analys genomfördes i samband med införandet av en dator per elev i årskurs 4-9, augusti 2017. 
I juli 2018 gjordes en uppföljning av denna analys.

Uppföljningen visar att de inringade riskerna har minskat avseende sannolikhet och konsekvens, baserat 
på vad rektorerna gemensamt angivit i sina respektive lokala risk- och konsekvensanalyser. 

Några punkter har ringats in som avgörande för framgång, exempelvis: 

 Ett framgångsrikt arbete med Undervisningslyftets avseende kompetensutvecklingsinsatser för
pedagogerna

 Löpande utbildning inom våra gemensamma program och system, exempelvis Unikum och
Office 365

 Personal och elever har, på grund av dagligt användande, under läsåret blivit mer vana och
skickliga på att använda digitala verktyg

 Högstadiet inför under läsåret 2018/2019 mer idrott på schemat vilket kan komma att minska
risken för fysiska besvär

 Nätverken fungerar bra
 Bra stöd från de lokala och de centrala IT-stödjarna avseende teknik och pedagogik

Några utmaningar har också ringats in, exempelvis: 

 Då skolan enligt skollag ska vara avgiftsfri och datorn är ett nödvändigt verktyg för eleverna är
kostnaden för datorer, som av oaktsamhet förloras eller går sönder, en risk för skolans ekonomi.
Den försäkring som utbildningsförvaltningen har tecknat gäller oförutsedda händelser (och en
försäkring som täcker oaktsamhet finns inte på marknaden). Skadeståndstalan enligt
Skadeståndslagen kan väckas mot vårdnadshavare, men den processen kan bli långdragen och
kostsam. Förebyggande åtgärder sätts in i form av informationsmöte med vårdnadshavare för
att ge råd kring förvaring och skötsel av verktyget samt i skolan daglig träning av det egna
ansvaret att hantera sitt digitala verktyg. Några skolor har valt att inte skicka hem det digitala
verktyget i årskurs 4.

 Mer stöd till direktsupport avseende tekniken önskas på skolorna
 Fortsatt finansieringsstöd avseende den löpande leasing-kostnad behövs.

Yrkanden
Ordförande yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.
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Protokoll
2018-08-20

2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-07-13, Myrna Selenius
Uppföljning av gemensam och konsekvensanalys vid införande av 1–1

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer i Vaxholms stad

Louise Furness, louise.furness@vaxholm.se
Åsa Häger, asa.hager@vaxholm.se
Ann Lisinski, ann.lisinski@vaxholm.se
Christina Persson, christina.persson@vaxholm.se
Charlotta Skarelius, charlotta.skarelius@vaxholm.se
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2015/137.008
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 58 Delrapportering av handlingsplan för Digital skolutveckling i
Vaxholm stad

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Skolorna har sedan läsåret 2016/2017 genomgått en stor förändring vad gäller det digitala landskapet. 
Handlingsplan för Digital skolutveckling i Vaxholms stad 2016-2019 har bidragit till att skolan 
systematiskt ökat kvaliteten i undervisningen, där utgångspunkt alltid tagits i främjandet av elevers 
lärande. På två år har våra elever fått tillgång till tidsenliga lärverktyg samt program som stödjer deras 
utveckling. Våra lärare har fått kompetensutveckling som stödjer dem i deras undervisningspraktik – 
både vad gäller pedagogik och teknik. Skolornas nätverk har förbättrats och kan idag möta de behov 
som en-till-en-skolor kräver vad gäller stabilitet i nätverk. Lokala och centrala IT-stödjare bidrar till att 
våra elever utvecklas digitalt och att de tekniska förutsättningarna finns för att stödja ett digitalt 
arbetssätt. 

Handlingsplanen för Digital skolutveckling i Vaxholms stad (2016-2019) följs i stort enligt plan. I början 
av 2020 ska slutrapport presenteras. Utbildningsförvaltningen har gjort en delrapportering av delar av 
handlingsplanen, där Undervisningslyftet, Inköp/teknik/support och Ekonomi är några av de punkter 
som utvärderas. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-01, Myrna Selenius
Delrapportering av handlingsplan för digital skolutveckling, 2018-08-01, Myrna Selenius

Kopia på beslutet till
För kännedom: Utbildningschef Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/44.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 59 Redovisning av överklaganden 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Uppföljning föregående redovisning; 

Skolväsendets överklagandenämnd beslutade att upphäva rektorns beslut att inte utarbeta 
åtgärdsprogram och återförvisade ärendet för skyndsam kompletterande utredning och ny prövning. 
Med tillägg om att hålla särskild koll på elevens framtida frånvaro.

Under perioden 8 mars-31 juli 2018 har det inkommit tre överklaganden till utbildningsförvaltningen.

Skolväsendets överklagandenämnd:

Rörande samma elev som det föregående ärendet överklagades även det nya beslutet om att upprätta 
ett åtgärdsprogram daterat den 23 april 2018. Beslutet är fattat av rektor Charlotta Skarelius på Vaxö 
skola. Vh tog del av beslutet den 11 maj 2018 och överklagan inkom den 23 maj 2018 till 
utbildningsförvaltningsförvaltningen. Överklagandet inkom inom tidsfristen och skickades vidare till 
Skolväsendets överklagandenämnd. Då eleven sedermera har slutat vid skolan inkom den 27 juli beslut 
från nämnden om att de avskriver ärendet. 

Beslut om skolskjuts:

Laglighetsprövning förvaltningsrätten – beslut om skolskjuts med skoltaxi och SL kort togs den 5 juni 
2018 av Lisa Lundberg. Vh överklagade lagligheten till förvaltningsrätten i erforderlig tid. 
Förvaltningsrätten meddelade i dom den 16 juli 2018 att överklagan avslogs.

Omprövning av beslut - sedan nya uppgifter framkommit vid överklagan har beslut om skolskjuts taget 
den 5 maj 2018 av Lisa Lundberg omprövats av tf utbildningschef Myrna Selenius den 21 juni. Beslut om 
tilldelning av skolskjuts med skoltaxi i kombination med SL kort har ändrats till endast skoltaxi i enlighet 
med vh:s överklagan.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-07-31, Linda Marklund
Lista med överklaganden perioden 180308-180731, Linda Marklund, 2018-07-31
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/103.612
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 60 Skolchef

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ulrika Strandberg utses till skolchef från och med 20 augusti 2018.

Ärendebeskrivning
Ny reglering om skolchef som syftar till ett stärkt fokus på regelefterlevnad och därmed en ökad 
likvärdighet för elever inom olika skolor och huvudmän. Idag anses det finnas kvalitetsbrister hos många 
huvudmän, skolor och bestämmelser om bl.a. särskilt stöd och systematiskt kvalitetsarbete följs inte 
alltid. Det anses att om huvudmännen blir bättre på att leva upp till de krav som finns för utbildningen 
så kommer eleverna i högre utsträckning få sina rättigheter tillgodosedda och erbjudas en bättre 
utbildning. Detta bedöms uteslutande medföra positiva konsekvenser för eleverna.

8 a § Ny paragraf

Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som 
gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en 
skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. 

Paragrafen innebär att en huvudman inom skolväsendet ska utse minst en skolchef för sin verksamhet. 
Kravet gäller för såväl offentliga som enskilda huvudmän. Med skolväsendet avses alla skolformer och 
fritidshemmet (1 kap. 1 §). Skolchefens uppgift är att biträda huvudmannen med att tillse att de 
föreskrifter som gäller för utbildningen följs. Med föreskrifter avses samtliga bestämmelser i lagar, 
förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för utbildningen. Sådana föreskrifter finns främst i 
skollagen och anslutande författningar, men även i t.ex. arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567). 

Om skolchefen finner att verksamheten inte lever upp till vissa författningskrav ska denne försöka 
åtgärda bristerna inom ramen för sina befogenheter. Om skolchefens befogenheter inte är tillräckliga 
för att åtgärda bristerna, t.ex. för att tillräckliga medel saknas för att adekvata åtgärder ska kunna 
genomföras, får det anses ligga inom skolchefens ansvar att informera den del av huvudmannen som är 
ytterst ansvarig. 

Ansvaret för att utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med gällande regelverk 
ligger dock alltid på huvudmannen själv, vilket också framgår av 8 §.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-01, Linda Marklund

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/104.004
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 61 Dokumenthanteringsplan Barn- och utbildningsnämnden 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Ny dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden antas.

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen är uppdaterad enligt gällande lagstiftning och nuvarande verksamhet. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-02, Lena Svensson

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden, 2018-08-02, Lena Svensson

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer i Vaxholms stad, rektorer@vaxholm.se  

Förskolechefer i Vaxholms stad, forskolechefer@vaxholm.se 
Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad, utbildning@vaxholm.se 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/77.612
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 62 Skolpliktsanmälan år 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
En enskild elevs frånvaro ska anmälas till barn- och utbildningsnämnden i de fall: 

 då en elev vid Vaxholms stads skolor fortfarande har ogiltig frånvaro enligt punkt 5 i stycke 4.1 i
riktlinjerna,

 då en skolpliktsanmälan inkommer från en skola med annan huvudman,
 då en elev är frånvarande mer än två månader oavsett orsak (även vid till exempel sjukdom,

ledighet eller utlandsvistelse). Utbildningschefen ansvarar för att ärende enligt ovan bereds till
nämnden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-07-10, Linda Marklund

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektor Charlotta Skarelius,       

Rektor Åsa Häger,              
Anmälare Chatharina Morholm (Kunskapskolan)
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/77.612
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 63 Skolpliktsriktlinjer

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro för skolpliktiga elever (årskurs f-9) i 
Vaxholms stad antas.

Ärendebeskrivning
Arbetet med skolnärvaro är en prioriterad fråga i Vaxholm. Att delta i undervisningen är en förutsättning 
för att nå kunskapskraven och därmed för elevernas möjligheter till vidareutbildning, arbete och 
delaktighet i samhället.

Alla folkbokförda barn i Vaxholms stad som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och 
specialskola har skolplikt och lagstadgad rätt till kostnadsfri utbildning (7 kap. 2-3 §§ skollagen). 
Skolplikten innebär att grundläggande utbildning är obligatorisk och att eleven måste delta i den 
utbildning som anordnas om barnet inte har giltigt skäl att utebli (7 kap. 17§ skollagen). 

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår barnet fyller sex år om inga andra särskilda skäl 
föreligger (7 kap. 10 §§ skollagen).

Skolpliktsriktlinjerna är utarbetade genom förvaltningens processbaserade arbete och är uppdaterade 
efter nu gällande lagstiftning.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-06, Linda Marklund
Riktlinjer för skolpliktsbevakning och hantering av frånvaro för skolpliktiga elever (årskurs f-9) i 
Vaxholms stad, 2018-08-06

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer i Vaxholms stad, rektorer@vaxholm.se  

Förskolechefer i Vaxholms stad, forskolechefer@vaxholm.se 
Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad, utbildning@vaxholm.se  
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/50.612
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 64 Skolpliktsbevakning och frånvarohantering år 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Alla folkbokförda barn i Vaxholms stad som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola1 och specialskola 
har skolplikt och lagstadgad rätt till kostnadsfri utbildning (7 kap. 2–3 §§ skollagen). Skolplikten innebär 
att grundläggande utbildning är obligatorisk och att eleven måste delta i den utbildning som anordnas om 
barnet inte har giltigt skäl att utebli (7 kap. 17§ skollagen). 

Vaxholms stad ska se till att eleverna i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Vaxholms 
stad ska också se till att elever som inte går i dess skola på något annat sätt får föreskriven utbildning 
(7 kap. 21–22 §§ skollagen). Detta innebär i praktiken att Vaxholms stad bevakar alla skolpliktiga barn 
som bor i kommunen. I bevakningen ingår inte bara att barnen är skolplacerade utan också att de 
faktiskt går i skolan och får den undervisning de har rätt till. En elev som har hög frånvaro oavsett 
orsakerna, löper risk att missa viktiga delar i lärandet. Detta kan i sin tur leda till en ofullständig 
utbildning, vilket försvårar ett aktivt deltagande i såväl yrkes- som samhällslivet. När en elev går i en 
skola som inte är inom Vaxholms stads regi är det dock huvudmannens ansvar att snarast anmäla till 
Vaxholms stad när eleven börjar eller slutar vid skolan eller är frånvarande i betydande utsträckning 
utan giltig orsak (7 kap. 22 § skollagen).

1 juli 2018 har skollagen förtydligat rektors ansvar att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig 
som ogiltig. Till grund för ändringar i skollagen ligger utredningen ”Saknad! Uppmärksamma elevers 
frånvaro och agera!” (SOU 2016:94) där man uppmärksammat vikten av att agera på elevers frånvaro på 
ett tidigt stadium oavsett om den är giltig eller ogiltig. I samband med detta tillkommer begreppet 
problematisk frånvaro för att inrymma fler aspekter av frånvaron där all sorts frånvaro som till exempel 
anmäld och oanmäld frånvaro, ströfrånvaro och långvarig frånvaro är viktig att beakta då all frånvaro 
inskränker barns rätt till utbildning och framtida möjligheter. Problematisk frånvaro är således ett 
levande begrepp där skolorna måste ta en mer aktiv roll och bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 
med skolfrånvaron i olika led för att förebygga och klara av pågående elevärenden.

Mot bakgrund av dessa rapporter och utbildningsförvaltningens arbete med frågan så kommer nya 
riktlinjer och rutiner att implementeras i Vaxholms stad i höst. Utbildningsförvaltningen har också tagit 
fram olika processer som stöd för skolorna i detta arbete. Projektet problematisk skolfrånvaro 
tillsammans med Storsthlm och andra kommuner (en del av uppdraget ”Psykisk hälsa – problematisk 
skolfrånvaro”) som pågått i mer än ett år kommer också att fortsätta. 

Sedan 2015 har utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad ett kommungemensamt 
frånvarohanteringssystem (Skola24). I systemet anmäler vårdnadshavare frånvaro för eleven och lärare 
registrerar närvaro och frånvaro för lektionerna. Systemet ger möjlighet att systematiskt följa upp 
elevers frånvaro både på skol- och huvudmannanivå.

1 Samma bestämmelser gäller som för grundskolan om inga undantag med hänvisning till undervisningens upplägg tagits (7 kap. 9 § skollagen).
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Protokoll
2018-08-20

2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-08, Christina Björkenvall

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer Vaxholms stads grundskolor
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/56.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 65 Riktlinjer för behandling av klagomål och synpunkter
(anmälningar)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för behandling av klagomål och synpunkter (anmälningar) antas.

Ärendebeskrivning
Efter det att förvaltningen har utvecklat strukturen för riktlinjer har de i våras antagna riktlinjerna 
uppdaterats i enlighet med den nya strukturen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-05-14, Linda Marklund
Riktlinjer för klagomålshantering 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer och förskolechefer i Vaxholms stad
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/105.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 66 Riktlinjer för att främja likabehandling och motverka
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för aktiva åtgärder och likabehandling antas. 

Ärendebeskrivning
Arbetet en skola fri från mobbning, kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och 
diskriminering är en prioriterad fråga i Vaxholm. Att kunna gå till förskolan/skolan/arbetsplatsen utan 
att behöva känna oro är en förutsättning för att nå kunskapskraven och därmed för elevernas 
möjligheter till vidareutbildning, arbete och delaktighet i samhället.  

Förskolan/skolan har en långtgående skyldighet att motverka att barn och elever utsätts för kränkande 
behandling, diskriminering och trakasserier. Elever är skyldiga enligt lag att delta i utbildningsverk-
samheten. Det är därför särskilt viktigt att de inte utsätts för kränkningar i skolan. Skollagens och 
diskrimineringslagens bestämmelser kompletterar varandra. I skollagen finns det ett krav på en 
likabehandlingsplan och i diskrimineringslagen finns ett dokumentationskrav, i Vaxholms stads riktlinjer 
slås dessa två krav därför ihop. Riktlinjerna kommer att kompletteras med rutiner för att kvalitetssäkra 
arbetet.

Riktlinjerna är uppdaterade efter senaste lagändringarna.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-08-06, Linda Marklund
Riktlinjer för aktiva åtgärder och likabehandling, 2018-08-06 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer i Vaxholms stad, rektorer@vaxholm.se  

Förskolechefer i Vaxholms stad, forskolechefer@vaxholm.se 
Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad, utbildning@vaxholm.se  
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/16.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 67 Redovisning av delegeringsbeslut till barn- och
utbildningsnämnden 2018-08-20

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar delegeringsbeslut som anmälts till sammanträdet.

Följande delegeringsbeslut redovisas:

 delegeringsbeslut, BUN del. §§ 33–56.
 delegeringsbeslut, skolskjuts 2018-04-04 t.o.m. 2018-07-11 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut, BUN §§ 33–56, utskriven 2018-08-14
Sammanställning av delegeringsbeslut bifall skolskjuts fr.o.m. 2018-04-04 t.o.m. 2018-07-11
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-08-20

Änr BUN 2018/17.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 68 Utestående uppdrag 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet med ändring att punkt 2 om utredning av utökas fysisk aktivitet i 
Vaxholms stads skolor tas bort. 

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att informationen noteras till protokollet med ändring att punkt 2 om utredning 
av utökas fysisk aktivitet i Vaxholms stads skolor tas bort och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Utestående uppdrag till nämnden, 2018-08-20

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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