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§ 78 Justering och fastställande av föredragningslistan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast 21 november 2018. 
Utskickad föredragningslista fastställs med undantag av att ärende 13 och ärende 16 utgår. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast 21 november 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs med undantag av att ärende 13 
och ärende 16 utgår.
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§ 79 Ekonomiskt utfall och prognos 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall för oktober 2018 samt helårprognos på 
myndighetsnivå.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-19, Ulrika Strandberg
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..……………………..
Justerare

§ 80 Rekommendation Storsthlm – Förslag till nytt samverkansavtal 
för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU)

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
Förslag till nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) antas. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad ingick år 2012 samverkansavtalet ”Samverkansavtal om den
verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen” som tecknades för Stockholms läns 
kommuner/skolhuvudmän och lärosäten med lärarutbildning i Stockholms län. 

Ett nytt förslag på avtal har tagits fram. Det nya avtalet ersätter det tidigare samverkansavtalet och
gäller från och med den 1 januari 2019 och tills vidare. Beslut om antagande av överenskommelse är att 
likställa med undertecknande. 

Sammanfattningsvis ställer det nya avtalet högre krav på kommunerna. Avtalet förutsätter bland annat 
att alla handledare är handledarutbildade med relevant lärarexamen, samt att kommunerna tar emot en 
hög koncentration av studenter. Lärarstudenterna kommer att fördelas på färre antal skolor och 
förskolor än idag, och vissa kommuner kommer i och med detta inte få studenter tilldelade sig. Pararellt 
med det nya avtalet sker ett arbete på SU att alla skolor som tar emot lärarstudenter ska ingå sk. 
”samverkanskluster”. SU ansvarar för bildandet av kluster och börjar först med att bilda kluster av de 
skolor som ingått i ”övningsskoleprojektet”. Vaxholms stad kommer att behöva ingå 
”samverkanskluster” om kommunen i framtiden ska kunna ta emot studenter. För att ingå kluster krävs 
det att kommunerna uppfyller de krav som ställs på kommunerna i det nya samverkansavtalet. För att 
Vaxholms stad ska kunna uppfylla det nya avtalet krävs internt arbete och utveckling av 
mottagarorganisation. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jenny Söderholm, 2018-10-31
Förslag till nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU), 
rekommendation ut, 2018-06-13
Internt missiv, 2018-06-15
Lärarutbildning i samverkan inom Stockholmsregionen (gäller fr.o.m. 1 januari 2019)
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§ 81 Utvärdering av sommarbusskort 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Distributionen fungerade smidigt och alla som behövde få sina biljetter kunde få dem. De flesta fick sina 
biljetter automatiskt från Trafikförvaltningen. Utbildningsförvaltningen lokaliserade på egen hand elever 
som de på förhand kunde se behövde få distribution utanför massutskicket. Dessa elever var exempelvis 
de som inte är folkbokförda i kommunen p.g.a. skyddad identitet. För elever som missats i utskicket 
p.g.a. exempelvis studier utomlands kunde själva kontakta SL och därigenom få ett kostnadsfritt kort 
genom att visa på folkbokföring i Vaxholm. Enstaka vårdnadshavare kontaktade 
Utbildningsförvaltningen med frågor om båtkort ingick i satsningen och svaret var att de inte gör det. 
Utbildningsförvaltningen bedömer att det är mest likvärdigt att endast distribuera SL-kort till alla elever i 
enlighet med regelverket.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jenny Söderholm, 2018-11-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Jimmy Olofsson, klk
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§ 82 Skolplacering elever boende på Rindö, Skarpö och Tynningö

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen presenterar en sammanställning av var elever boende på Rindö, Skarpö och Tynningö går i 
grundskolan samt förskolan. Gymnasieelever inkluderas inte i sammanställningen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jenny Söderholm, 2018-11-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Jimmy Olofsson, klk
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§ 83 Förskoleorganisation

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förändringar i förskolans organisation till läsåret 2019/2020 noteras till protokollet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om nedläggning av förskolan Äppelgården till läsåret 2019/2020 
under förutsättning att ny förskolepaviljong med sex avdelningar står klar på Vitsippans tomt. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
Att vid nedläggning av förskolan Äppelgården erbjuda lokalen till annan förskoleverksamhet.

Ärendebeskrivning
Organisationsförändring

För att eftersträva en hållbar, kvalitativ och effektiv organisation för Vaxholms stads förskolor inom egen 
regin kommer en organisationsförändring genomföras inför läsåret 2019/2020. Tre områden kommer 
att bli två områden med varsin förskolechef. Båtens förskola kommer att ingå i området Vaxö / Resarö. 
Öppna förskolan och familjedaghemmen kommer att ingå i området Vaxö / Rindö. Förskolan 
Äppelgården kommer att läggas vilande och vårdnadshavarna till barnen som idag vistas på förskolan 
kommer att kunna välja plats på annan förskola med ledig kapacitet till läsårstart augusti 2019. Platser 
finns tillgängliga inom egen regin. Förändringen kommer att genomföras succesivt under våren 2019 och 
vara fullt genomförd till läsårsstart i augusti 2019. Fram till att förändringen är genomförd kommer inte 
fler barn att erbjudas plats på Äppelgårdens förskola, utan de kommer hänvisas till andra förskolor med 
ledig kapacitet i kommunen. 

Konsekvensanalys av förändringen 
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Organisationsförändringen innebär en minskning med 1,5 tjänst när det gäller ledning och 
administration, ökad samverkan när det gäller bemanning och är ett steg i strävan mot större områden 
och stabilare ekonomi.

Organisationsförändringen innebär att förskolan Äppelgården kommer stå utan placerade barn läsåret 
2019/2020 när ny förskolepaviljong står klar på Vitsippans tomt varför förvaltningen föreslår nämnd 
besluta om nedläggning av förskolan Äppelgården. Förvaltningen föreslår även att lokalen erbjuds 
Montessori förskola inför rivningen av Norrbergsskolan vilket skulle innebära att de tillfälliga 
paviljongerna i Johannesbergsparken inte skulle behöva uppföras.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2018-11-08, Ulrika Strandberg

Kopia på beslutet till
För kännedom: Katarina Wedin, förskolechef, katarina.wedin@vaxholm.se  

Barbro Nyström, förskolechef, barbro.nystrom@vaxholm.se 
Lillbritt Mohall, förskolechef, lillbritt.mohall@vaxholm.se 
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§ 84 Kompetensförsörjningsplan UF 2018–2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningens kompetensförsörjningsplan är framtagen som ett led i den strategiska 
planeringen med syfte att belysa framtida kompetensbehov, planerad kompetensutveckling för förskola, 
grundskola och fritidshem under läsåret 2018/2019 samt aktiviteter för att marknadsföra Vaxholms stad 
som arbetsgivare. Planen revideras inför varje nytt läsår.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-11-06, Myrna Selenius
Kompetensförsörjningsplan 2018/2019, utbildningsförvaltningen Vaxholms stad

Kopia på beslutet till
För kännedom: Lena Alserud, klk 

Förskolechefer Vaxholms stad, forskolechefer@vaxholm.se
Rektorer Vaxholms stad, rektorer@vaxholm.se 
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§ 85 Läsårsdata 2019/2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Läsårsdatum för läsåret 2019/2020 antas.

Ärendebeskrivning
Enligt Skolförordningen 3 kap. §§ 2–3, ska läsåret börja i augusti, sluta i juni, omfatta minst 178 
skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem 
studiedagar för personalen. 

Förslag för läsåret 2019/2020 innehåller sammanfattningsvis:

● 179 skoldagar 
● 13 lovdagar inom terminstid
● 5 studiedagar

Höstterminen startar tisdag 20 augusti 2019 och slutar fredag 20 december 2019. 

Vårterminen startar tisdag 7 januari 2020 och slutar onsdag 10 juni 2020.

Påsklovet är förlagt till vecka 16 och efter påskhelgen (annandag påsk 13/4, lov 14–17/4). Detta är 
samma vecka som i övriga nordostkommuner, där många av eleverna i Vaxholm har sin skolgång. Det är 
viktigt att lovet ligger samma vecka för familjer med barn i skolor i olika kommuner.

Förslaget är förankrat hos rektorer och fackligt förhandlat.

Höstterminen 2019
Terminens första dag 20 augusti (tisdag)

Höstlov 28 oktober-1 november, v 44

Studiedag årskurs 7-9 9 december (måndag)

Terminens sista dag 20 december (fredag)

Vårterminen 2020
Terminens första dag 7 januari (tisdag)

Sportlov 24-28 februari, v 9

Studiedag årskurs f-6 23 mars

Påsklov 13 april- 18 april, v 16

Lovdag och helgdag 30 april-1 maj

Studiedag 20 maj

Helgdag+lovdag 21-22 maj
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Terminens sista dag 10 juni (onsdag)

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-11-07, Myrna Selenius

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer i Vaxholms stad, rektorer@vaxholm.se
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§ 86 Handlingsplan för digital förskola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras i protokollet.

Ärendebeskrivning
Handlingsplan för Digital kompetens i förskolan ligger till grund för en digital satsning i egenregin. Med 
denna handlingsplan som grund har våra förskolor en samlad möjlighet att under en treårsperiod, 2019–
2021, säkerställa en adekvat digital kompetens för de barn som är inskrivna i våra förskolor. En likvärdig 
förskola står i förgrunden när uppgradering av infrastruktur, inköp av digitala verktyg och 
kompetensinsatser samt behovet av utveckling av den digitala organisationen planerats.  Kontinuerlig 
uppföljning görs varje år där resultaten analyseras och ligger till grund för fortsatt utvecklingsarbete 
inom förskoleorganisationen. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Myrna Selenius, 2018-11-08
Digital kompetens i förskolan, handlingsplan 2019–2021, Myrna Selenius, 2018-11-08

Kopia på beslutet till
För kännedom: Förskolechefer i Vaxholms stad, forskolechefer@vaxholm.se
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§ 87 Elevhälsan - verksamhetsansvarig och medicinskt ansvarig

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden utser Ulrika Strandberg till verksamhetschef för elevhälsan och Ylva 
Falkman till medicinskt ansvarig.

Ärendebeskrivning
Barn-och utbildningsnämnden är vårdgivare för elevhälsans medicinska insats (EMI). De är ansvariga för 
att skapa goda förutsättningar för att bedriva en säker vård.  

Enligt 4 kap 2 § Hälso- och sjukvårdslagen ska den som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet utse 
någon som ansvarar för verksamheten – en verksamhetschef. 

Verksamhetschefen ansvarar i samverkan med skolsköterskor och skolläkare för att relevanta lagar och 
förordningar följs. Verksamhetschefen ansvarar för att:

 Säkerställa att verksamheten lever upp till de lagkrav som finns inom lagområdet.

 Att verksamheten/uppdraget genomförs med god kvalitet.

 Följa upp, analysera resultat inom verksamheten för att vidta åtgärder för att förbättra 
verksamheten.

 Upprätta en årsplan för systematisk kvalitetsuppföljning.

 Formulera mål för verksamheten och säkerställa sträva efter att dessa uppnås.

 Samarbete/samverkan sker internt och externt med rektor, elevhälsa, pedagoger samt övriga, 
exempelvis Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) och Barn- och ungdomspsykiatri 
(BUP). 

 Att avvikelser redovisas och att Lex Maria-anmälningar görs. 

 Verksamhetschef  har ansvar att ta emot synpunkter eller klagomål.

 Verksamhetschef svarar för att synpunkter och klagomål hanteras och att arbetssätt ändras så 
att inga vårdskador uppstår.

För att säkerställa det medicinska ska det även finnas en medicinskt ansvarig som har relevant 
utbildning. Denne ansvar för:

 för patientsäkerhetsarbetet

 Samtliga fyra skolsköterskor i verksamheten har ansvar att granska och notera eventuella 
uppkomna avvikelser och vårdskador.

 att informera patienten om en vårdskada har inträffat.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08
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Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf 

För kännedom: Ylva Falkman, ylva.falkman@vaxholm.se 
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§ 88 Anmälan till huvudman om trakasserier och kränkande 
behandling år 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Det har kommit in totalt 33 stycken anmälningar om kränkande behandling under läsåret 2017–2018. 
Typerna av kränkningar fördelar sig enligt endan (vissa anmälningar innehåller flera typer): 

- Fysisk kränkning 7 st
- Sexuell natur som kränker någons värdighet 1 st
- Verbala hot 5 st 
- Psykosocial, i form av utfrysning, grimaser etc 3 st 
- Texter och bilder 1 st 
- Annat 16 st 

Vid varje anmälan informeras vårdnadshavare om händelserna. 

I åtta av 33 anmälningar har det enligt anmälningsblanketten fyllts ut att det inte är första gången 
eleven utsätts för en kränkande behandling, medan det i några fler fall inte uttryckligen skrivs ut men 
sedermera beskrivs kränkningen som något som pågått under en viss tid, eller skett vid flera tillfällen. I 
dessa fall involveras skolans trygghetsgrupp i arbetet. 

Kategorin annat utgör nästan hälften av alla anmälda kränkningar och har nyttjats på flera olika sätt. I 
stor utsträckning har det nyttjats vid kombinationer av de andra kategorierna, t.ex. kan en elev ha känt 
sig utfryst men att den framhäver fått sneda blickar som den främsta typen av kränkning. I ganska stor 
utsträckning handlar det om att en elev blivit retad/mobbad, allt från att någon dragit ned dina byxor till 
mycket verbala utrop som inte klassas som hot. I flera fall nyttjas kategorin för något som skett fler än 
en gång, även om det är första eller inte första gången som det faktiskt anmäls.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08
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§ 89 Skolpliktsbevakning och frånvarohantering år 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av föregående rapport:

Vaxö skola – Elev i årskurs 1 som har periodvis hög frånvaro. Samverkan med vh fungerar bra och skäl 
har funnits till frånvaron. Denna elev nu i åk 2 har nu fått en förnyad skolpliktsanmälan då frånvaron 
under hösten är ca 40%, se nedan. 

Kunskapsskolan - Elev i årskurs 8, måendet och närvaron i skolan har varit varierande. Begäran om mer 
underlag har lämnats till skolan och kontakt ska tas med vh och elev. Utredning pågår fortfarande. Det 
har varit problem att få tillgång till underlag från skolan.

Kronängsskolan - Elev årskurs 6 Vaxö som haft varierat hög frånvaro under föregående termin har nu 
efter byte av skolan ingen problematisk frånvaro.  

Nya ärenden:

Vaxö skola, 2 st anmälningar rörande ett syskonpar som i dagsläget har ca 40 % frånvaro. Varav en av 
dem var aktuell redan i våras. Utredningen visar att vh har svårt att förstå skolans ansvar för att 
säkerställa att eleverna klarar av att nå upp till målen. Förvaltningen avser att genomföra möte med 
vårdnadshavaren.

Kronängsskolan 3 st anmälningar, vite inte aktuellt i dagsläget. Förvaltningen har just påbörjat utredning 
då ärenden inkom den 7 november 2018. Uppföljning till nästa nämnd. 

Viktor Rydbergs skola – elev som själv anmäler hög frånvaro, utredning pågår.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Rektor, Åsa Häger, asa.hager@vaxholm.se            

Rektor, Charlotta Skarelius, Charlotta.skarelius@vaxholm.se
Kurator, Chatharina Morholm, chatharina.morholm@kunskapsskolan.se 

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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§ 90 Riktlinjer kulturskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner nya riktlinjer för kulturskolan.

Ärendebeskrivning
Utifrån att Kulturskolans verksamhets utvecklas har en översyn av riktlinjerna gjorts i syfte att 
säkerställa att de lever upp till den praktiska verksamheten, politikens och lagstiftningens krav.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08
Riktlinjer kulturskolan, 2018-11-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Petri Goman, petrigoman@vaxholm.se  

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/136.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 91 Riktlinjer gymnasieskolan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner nya riktlinjer för gymnasieskolan.

Ärendebeskrivning
Som ett led i kvalitetsarbetet och för att säkerställa transparens och likvärdig behandling av Vaxholms 
stads gymnasieelever har nya riktlinjer tagits fram.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08
Riktlinjer för gymnasieskolan, 2018-11-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Monica Lalander, uf

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/123.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 92 Reglemente för barn- och utbildningsnämden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden antas.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens nuvarande reglemente är från 2016-06-13 och har reviderats utifrån ny 
lagstiftning. Ändringar är markerade i gult.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08 

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/126.612
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 93 Rapport klagomål

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kontinuerlig rapport rörande inkommande klagomål till förvaltningen. Klagomålen kan grupperas enligt 
följande:

Skolans hantering av kränkande behandling: 2st

Familjedaghemmen: 1 st

Skolskjutsklagomål: 29 anmälningar avseende:

- Tider
- Rutter
- Utebliven bil 
- Service och bemötande
- Trafikförseelser 

Enskilda klagomål kan röra flera incidenter/anmälare och flera anledningar. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/127.612
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 94 Rapport anmälningar 2018-11-08

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kontinuerlig rapportering av inkomna anmälningar;

Skolors anmälningar till huvudman av kränkande behandling: 17 st

Anmälningar skolinspektionen: 1 st

Anmälningar avseende personuppgiftsincidenter till; 

- Huvudman: 5 st
- Varav 2 st har gått vidare till Datainspektionen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/117.880
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 95 Biblioteksplan 2019–2022

Nämnden för barn- och utbildning föreslår kommunstyrelsen tillstyrka 
kommunfullmäktige besluta
Biblioteksplan 2019–2022 godkänns.

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin verksamhet. Planen gäller 
för all biblioteksverksamhet i kommunen. Kungliga biblioteket (KB) har i sin myndighetsinstruktion 
uppdrag att följa hur biblioteksplaner utformas och används. 

Statens kulturråd har som krav att kommuner ska ha en politiskt antagen biblioteksplan för att de ska 
bevilja stöd, exempelvis stöd till inköp av barnlitteratur till folk- och skolbibliotek.

Planen beskriver till största delen stadsbibliotekets verksamhet, utbildningsförvaltningen har bidragit 
med text om skolbiblioteken.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2018-10-18, Jimmy Olofsson
Biblioteksplan 2019–2022, Eva-Lena Granbacka, 2018-10-26

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Eva-Lena Granbacka, sbf

Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/61.002
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 96 Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderad delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning antagen 2018-09-17 (2018/§75), revideras med 
överensstämmande delegater: Sakkunnig/Utredare särskilt stöd har ersatts med Sakkunnig/Utredare 
barn- och elevstöd, i ett flertal delegationer. Förändringarna påverkar inte delegationen, utan är 
egentligen bara förtydliganden för att göra det lättare att navigera i ordningen. 

Nya delegeringar avseende rätten att besluta om tillträdesförbud har lagts till för att tydligt klargöra att 
rektor har denna rätt. Beslut utgående från dataskyddsförordningen har lagts till för att säkra 
efterlevnaden.

Vidare har då vissa poster tilldelats andra funktioner då dessa nu tillkommit, de påverkar inte den 
enskildes rättigheter.

Förändringar är gulmarkerade i dokumentet. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-07
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning 2018. reviderad 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/16.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 97 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 §§ 82–191. 
 sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2018-09-07 t.o.m. 2018-11-07 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut §§ 82–191, utdraget 2018-11-12
Sammanställning av delegeringsbeslut bifall skolskjuts fr.o.m. 2018-09-07 t.o.m. 2018-11-07
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-11-19

Änr BUN 2018/17.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 98 Utestående uppdrag 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar utestående uppdrag.

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

Handlingar
Utestående uppdrag till nämnden, 2018-11-19

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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