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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr
1 av 1

§ 99 Justering och fastställande av föredragningslista
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast 19 december 2018.
Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast 19 december 2018 samt att utskickad föredragningslista fastställs.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr BUN 2018/118.007
1 av 1

§ 100 Revisionsrapport: Granskning av stadens förebyggande arbete
avseende psykisk ohälsa hos barn och unga.
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
Barn- och utbildningsnämnden svar på revisionsrapporten godkänns och överlämnas till revisionen.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisionerna i Vaxholms stad har uppdragit KPMG att granska kommunstyrelsens,
barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens förebyggande arbete med psykisk ohälsa hos barn
och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.
Den samlade bedömningen i revisionsrapporten är att granskande nämnder bedriver ett omfattande
arbete vid flera enheter, samverkansgrupper etc. vilka bland annat har som syfte att motverka psykisk
ohälsa eller stödja de som drabbas av psykisk ohälsa. Bedömningen är att systematik och samordning
kan stärkas, tillskapandet av det sk. Preventionsåret ett samarbete mellan Ungdomsstödet och skolan är
ett sätt som kan bidra till detta. Ett annat område är samarbetet med BUP (barn och ungdomspsykiatrin.
Följande rekommendation ges efter genomförd granskning:



Kommunstyrelsen bör överväga att formulera tydliga mål för att stärka den psykiska hälsan hos
barn och unga. I ett nästa skede bör övriga berörda nämnder formulera sina mål för att bidra till
detta.
Kommunstyrelsen bör utse en samordnare på kommunövergripande nivå för samordning av
arbetet med att stärka den psykiska hälsan hos barn och unga

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2018-11-23
Revisionsrapport: Granskning av kommunens förebyggande arbete avseende psykisk ohälsa
hos barn och unga, 2018-10-19

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Madeleine Larsson, klk

För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf
Agneta Franzen, sf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr BUN 2018/145.600
1 av 2

§ 101 Underhålls- och investeringsplaner för förskolornas och
skolornas lokaler och gårdar
Barn- och utbildningsnämndens föreslår kommunstyrelsen besluta
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen ge tekniska enheten i uppdrag att i samverkan
med utbildningsförvaltningen, rektorer och förskolechefer ta fram underhålls- och investeringsplaner för
verksamheternas lokaler och gårdar.

Ärendebeskrivning
En risk som identifieras i barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2018 är att det saknas
underhållsplaner för förskolornas och skolornas lokaler och gårdar.
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern
kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med invånarnas bästa för
ögonen bedrivs effektivt och säkert.

Barn- och utbildningsnämnden bedömer att sannolikheten för att risken ska inträffa är på nivå 4
(sannolik) och att konsekvensen om det sker är även den på en nivå 4 (allvarlig).
För säkerställa en effektiv förvaltning föreslår barn- och utbildningsnämnden att kommunstyrelsen ger
tekniska enheten i uppdrag att i samverkan med utbildningsförvaltningen, rektorer och förskolechefer ta
fram underhålls- och investeringsplaner för verksamheternas lokaler och gårdar.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2018-12-11
……………………….
Ordförande
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2018-12-17
2 av 2
Barn- och utbildningsnämnden

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Myrna Selenius, uf
Förskolechefer
Rektorer

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr BUN 2018/146.610
1 av 1

§ 102 Redovisning anmälningar 2018-11-08 - 2018-12-05
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Rapport av inkomna anmälningar
Skolors anmälningar till huvudman av kränkande behandling: 8 st
Anmälningar avseende personuppgiftsincidenter: 0 st
Polisanmälningar: förlustanmälan telefon
Uppföljning föregående rapport av inkomna anmälningar;
Skolors anmälningar till huvudman av kränkande behandling: De ärendena där verksamheterna bett om
hjälp, är nu avslutade.
Anmälningar skolinspektionen: den inkomna anmälan har avrapporterats.
Anmälningar avseende personuppgiftsincidenter: ingen återkoppling från datainspektionen
Beslut anmälningar som gått vidare till extern part:
JO-anmälan – Vaxholms stad och Resarö skola blev hösten 2017 anmäld till JO av vårdnadshavare med
anledning av den behandling som hon och hennes familj fick i samband med att deras barn AA skulle
börja på skolan. Vaxholms stad får ingen kritik för hur ärendet har hanterats, endast ett påtalande om
att vi kunde ha varit tydligare om att den riktlinje som gått ut gällde alla och inte var specifik för den
enskilde. Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd.
Skolinspektionen Dnr ålades Vaxholm stad att vidta åtgärder för att säkerställa att skollagens krav
rörande kränkande behandling uppfylls. Vidare skulle Vaxholms Stad även redovisa aktuellt barns
nuvarande förskolesituation. Föreläggandet är nu besvarat och ärendet är avslutat utan vidare
åtgärder från Skolinspektionen.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-12-10

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande

7

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr BUN 2018/131.006
1 av 1

§ 103 Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider för år 2019 fastställs till: 11 februari, 18 mars, 29
april, 20 maj, 19 augusti, 16 september, 18 november och 16 december.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2019. Styrande datum
för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a.
för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och
bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc.
I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret
även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen.
Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive
utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent
informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budgetoch bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2018-11-26
Sammansträdesschema Vaxholms stad – 2019
BUN, beredning och sammanträdestider 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kristoffer Staaf, klk
Jimmy Olofsson, klk
Ylva Rasch, klk

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr BUN 2018/50.612
1 av 1

§ 104 Skolpliktsbevakning och frånvarohantering år 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Information noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Nya ärenden:
Inga nya ärenden har inkommit.
Uppföljning av föregående rapport:
Vaxö skola – förvaltningen har haft samtal med VH och upplever att denne nu förstår vad skolplikten
innebär. Eleven i åk 2 har nu en frånvaro på 19 % vilket är en halvering av tidigare frånvaro. Eleven i
förskoleklass har en frånvaro på ca 26 %. Uppföljning krävs.
Kronängsskolan 3 st anmälningar, vite inte aktuellt i dagsläget. Samtal pågår med skola och vh.
Uppföljning krävs.
Kunskapsskolan – Utredningen visade att eleven inte är skriven i Vaxholms stad och att anmälan gjorts
till fel kommun. Ärendet avslutas.
Viktor Rydbergs skola – elev som själv anmält hög frånvaro, utredning visar att eleven inte längre är
skriven i Vaxholms stad, vi skickar informationen vidare till berörd kommun. Ärendet avslutas.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-12-10

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr BUN 2018/4.108
1 av 2

§ 105 Rapport allmänna klagomål
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Uppföljning föregående rapport:





Skolskjuts – förvaltningen har haft ett avstämningsmöte med leverantören där de olika typerna
av klagomål behandlats. Vissa typer av klagomål har kunnat hänföras till
igångsättningsproblematik (nya system och ny personal), en del till personalbrist hos leverantör
(ska vara åtgärdat nu) och när det gäller klagomål på exempelvis trafiksäkerhet har konkreta
åtgärder satts in. Det bestämdes vidare att ansvariga för skolskjutsen och leverantören ska ha
tätare avstämningar för att snabbare kunna åtgärda denna sorts problematik.
Utredning av kränkande behandling – ett av de två ärendena är nu avslutat och det andra är
avrapporterat till Skolinspektionen och möte med klagande är inbokat. Avslutar i och med detta
dessa ärenden.
Familjedaghemmen – lekredskapet båten utreder tekniska.

Rapport 181108-181205


Skolskjuts – ärendetyperna som lyftes i föregående rapport är de som fortsatt gäller, vi kan dock
se en mindre minskning i antalet. Ansvariga i frågan arbetar dock fortsatt aktivt tillsammans
med leverantören.

Återkommande problematik






Inställda bussturer Tynningö – Bussturerna på Tynningö har under en period varit inställda pga
arbetsmiljöskäl. När vårdnadshavare klagade till SL/Keolis fick denne till svar att det var
Tynningöbornas eget fel för att de inte ställt upp med lokaler till bussbolagets personal.
Vaxholms ansvariga för trafikplaneringen ligger på och kräver att få in en åtgärdsplan av
landstingets trafikförvaltning. Utbildningsförvaltningen har haft kontakt med klagande och
bekräftat att vi bevakar ärendet och att det har högsta prioritet. Inga ytterligare åtgärder krävs.
Trafiksäkerheten kring framförallt Båten/Söderfjärdsskolan – klagomålet avser den
problematiska trafiksituationen som föreligger när alla barn/elever ska till och från området,
samtidigt som ICA får leveranser och övriga i området ska till eller ifrån hemmet. Frågan finns
med i internkontrollplanen som en hög risk. Återkommande problematik som förvaltningen
tillsammans med tekniska arbetar med.
Personalfrågan Text borttagen med hänsyn till dataskydd vid webbpublicering
Inga ytterligare åtgärder krävs avseende själva personalfrågan.

Text borttagen med hänsyn till dataskydd vid webbpublicering

……………………….
Ordförande
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Protokoll

2018-12-17
2 av 2
Barn- och utbildningsnämnden
Fortsatt diskussion tas med HR.



Modersmål – klagomål på långsam handläggning, ansvarig har svarat och förklarat varför det
tagit tid. Det har varit svårt att rekrytera kompetent personal. Inga ytterligare åtgärder krävs.
Produktval i skolköken – klagomål rörande varför barnen/eleverna serveras lätt och lagom,
kostenheten har besvarat frågan och synliggjort vilka regler och vilken forskning som ligger
bakom beslutet. Inga ytterligare åtgärder krävs.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-12-10

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr BUN 2018/17.600
1 av 1

§ 106 Utestående uppdrag 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen skall införliva en bevakningslista över de
utestående uppdrag som överlämnats till andra nämnder.
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar utestående uppdrag och beskriver en problematik i hur vissa
uppdrag ibland kan ligga kvar länge eller framstå som utbildningsförvaltningens ansvar medan ansvaret
egentligen är överlämnat till andra förvaltningar.
Redovisningen av utestående uppdrag sker varje nämnd och återkommande frågor uppstår kring varför
vissa uppdrag inte hanteras mer skyndsamt. I vissa fall har uppdrag även tagits bort från listan av
utestående uppdrag då förvaltningen ansett att ansvaret förts över till annan förvaltning. En lista av
överlämnade uppdrag eller uppdrag utbildningsförvaltningen har under bevakning kommer förenkla
denna särskiljning av vad som är utbildningsförvaltningens ansvar (utestående uppdrag) och vad som är
andra förvaltningars uppdrag.
Redovisningen av utestående uppdrag för nämnden skulle fortsätta på samma sätt med en separat lista
över de bevakade uppdragen.

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

Handlingar
Utestående uppdrag till nämnden, 2018-12-06

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Jimmy Olofsson, klk

För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2018-12-17
Änr BUN 2018/16.600
1 av 1

§ 107 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 §§ 192–199.
sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2018-11-08 t.o.m. 2018-12-06 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut §§ 192–199, utdraget 2018-12-06
Sammanställning av delegeringsbeslut bifall skolskjuts fr.o.m. 2018-11-08 t.o.m. 2018-12-06

……………………….
Ordförande
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