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§ 1 Justering och fastställande av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast klockan 12:00 den
13 februari 2019.
Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet
senast klockan 12:00 den 13 februari 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs.
Peter Lindqvist (WP) yrkar att nytt ärende, Nedläggning av förskolan Äppelgården, ska läggas till på
föredragningslistan.

Proposition

Ordföranden börjar med att fråga nämnden om Bertil Jansson (S) kan utses att tillsammans med
ordföranden justera protokollet senast klockan 12:00 den 13 februari 2019 och finner bifall till yrkandet.
Ordföranden konstaterar att två förslag till beslut kvarstår.
Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och finner bifall till eget yrkande.
Votering begärs och verkställs.

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av barn- och utbildningsnämnden.
Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande.
Michael Baumgarten (L), Svante Nordell (M), Jonas Andersson (C), Ann-Sofi Klar (C), Tina Runhem (M),
Kent Öhman (M), Kristina Elmlund Joelson (MP)
Nej röstar: den som bifaller Peter Lindqvist (WP) yrkande.
Peter Lindqvist (WP), Daga Bäfverfeldt (WP), Leena Hämäläinen (WP)
Bertil Jansson (S) avstår.

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden med 7 ja-röster mot 3 nej röster, 1 som avstår,
bifaller ordförandens yrkande.

Protokollsanteckning
Peter Lindqvist (WP) anmäler protokollsanteckning i enlighet med bilaga 1 till protokollet.
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§ 2 Årsbokslut 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens årsbokslut överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar barn- och utbildningsnämndens årsbokslut för 2018.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-01-25, Christina Björkenvall
Årsbokslut 2018, barn- och utbildningsnämnden, 2019-02-01

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Kommunstyrelsen
Koray Kahruman, klk

För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf
Rektorer, Vaxholms stad
Förskolechefer, Vaxholms stad
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§ 3 Detaljbudget samt upphandlingsplan 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar detaljbudget för 2019 samt upphandlingsplan 2019-2020.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2019-02-05
Detaljbudget, Maria Wallander Halén, 2019-02-05
Upphandlingsplan 2019-2020

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, BUF
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§ 4 Uppföljning internkontrollplan 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Uppföljning av nämndens Internkontrollplan 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för
information.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen redovisar uppföljning och resultat av internkontrollen 2018. Uppföljningen utgår från de
kontrollmoment som fastställdes i nämndens internkontrollplan 2018. Enligt Vaxholms stads riktlinjer
ska nämnderna i samband med årsredovisningen rapportera resultatet av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen.
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 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.

Ansvaret för internkontroll finns reglerat i Kommunallagen 6 kap 6 § (SFS 2017:725):
”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning
som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”.
Enligt Kommunallagen kap. 6 § 1 har kommunstyrelsen liksom de andra nämnderna ansvar att se till att
den interna kontrollen är tillräcklig i den egna verksamheten. Styrelsen har dessutom ett särskilt
uppdrag att leda och samordna kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över de
andra nämnderna (SFS 2017:725).

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Christina Björkenvall, 2019-01-30

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Kommunstyrelsen
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§ 5 Riktlinjer besök till skolförvaltningens lokaler
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för besök till utbildningsförvaltningens lokaler antas med redaktionella ändringar avseende att
tidsintervall för när riktlinjerna ska vara gällande ska läggas till.

Ärendebeskrivning
Skolområdet är inte en allmän plats som vem som helst har tillträde till. Rektor är ytterst ansvarig för att
skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero, och har därför till uppgift att avgöra vem som ska ha
tillträde till skolan. Samtidigt begränsas rektors bestämmanderätt av ett antal bestämmelser och
principer. Med utgångspunkt i detta för att kvalitetssäkra och tydliggöra vad som gäller har riktlinjer
tagits fram.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med redaktionella ändringar avseende att
tidsintervall för när riktlinjerna ska vara gällande ska läggas till.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2018-11-08
Riktlinjer för besök i utbildningsförvaltningens lokaler, Linda Marklund, 2018-11-08

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Vaxholms stads rektorer, rektorer@vaxholm.se
Vaxholms stads förskolechefer, forskolechefer@vaxholm.se

För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf
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Ordförande
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§ 6 Anmälningar och överklaganden
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Löpande sammanställning av inkomna anmälningar och överklagningar.
Överklaganden
Följande beslut har överklagats och har efter en rättidsprövning ansetts vara inkomna i rätt tid och har
skickats vidare för prövning till förvaltningsrätten i Stockholm.
 Beslut av nämnden den 19 november 2018, har genom en inkommen
namnlista där de undertecknande anser att beslutet ska bordläggas efter att beslutet är fattat,
ansetts vara en överklagan.
 Delegeringsbeslut Änr anseende fullgörande av skolplikt på annat sätt
har överklagats på korrekt sett.
Anmälningar
Följande anmälningar har inkommit och hanteras av förvaltningen.
Skolinspektionen/BEO/DO/JO
Skolinspektion – ärende avseende hur Kronängsskolan hanterat en utredning av kränkande behandling
har avrapporterats till inspektionen som godkänt rapporten och avslutat ärendet.
BEO – två ärenden har anmälts till BEO och det har till dags datum inkommit ett föreläggande som ska
redovisas den 2019-02-19.
Personuppgiftsincidenter
Datainspektionen har avslutat den första personuppgiftsincidenten som vi anmält till dem. Det har
inkommit fyra incidentanmälningar till utbildningsförvaltningen, ingen har bedömts vara av den art som
kräver en vidare anmälan till Datainspektionen.
1. Kvarglömd väska på buss innehållandes en elevdator – datorn har rensats i enlighet med
gällande rutin.
2. Kvarglömt USB i personalmatsalen innehållandes känsliga personuppgifter – USB:et hade en
särskild formatering vilket innebär att man bara kunde se uppgifterna på dator med specifika
inställningar. IT ska dock köpa in nya ännu säkrare USB för att ytterligare säkerställa att
borttappade minnen inte leder till incidenter.
3. Vid överföring av mail från Outlook till Artvise upptäcktes ca 2000 mail som blivit liggandes på
servern. Vid överföringen påbörjades ett antal nya ärenden i Artvise och notiser om detta
skickade ut. En del mail var från 2015. Mailen var aldrig utanför våra säkra miljöer men våra
rutiner för gallring har inte efterlevts. – Förvaltningen har granskat alla funktions- och personliga
brevlådor för att säkerställa att mailen inte används som ett arkiv. All personal ute på skolorna
kommer också gå igenom sina maillådor.
4. Test av skrivares säkerhet och av hur kunskap om hur personuppgiftsincident rutinen är
förankrad hos all personal gjordes med riktiga (ej känsliga) personuppgifter – testet i sig borde
ha gjorts med fejkade uppgifter och därför har efter samråd med Datainspektionen en intern
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Ordförande
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anmälan gjorts. Eventuella framtida test kommer att genomföras med påhittade alternativt
godkända personuppgifter.
Skolplikt
Nya ärenden:
Skola – elev med omfattande problematisk frånvaro pga psykisk ohälsa. Förvaltningen utreder hur vi kan
stötta skolan och familjen. Vite inte aktuellt i dagsläget. Uppföljning krävs
Uppföljning av föregående rapport:
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 71.1 % vilket är ett stort problem. Eleven i förskoleklass
har en frånvaro på ca 15,2 %. Uppföljning pågår och förvaltningens specialpedagog arbetar med
familjen.
Kronängsskolan 3 st anmälningar, vite inte aktuellt i dagsläget. Samtal pågår med skola och vh. Fortsatt
uppföljning krävs.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2019-02-04

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Åsa Häger, rektor, asa.hager@vaxholm.se, Charlotta Skarelius, rektor,
charlotta.skarelius@vaxholm.se, Lina Sandström, Specialpedagog,
lina.sandstrom@vaxholm.se

För kännedom:

Ulrika Sandström UF
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Ordförande
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§ 7 Val av ledamöter barn- och utbildningsnämndens utskott 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Michael Baumgarten (L), Bertil Jansson (S) och Svante Nordell (M) utses som ledamöter till barn- och
utbildningsnämndens utskott.
Michael Baumgarten (L) utses till utskottets ordförande.
Bertil Jansson (S) utses till utskottets vice ordförande.
Ledamöterna väljs för perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att perioden för 2018 gått ut ska nämnden besluta om att välja ledamöter till
utskottet för 2019 samt utse en ordförande och en vice ordförande i utskottet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Michael Baumgarten (L), Bertil Jansson (S) och Svante Nordell (M) utses till
ledamöter för barn- och utbildningsnämndens utskott för perioden 2019-01-01 till och med 2019-12-31,
att Michael Baumgarten (L) utses till utskottets ordförande samt att Bertil Jansson (S) utses till
utskottets vice ordförande.
Daga Bäfverfeldt (WP) yrkar att Michael Baumgarten (L), Bertil Jansson (S) och Peter Lindqvist (WP)
utses till ledamöter för barn- och utbildningsnämndens utskott för perioden 2019-01-01 till och med
2019-12-31, att Michael Baumgarten (L) utses till utskottets ordförande samt att Bertil Jansson (S) utses
till utskottets vice ordförande.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Jimmy Olofsson, 2019-01-15

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Johanna Frunck, klk

För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf
Ledamöter i barn- och utbildningsnämndens utskott

……………………….
Ordförande
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§ 8 Kontaktpolitiker 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Kontaktpolitiker fastställs för respektive verksamhetsområde för 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 5 mars 2012 (BUN § 6/2012) att införa kontaktpolitiker för
interna och externa förskolor och grundskolor i Vaxholms stad. Uppdraget beslutades i syfte att få insyn
i och få återrapportering från verksamheterna.
Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att besluta om nya grupper för respektive
verksamhetsområde för år 2019.
Resarö (Överby, Ytterby, Resarö skola, Äppelängen, Skärgårdsholken)
Kristina Elmlund Joelson (MP), sammankallande
Michael Baumgarten (L)
Eleonore Mårtensson (M)
Peter Lindqvist (WP)
Ulrika Schelwander (C)
Tina Runhem (M)
Hanna Backström (WP)
Vaxholm Östra (Lekhagen, Lägerhöjden, Rindö förskola, Lillstugan, Valen, Freja, Vaxö
skola, Rindö skola, Kronängsskolan, Storstugan)
Kent Öhman (M), sammankallande
Bertil Jansson (S)
Ann-Sofi Klar (C)
Leena Hämäläinen (WP)
Margareta Pettersson (S)
Kerstin Olander (KD)
Moniqua Hultberg(WP)
Vaxholm Västra (Båten, Äppelgården, Öppna förskolan, familjedaghemmen, Söderkulla,
Söderfjärdsskolan, Montessori Vaxholm)
Daga Bäfverfeldt (WP), sammankallande
Svante Nordell (M)
Jonas Andersson (C)
Caisa Holm (L)
Irma Kilim (S)
Ulla Fernqvist Lind (WP)
Lars Petter Holm (V)

Yrkanden
Ordföranden yrkar att kontaktpolitiker fastställs för respektive verksamhetsområde för 2019 och finner
bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2018-02-04

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer och förskolechefer,
Kulturskolechefer,
ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

……………………….
Ordförande
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§ 9 Redovisning av delegeringsbeslut 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

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



delegeringsbeslut, BUN del §§ 200–201/2018 samt §§ 1-10/2019.
sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2018-12-07 t.o.m. 2019-01-31 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut§§ 200–201/2018 samt §§ 1-10/2019, utdraget 2019-01-31
Sammanställning av delegeringsbeslut bifall skolskjuts fr.o.m. 2018-12-07 t.o.m. 2019-01-31

……………………….
Ordförande
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§ 10 Utestående uppdrag 2019
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, 2019-02-11

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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