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1 av 1
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Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 11 Justering och fastställande av föredragningslistan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast klockan 12:00 den 
20 mars 2019. 
Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar:
   

- Ärende nummer 8, Upphandling verksamhetssystem 2019, flyttas upp och behandlas som   
ärende nummer 3. 

- Ärende nummer 3-7 flyttas ned och behandlas som ärende nummer 4-8.
Ärende nummer 6 ”Riktlinjer för skolskjuts och elevresor” samt ärende nummer 7 ”Riktlinjer för 
trafikmognad” byter plats i föredragningslistan. 

- Ärende nummer 16, rapport från kontaktpolitiker, utgår.
- Nytt ärende: ordförandens deltagande på ifous konferens ”undervisning i förskolan” behandlas 

som ärende nummer 16.

Jonas Andersson (C) utses att justera ärende nummer 16, ordförandens deltagande på ifous konferens 
”undervisning i förskolan”

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast klockan 12:00 den 20 mars 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande 
revideringar:

- Ärende nummer 8, Upphandling verksamhetssystem 2019, flyttas upp och behandlas som 
ärende nummer 3. 

- Ärende nummer 3-7 flyttas ned och behandlas som ärende nummer 4-8.
Ärende nummer 6 ”Riktlinjer för skolskjuts och elevresor” samt ärende nummer 7 ”Riktlinjer för 
trafikmognad” byter plats i föredragningslistan. 

- Ärende nummer 16, rapport från kontaktpolitiker, utgår.
- Nytt ärende: ordförandens deltagande på ifous konferens ”undervisning i förskolan” behandlas 

som ärende nummer 16.

Ordföranden yrkar vidare att på grund av egen jäv på ärende nummer 16; ordförandens deltagande på 
ifous konferens ”undervisning i förskolan” ska Jonas Andersson (C) utses att justera detta ärende.

Ordföranden finner bifall till egna yrkanden. 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/45.059
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 12 Upphandling verksamhetssystem 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att:

1. Utbildningschefen får i uppdrag att godkänna upphandlingsunderlag för upphandling av 
verksamhetssystem

2. Utbildningschefen får i uppdrag att besluta om val av leverantör genom tilldelningsbeslut avseende 
leverantör av verksamhetssystem

3. Utbildningschefen får i uppdrag att teckna avtal med tilldelad leverantör av verksamhetssystem

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningens verksamhetssystem för förskola och skola är modersystemet som säkerställer 
att många av Vaxholms stads (kommunens) kopplade system har tillgång till aktuell information gällande 
medborgarregistret.

De användare som kommer vara aktiva i verksamhetssystemet är elever, lärare, övrig
skolpersonal, skolledning, förvaltningsledning samt i vissa fall vårdnadshavare. Eftersom organisationen 
är under ständig utvärdering och utvecklas är det viktigt att systemet innehåller vissa frihetsgrader som 
gör utveckling möjlig. Koppling ska kunna hanteras inom Vaxholms stads tekniska plattform och mot de 
idag förekommande system som Vaxholms stad använder.

Effekter som uppnås är t.ex. system som stödjer en anpassningsbar och agil organisation, 
automatisering av processer, synkronisering mellan delsystem och stöd för korrekt myndighetsutövning.

Konkurrensutsättning enligt LOU och verksamhetssystem som ger systemstöd för ekonomisk 
förutsägbarhet i verksamheten bidrar till förvaltningens kostnadseffektivitet.

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

Handlingar
Förstudie Verksamhetssystem. 
Tjänsteutlåtande, Lena Svensson, 2019-02-27

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lena Svensson, administrativ chef, lena.svensson@vaxholm.se 

För kännedom: Ulrika Strandberg, Utbildningschef, ulrika.strandberg@vaxholm.se
Kamrul Islam, upphandlingschef, kamrul.islam@vaxholm.se
Anna Holm, upphandlare, anna.holm@vaxholm.se 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/59.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 13 Ekonomiskt utfall per februari 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall för februari 2019.

Verksamhet 3 Utfall  jan-feb 2019 Budget  jan-feb 2019 Budgetavv  jan-feb 2019 Årsprognos  2019 Årsbudget  2019 Avvikelse
Nämnd- och styrelse -47 -74 26 0 -443 443
Kulturskola -705 -705 0 0 -4 227 4 227
Fritidsgårdar -230 -180 -50 0 -1 082 1 082
Öppen förskola -170 -167 -3 0 -1 001 1 001
Förskola, ped omsorg -11 526 -12 563 1 037 0 -72 339 72 339
F-klass, Grundskola, Fritids -29 027 -28 572 -454 0 -172 368 172 368
Gymnasieskola -8 997 -8 365 -632 0 -51 162 51 162
VUX; SFI -407 -417 10 0 -2 500 2 500
Gemensam admin -1 765 -1 552 -213 0 -9 518 9 518
Barn & Elevstöd -5 106 -5 564 458 0 -33 390 33 390
Egen regi 239 902 -663 0 0 0
Total -57 740 -57 256 -484 0 -348 030 348 030
Volympåverkan 18 18
Total exkl volympåverkan -57 722 -57 256 -466 0 -348 030 348 030

Ansvar 6 Utfall  jan-feb 2019Budget  jan-feb 2019 Budgetavv  jan-feb 2019 Årsprognos  2019 Årsbudget  2019 Avvikelse

Vaxö skola -30 -51 20 0 0 0
Rindö skola -223 -23 -200 0 0 0
Kronängsskolan 173 326 -153 0 0 0
Köken -109 41 -150 0 0 0
Resarö skola 329 370 -40 0 0 0
Söderfjärdsskolan 48 180 -133 0 0 0
Kulturskola -17 21 -38 0 0 0
Egen regi 348 21 327 0 0 0
Ungdomsverksamhet 38 3 35 0 0 0
Vaxholm Östra -176 28 -204 0 0 0
Vaxholm Västra -135 -54 -81 0 0 0
Resarö förskolor -6 40 -47 0 0 0
Total 239 902 -663 0 0 0

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag 

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-03-06, Ulrika Strandberg.
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/56.290
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 14 Familjedaghemmens verksamhet 2019/2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Familjedaghemmens verksamhet läggs vilande under läsåret 2019/2020.

Ärendebeskrivning
Inför läsåret 2019/2020 kan vi se att familjedaghemmen har två barn placerade i verksamheten. 
Ytterligare två barn finns i kö. För att driva en säker och kvalitativ verksamhet är det vår samlade 
uppfattning att två pedagoger krävs. För en ekonomi i balans behövs då 10-12 barn. Rådande läge 
medför att familjedaghemmen inte kan starta upp verksamhet läsåret 2019/2020. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Peter Lindqvist (WP) yrkar skriftligen enligt bilaga 1:
- Att avslå beslutet gällande att lägga familjehemsverksamheten vilande under läsåret 2019/2020.
- Att verksamheten istället fortsätter att bedrivas på vanligt sätt.
- Att förvaltningen får i uppdrag att marknadsföra upplägget ”Familjedaghem” som ett alternativ till                                                 
föräldrar som står inför valet att välja barnomsorg för sitt/sina barn.

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. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av barn- och utbildningsnämnden:

Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande. 
Michael Baumgaurten (L), Bertil Jansson (S), Tina Runhem (M), Jonas Andersson (C), Ann-Sofi Klar (C), 
Kerstin Olander (KD), Caisa Holm (L), Kristina Elmlund Joelson (MP)

Nej röstar: den som bifaller Peter Lindqvist (WP) yrkande.
Peter Lindqvist (WP), Ulla Fernqvist Lind (WP), Leena Hämäläinen (WP)   

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden med 8 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller 
ordförandens yrkande. 

Ajournering
Sammanträdet ajourneras 18:40-18:43.

Handlingar
Tjänsteutlåtande Familjedaghemmen läsåret 2019-2020, 2019-03-06

Kopia på beslutet till
För kännedom: Lill-Britt Mohall, lillbritt.mohall@vaxholm.se
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/46.615
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 15 Riktlinjer för trafikmognad relaterat till trafikförhållanden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Riktlinjer för trafikmognad relaterat till trafikförhållanden antas.
2. Riktlinjerna överlämnas till kommunstyrelsen för information. 

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna anger generella ramar för bedömning av vilka trafikförhållanden olika årskurser förväntas 
klara av. Bilagt till riktlinjerna finns dokumentet ”Underlag för bedömning – trafikmognad relaterat till 
trafikförhållanden”. Bilagan är handläggares utredning samt rutin som stöd för framtida handläggning. 
Riktlinjer behöver beslutas av nämnd för att revideras, medan handläggares underlag för bedömning är 
ett levande dokument kan revideras av handläggaren utifrån ny information. I ”underlag för 
bedömning” kan vägar klassas om på grund av nya trafikmätningar m.m.  

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Peter Lindqvist (WP) yrkar skriftligen enligt bilaga 2: 
- Att avslå föreslagna riktlinjer för trafikmognad. 
- Att förvaltningen omarbetar riktlinjerna med hänsyn tagen till utredningen om ”Säkra Skolvägar” inom 
Vaxholms stad.
- Att kartlägga och presentera trafiksäkerheten brister för de oskyddade trafikanterna gällande att 
kunna ta sig till och från skolan samt vilka åtgärder som bör vidtas för de oskyddade trafikanterna.
- Att utredning beslutas av Barn- och utbildningsnämnden samt av Kommunfullmäktige

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. 

Votering begärs och verkställs. 

Voteringsproposition
Ordföranden föreslår och får följande voteringsproposition godkänd av barn- och utbildningsnämnden:

Ja röstar: den som bifaller ordförandens yrkande. 
Michael Baumgaurten (L), Bertil Jansson (S), Tina Runhem (M), Jonas Andersson (C), Ann-Sofi Klar (C), 
Kerstin Olander (KD), Caisa Holm (L), Kristina Elmlund Joelson (MP)

Nej röstar: den som bifaller Peter Lindqvist (WP) yrkande.
Peter Lindqvist (WP), Ulla Fernqvist Lind (WP), Leena Hämäläinen (WP)   

Omröstningsresultat
Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden med 8 ja-röster mot 3 nej-röster bifaller 
ordförandens yrkande. 

Protokollsanteckning
Tina Runhem (M) anmäler protokollsanteckning i enlighet med bilaga 3 till protokollet.  
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Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Handlingar
Tjänsteutlåtande, trafikmognad relaterat till trafikförhållanden, 2019-03-06

Riktlinjer trafikmognad relaterat till trafikförhållanden, 2019-03-06

Underlag för bedömning – trafikmognad relaterat till trafikförhållanden. Redovisad för barn- och 
utbildningsnämnden den 18 mars 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lena Svensson, uf 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/52.615
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 16 Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad, revidering 
2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Reviderade riktlinjer för skolskjuts antas.
2. Beslutet överlämnas till kommunstyrelsen för information. 

Ärendebeskrivning
Förändringarna innebär i huvudsak följande:

Skolskjuts
Vid bedömning om taxi ska beviljas till skolor utanför kommunen på grund av särskilda skäl kommer viss 
avvägning ske av elevens behov av placering i aktuell skola.

En tidsgräns har angetts för elever i behov av tillfällig skolskjuts vid tillfällig funktionsnedsättning. 
Skolskjuts beviljas ej för olycksfall eftersom elever kan få taxi till skolan via Vaxholms stads 
olycksfallsförsäkring. Skolskjuts kan beviljas om det tillfälliga funktionshindret, exempelvis orsakat av 
planerad operation, håller i sig i mer än 4 veckor.

Förändringar har skett i bestämmelser över färdvägens längd vilket ger en mer generös bedömning av 
avståndsbestämmelserna än tidigare. 

Områdesindelningen som ger alla högstadieelever som bor på Resarö och går i skola på Kronängsskolan 
rätt till busskort oavsett avstånd tas bort med hänsyn till likvärdighet inom kommunen. En bedömning 
görs istället utifrån avstånd.

Ett undantag har förts in vad gäller möjlighet att få skolskjuts för läxhjälp.

Restriktioner har lagts till vad gäller skolskjuts när utbildningen tillfälligt bedrivs på annan plats. 

Restriktioner har lagts till vad gäller missad skolskjuts.

Restriktioner för självskjutsersättningen har lagts till. 

Förändringar i väntetid har förts in. 

Lydelser som skapar otydlighet och ej förtydligar något har strukits. Lydelser har även förtydligats upp 
utan att tillämpningen ändras. 

Elevresor
Elever i gymnasiet kommer inte längre att beviljas taxi på grund av särskilda skäl. 
Utbildningsförvaltningen kommer däremot att ersätta eleverna för färdtjänstkostnader upp till 
högkostnadsskyddet.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
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2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Peter Lindqvist (WP) yrkar skriftligen enligt bilaga 4: 
- Att avslå föreslagna riktlinjer för skolskjuts och elevresor
- Att förvaltningen omarbetar riktlinjerna efter vad som kommunicerades i KS i januari 2019. 
- Att de nya riktlinjerna kommer tillbaka till nämnden för beslut samt att riktlinjerna även då fastställs av 
kommunfullmäktige. 

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 förslag på nya riktlinjer för skolskjuts och elevresor, 2019-03-06

Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Vaxholms stad, reviderad 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Lena Svensson, uf 

För kännedom: Iro Rösbäck, administratör Kronängsskolan, iro.rosback@vaxholm.se. 
Jane Larnefeldt, administratör Rindö skola, jane.larnefeldt@vaxholm.se.
Lotta Sundin, administratör Vaxö skola, lotta.sundin@vaxholm.se. 
Mona , administratör Söderfjärdsskolan, Mona.Olsson@vaxholm.se. 
Pia Haparanta, administratör Resarö skola, Pia.Haaparanta@vaxholm.se. 
Christina Ahlström, Montessori skola, christina.monvax.com 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/50.004
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 17 Dokumenthanteringsplan 2019

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

Ärendebeskrivning
Dokumenthanteringsplanen är uppdaterad med redaktionella förändringar. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande Lena Svensson 2019-03-01

Dokumenthanteringsplan för barn- och utbildningsnämnden 2019 Lena Svensson 2019-03-01

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
2019-03-18

Änr BUN 2019/57.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 18 GDPR-granskning

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Den nya dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation, EU 2016/679) gäller i 
hela EU och trädde i kraft den 25 maj 2018. Den kom till för att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Personuppgifter är varje 
upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. 

Underlåtenhet att följa dataskyddsförordningen kan leda till stora skadestånd och sanktionsavgifter 
samt minskat förtroende av stadens hantering av personuppgifter. Sanktionsavgiften kan bli så hög som 
upp till tio miljoner kronor. Tanken med den höga avgiften är att den ska vara effektiv, proportionerlig 
och avskräckande.

Dataskyddsombudets (DSO) roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen följs inom organisationen 
genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Under hösten 2018 har 
dataskyddsombuden dels valt att granska medarbetare och chefers kunskap om dataskydd och interna 
rutiner. Dels har rutinen för personuppgiftsincidenter testats och det har gjorts en uppföljning av DSO:s 
initiala implementeringsplan.

Kunskapstestet visar att det krävs fördjupad utbildning avseende GDPR men även offentlighet och 
sekretess och relationen dem emellan. Testet av personuppgiftsincidenter visar att det krävs ytterligare 
förankring av rutinen samt en fördjupad kunskap om vad som defacto är en personuppgiftsincident.

Uppföljningen av den initiala planen visar att den tid som finns avsatt för arbetet med GDPR på 
förvaltningen inte räcker till för att möta upp lagstiftningen krav. Detta trots att extra resurser tagits ini 
för att hjälpa till med sådana saker som att färdigställa Barn- och Utbildningsnämndens 
registerförteckning. Arbetet är mycket mera tidskrävenade och komplext än vad som från början 
uppskattats.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2019-03-06

Rapport GDPR-revision, 2019-03-06 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/55.002
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 19 Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Reviderad delegeringsordning för Barn- och Utbildningsnämnden antas.

2. Begreppet rektor i delegeringsordningen omfattar även förskolecheferna.

Ärendebeskrivning
Delegeringsordningen är uppdaterad så att delegationen ligger på rätt funktion då ny kvalificerad 
handläggare har anställts. Förvaltningen bedömer att detta kommer att leda till en mer enhetlig och 
rättssäker hantering av de ärendena som den kvalificerade handläggaren ansvarar för.

För att underlätta den kommande lagändringen där förskolecheferna byter titel till ”Rektor” föreslås att 
begreppet rektor i delegationsordningen fram till dess lagändringen träder ikraft även omfattar 
förskolecheferna.  

”Beslut om tilläggsbelopp” innefattar (nuförtiden) även modersmål och lovskola därför tas ”särskilt 
stöd” bort från tidigare skrivning. 

Vidare har vi upptäckt att det stod ”sakkunnig utredare” under nuvarande punkt 13.11 – ”avlämna 
yttrande avseende elevs tillhörighet i gymnasiesärskolans målgrupp” i enlighet med 19 kap. 41 §. Detta 
gör ”Samordnare gymnasie- och vuxenutbildning” efter att ”Sakkunnig/Utredare barn- och elevstöd” har 
fattat beslut i enlighet med p. 13.1. 

Det har lagts till ett nytt avsnitt i delegationsordningen (kommer som punkt 6) ”Åtgärder mot 
diskriminering och kränkande behandling”. Denna del har tidigare legat i ett komplement men förs nu in 
i delegationsordningen för att all delegation ska vara samlad. Ändringen innebär ingen förändring i sak.

Utifrån ovanstående resonemang föreslår utbildningsförvaltningen att barn- och utbildningsnämnden 
antar förvaltningens förslag.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2019-03-04

Barn- och utbildningsförvaltningens delegeringsordning 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/34.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 20 Analys likabehandlingsarbetet 2018

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Analysen av sammanställningen av 2018 års anmälningar till huvudman och den granskning som skett av 
skolornas likabehandlingsplaner visar på ett behov av kompetensutveckling av all personal för att säkra 
alla elevers rätt till en trygg och säker skolgång. Kompetensutveckling avseende dokumentation och 
anmälningsskyldigheten till huvudman. En gemensam kompetensutveckling skulle också möjliggöra en 
ökad samsyn i när, vad, hur och varför incidenter av kränkande karaktär (oavsett om de har koppling till 
diskrimineringsgrunderna eller inte) ska anmälas till huvudman. Det möjliggöra också att förvaltningen 
på ett annat sätt kan finnas där för verksamheterna och stötta dem i deras arbete med att utreda, 
åtgärda och därigenom förebygga att nya incidenter händer. Då de nya mallarna för utredning, 
handlingsplan och uppföljning som finns i ProReNata just tagits i bruk krävs även där en 
kompetenshöjande insatts.

De nya riktlinjerna som togs under 2018 behöver kompletteras med tydliga rutiner som hjälper 
verksamheterna med vad och hur arbetet avseende aktiva åtgärder ska dokumenteras. 

Då arbete med att säkra allas rätt till en trygg och säker skolgång på olika sätt är ett prioriterat område 
för förvaltningen ligger de behov som här framkommit i linje med vad förvaltningen tidigare sett.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2019-03-05

Rapport; Analys av likabehandlingsarbetet 2018, Linda Marklund, 2019-03-05

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ulrika Strandberg uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/23.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 21 Anmälningar och överklaganden, redovisning till nämnd 2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Nya ärenden:

Resarö skola – en elev med lång och omfattande frånvaro. Skolan genomför för närvarande en 
fördjupad utredning. Förvaltningen avvaktar resultatet av den utredningen innan eventuell kontakt tas. 
Uppföljning krävs

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 ca 32% vilket är ett stort problem. Eleven i förskoleklass har 
en frånvaro på ca ca 25 %. Uppföljning pågår och förvaltningens specialpedagog arbetar med familjen. 

Kronängsskolan 8 st anmälningar, vite inte aktuellt i dagsläget. Samtal pågår med skola och vh. Fortsatt 
uppföljning krävs i samtliga ärenden. 

Kronängsskolan påtalar att de nya kraven och arbetssättet som nu görs tar mycket resurser i anspråk. 
Det har dock förbättrat kunskapen och insatserna som sker. 

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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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/22.109
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 22 Revidering 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.

Barn- och utbildningsnämnden fastställde kontaktpolitiker för respektive 
verksamhetsområde för år 2019 2019-02-11. Med anledning av att det skett 
entlediganden och val behöver grupperna för kontaktpolitiker 2019 revideras. 

Resarö (Överby, Ytterby, Resarö skola, Äppelängen, Skärgårdsholken) 

Kristina Elmlund Joelson (MP), sammankallande 
Eleonore Mårtensson (M) 
Peter Lindqvist (WP) 
Ulrika Schelwander (C) 
Tina Runhem (M) 
Hanna Backström (WP) 
Lars Röckert (M) 

Vaxholm Östra (Lekhagen, Lägerhöjden, Rindö förskola, Montessoriförskolan, Freja, Vaxö 
skola, Rindö skola, Kronängsskolan, fritidsgårdverksamheten)

Kent Öhman (M), sammankallande 
Bertil Jansson (S) 
Ann-Sofi Klar (C) 
Leena Hämäläinen (WP) 
My Hvittfeldt (S) 
Kerstin Olander (KD) 
Moniqua Hultberg(WP) 
Michael Baumgarten (L)  

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) 
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Protokoll
2019-03-18

2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-02-25 

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer och förskolechefer, 

Kulturskolechefer, 
ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/21.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 23 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, 2019-03-18

Kopia på beslutet till
För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18

Änr BUN 2019/20.600
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 24 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 §§ 11-16/2019. 
 sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2019-03-04 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut §§ 11-16/2019, utdraget 2019-03-11
Sammanställning av delegeringsbeslut bifall skolskjuts fr.o.m. 2019-02-01 t.o.m. 2019-03-04
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-03-18 

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 25 Ordförandens deltagande ifous konferens "undervisning i 
förskolan"

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Michael Baumgartens (L) deltagande på ifous konferens ”undervisning i förskolan” godkänns.

Jäv
Michael Baumgarten (L) anmäler jäv och deltar inte handläggning och beslut i detta ärende. 

Ärendebeskrivning
Den 26 april 2019 arrangerar ifous en konferens i Malmö om undervisning i förskolan som ett avslut på 
ett forsknings- och utvecklingsprogram där Vaxholms stad som en av tio kommuner har medverkat. 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande är inbjuden att delta. Ordförandens medverkan innebär 
kostnader för cirka 4000 kronor för tåg, hotell och konferens.  Därtill tillkommer rätt till ersättning enligt 
Vaxholms stads arvodesreglemente. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Michael Baumgartens (L) deltagande på ifous konferens ”undervisning i 
förskolan” godkänns och finner bifall till eget yrkande.  

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Michael Baumgarten, ordförande, barn- och utbildningsnämnden. 
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