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§ 26 Justering och fastställande av föredragningslistan
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast den 3 maj 2019.
Utskickad föredragningslista fastställs.

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet
senast den 3 maj 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs.
Ordföranden finner bifall till eget yrkande.

……………………….
Ordförande
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§ 27 Ekonomiskt utfall och prognos 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall för mars 2019.
Verksamhet 3
Nämnd- och styrelse
Kulturskola
Fritidsgårdar
Öppen förskola

Utfall
Budget
Budgetavv
jan-mar 2019 jan-mar 2019 jan-mar 2019

Årsprognos
2019

Årsbudget
2019

Avvikelse
21

-90

-111

21

-422

-443

-1 057

-1 057

0

-4 227

-4 227

0

-271

-228

-42

-955

-913

-40

-255

-250

-4

-1 005

-1 001

0

Förskola, ped omsorg

-17 383

-18 887

1 503

-67 004

-72 508

5 500

F-klass, Grundskola, Fritids

-42 872

-42 859

-13

-172 469

-172 368

0

Gymnasieskola

-13 163

-12 548

-615

-53 777

-51 162

-2 630

VUX; SFI

-582

-625

43

-2 457

-2 500

48

Gemensam admin

-2 466

-2 328

-139

-9 611

-9 518

-55

Barn & Elevstöd

-7 763

-8 346

582

-32 808

-33 390

0

359

1 353

-994

-994

0

-500

-85 543

-85 885

342

-345 730

-348 030

2 300

-345 730

-348 030

Egen regi
Total
Volympåverkan
Total exkl volympåverkan

Ansvar 6
Vaxö skola
Rindö skola
Kronängsskolan
Köken
Resarö skola
Söderfjärdsskolan

508
-86 051

508
-85 885

Utfall
jan-mar 2019

Budget
jan-mar 2019

2 870

-24

-76

52

-34

-271

290

489

-199

-166

61

-227

498

555

-57

86

270

-184

-8

32

-40

401

31

369

4

4

0

Ungdomsverksamhet
Vaxholm Östra

-232

43

-274

Vaxholm Västra

-181

-81

-99

Resarö förskolor

-4

60

-64

359

1 353

-994

Total

-570

Budgetavv
jan-mar
2019

-306

Kulturskola
Egen regi

-166

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande 2019-04-11, Ulrika Strandberg.

……………………….
Ordförande
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§ 28 Uppföljning av elever i gymnasiet läsåret 2017/2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
År 2018 var det 517 elever folkbokförda i Vaxholm som hade en gymnasieplacering (jfr. 2017 då det var
475 elever). Eleverna från Vaxholms stad är spridda över 78 gymnasieskolor. 78,7 procent går ett
högskoleförberedande program. Andel elever från Vaxholms stad som fick sitt förstahandsval till
gymnasiet hösten 2018 var 68,5 procent. Det är en ökning från 2017 med mer än 10 procent och högre
än Stockholms län (62,4 procent) och Riket (64,6 procent). Positivt med resultatet är att skillnaden
mellan pojkar (68,3 procent) och flickor (68,8 procent) minskat sedan föregående år till nästan ingen
skillnad alls.
Att slutföra sin gymnasieutbildning är en förutsättning för goda arbetsmöjligheter längre fram i livet.
2018 var det 83,3 procent av eleverna från Vaxholms stad som fick en examen inom tre år (jfr. Riket 66
procent). Det är en uppgång från föregående läsår med 16 procent. Denna uppgång är synlig för både
elever på högskoleförberedande program (+ 15 procent) och elever på yrkesprogram (+ 19 procent). Det
är bättre än Stockholms län och Riket. Av dessa uppnår även en hög andel elever grundläggande
behörighet till universitet och högskola. 2018 var det 54 procent av alla elever folkbokförda i Vaxholms
stad med slut-/avgångsbetyg från program i gymnasieskolan som registrerats som nybörjare vid
universitet eller högskola inom 3 år (jfr. Stockholms län på 48 procent). Det är en ökning på 17 procent
från föregående år.
Det är fortfarande en låg andel elever från Vaxholms stad som väljer yrkesprogram liksom i Stockholms
län. Ett mål i samverkansavtalet i regionen och i hela Riket är att fler ungdomar väljer att söka till
yrkesprogram eftersom prognoserna visar på stora arbetsmarknadsbehov i framtiden.
Vaxholm stad har ett avtal med Åva gymnasium (Täby kommun) för tio platser till introduktionsprogram
för att säkerställa att ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program ska kunna förberedas för
ett nationellt program, annan utbildning eller arbetsmarknaden.
2017 var den genomsnittliga nettokostnaden per elev i Vaxholm 101 208 kr jämfört med Stockholms län
på 102 936. Avvikelsen från den beräknade standardkostnaden var -14 procent. Det är ett lägre
kostnadsläge än statistiskt förväntat.
Vaxholms stad har ett aktivitetsansvar och erbjuder ungdomar och deras föräldrar samtal och stöd vad
gäller utbildning och arbetsmarknad. Verksamheten syftar till att stärka ungdomar som inte studerar,
och som står utanför sysselsättning att bli motiverade till utbildning och arbete. I december 2018 var det
37 ungdomar inskrivna totalt.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande: Uppföljning av elever i gymnasiet från Vaxholms stad 2018 – Monica Lalander och
Christina Björkenvall 2019-04-01.
……………………….
Ordförande
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Bilaga: Storsthlm 2018. ”Gymnasiebehovet 2018 – Trender och kunskap om Stockholms läns
gymnasieregion”.

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Åsa Häger, rektor på Kronängsskolan

……………………….
Ordförande
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§ 29 Kommunalt aktivitetsansvar (KAA) Vaxholm stad 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
I kommunens aktivitetsansvar (KAA) behövs det en enighet i hela styrkedjan från beslutsfattare (politik),
verksamhetsansvarig, medarbetare till den unga. Kommunens aktivitetsansvar behöver en tydlig
styrning med mål och nyckeltal som följs upp på huvudmannanivå. Verksamheten ska ha rutiner i
etablering av kontakten gentemot målgruppen och kunna erbjuda individuella och flexibla åtgärder som
anpassas efter ungdomen. Verksamheten ska också dokumentera insatserna och utvärderar effekten av
insatserna. Det är viktigt med god samverkan med näringslivet och myndigheter och att ha tillräckligt
med resurser och personella kompetenser runt omkring individen. Viktigt är också att verksamheten tar
vara på ungdomens delaktighet och utvärderingar av insatta åtgärder.
Målsättning och resurser för Vaxholms stads aktivitetsansvar
Målsättning med verksamheten i Vaxholms stad är att alla ungdomar snabbt ska få kontakt med
kommunens aktivitetsansvar och bli erbjudna olika individuella insatser som ska leda till sysselsättning
och förhindra utanförskap. Vaxholms stads aktivitetsansvar behöver en tydlig styrning där personella
och ekonomiska medel framgår i syfte att bedriva den lagstyrda verksamhet som kommunen enligt
skollagen 29 kap. 9 § är ålagd att göra.
I dag arbetar en person(SYV) på deltid med alla delar i kommunens aktivitetsansvar. Antal personer som
omfattas av KAA är varierande under året men med ett stadigvarande antal av ett 30- tal individer. För
att få kontakt med ungdomarna används fler alternativ såsom att skicka brev, ringa telefonsamtal och
knacka dörr via uppsökande verksamhet. Uppsökande verksamhet, behövs av säkerhetsskäl, utföras av
två personer och här finns en utmaning i uppdraget då endast en person arbetar med kommunens
aktivitetsansvar.
Alla ungdomar som omfattas av KAA får träffa en studie- och yrkesvägledare för ett vägledningssamtal.
Vägledningssamtalet är ett professionellt samtal och vägledningen är en process där ungdomen får
möjlighet att berätta om sina tidigare erfarenheter och framtidsplaner. En kartläggning görs där mål-och
delmål sätts upp inför framtiden och där individuella aktiviteter planeras in. Aktiviteter som erbjuds i
dagsläget är enstaka vägledningssamtal, fördjupade vägledningssamtal för att kartlägga intressen,
värderingar, styrkor och tänkbara yrken. Vägledning inför eftergymnasiala studier eller mot arbetslivet.
Hjälp med att skriva CV, jobbsökning, anskaffning av praktikplats och inskrivning till AF. Stöd och lotsning
till andra myndigheter som exempelvis kontakt till Komvux eller med dispensansökan till Komvux,
ungdomsstödet, personligt ombud och/eller psykiatrin.
Utveckling framåt i kommunens aktivitetsansvar.
En stor utmaningen inom KAA är att hitta bra aktiviteter för ungdomar med psykisk ohälsa. En grupp
(18-25 år grupp) med handläggare från socialpsykiatri, biståndshandläggare, Vux- och
ungdomshandläggare och KAA har initierats från socialförvaltningen i Vaxholms stad i syfte att skapa en
bättre samverkan kring ungdomarna och för att kunna ge ett mer riktat stöd.
Vid erbjudande av aktiviteter inom KAA finns en önskan att ungdomar som är under 18 år och som
deltar i aktiviteten (exempelvis praktik), ska kunna få ett bidrag för närvaron. I dagsläget finns inga
……………………….
Ordförande
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ersättningar kopplat gentemot individen vid deltagande av aktiviteter inom ramen för kommunens
aktivitetsansvar.
Ytterligare en önskan är en fysisk plats där ungdomar kan komma och prata, få hjälp med studier, träna
sociala färdigheter, erbjudas friskvårdsaktiviteter och andra må-bra aktiviteter, ett slags aktivitetshus dit
ungdomar kan gå. I dagsläget finns varken personella resurser eller en specifik budget för den lagstyrda
verksamheten Vaxholms stad ska ha för kommunens aktivitetsansvar.
Vaxholms stad har nyligen blivit medlemmar i Samordningsförbundet Roslagen. En dialog förs mellan
Samordningsförbundet och Nordost kommunernas KAA om en medfinansiering av ett ESF-projekt för
målgruppen inom KAA. Får samordningsförbundet ESF-projektet kan Vaxholms stads aktivitets ansvar
få ta del av ett myndighetsgemensamt team via Samordningsförbundet. Vaxholms stad aktivitetsansvar
är intresserad av att delta i detta projekt.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande - Vaxholms stads aktivitetsansvar-Monica Lalander
Verksamhetsplan -Vaxholms stads aktivitetsansvar-Monica Lalander

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Maria Konkell, Kronängsskolan Vaxholm

……………………….
Ordförande
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§ 30 Årsrapport för Kunskapscentrum Nordost (KCNO) 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Kunskapscentrum Nordost(KCNO) har upphandlad utbildning via auktorisation. Antalet leverantörer har
ökat under 2018 och var vid årsskiftet 40 leverantörer jämfört med 27 leverantörer vid årsskiftet 2017.
Ökningen sker för såväl högskoleförberedande utbildningar som för yrkesutbildningar. Oklart är om
efterfrågan påverkar ökningen av antalet leverantörer eller om auktorisationen möter
kompetensförsörjningsbehovet inom KCNO-kommunerna.
KCNO uppfattar det svårbedömt i kvalitetsrapporten hur ökning av leverantörer påverkar enskild elev.
En påverkan de dock ser för individen är att det förekommer en ökning av kurser som inte startar p.g.a.
få sökande till leverantören. KCNO ser även ett ökat administrativt arbete och fler verksamhetsbesök
hos leverantörer som genomförs i uppföljningsarbetet i och med det ökande antalet leverantörer. Från
och med 2019-01-01 omfattas även utbildning/leverantörer för SFI av en modell för auktorisation.
En stor ökning av antalet studerande inom KCNO vuxenutbildning har skett under 2018 och det stora
antalet nyanlända och deras utbildningsbehov är fortfarande omfattande. Elevgenomströmningen är en
viktig faktor för att nå det övergripande kommunala målet att SFI ska bidra till att eleverna snarast
möjligt ska komma i egen försörjning. Under året har KCNO haft flera olika projekt för att hitta nya
effektiva vägar för att bringa individen i sysselsättning och egen försörjning så snabbt som möjligt. Ofta
ingår SFI- studier som del i dessa projekt. Kunskapscentrum Nordost har engagerat sig exempelvis i det
övergripande projektet där Arbetsförmedlingen och några kommuner (Stockholm, Sollentuna,
Huddinge, Botkyrka) har tagit fram en plan för kombinationen SFI och yrkesutbildning via
arbetsmarknadsutbildning med planerad start januari 2019.
Hur Vaxholms stads medverkar och i vilken utsträckning KCNO kan leverera utbildning inom SFI för
Vaxholms stads medborgare är intressant att få ta del av men svårläst i rapporten. Den frågan får vi ta
vidare till rektor på KCNO.
Gällande ekonomin är underskottet som redovisas i bilaga 6 innan schablonersättningen från
migrationsverket är inräknat. Ekonomin är i balans.

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

Handlingar
Kvalitetsrapport KCNO 2018
Bilaga 1_Översikt auktoriserade anordnare KCNO
Bilaga 2_Rutin verksamhetsbesök-KCNO
Bilaga 3_Mall efter verksamhetsdialog-KCNO
Bilaga 4 _Anvisningar Kvalitetsredovisning-KCNO
Bilaga5_Arbetsplan AP 2018 KCNO
……………………….
Ordförande
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Bilaga 6_ Bokslut 2018 KCNO
Tjänsteutlåtande-Årsrapport för KCNO-Monica Lalander

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Lisbeth Andersson, KCNO Täby, lisbeth.andersson@taby.se

……………………….
Ordförande
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§ 31 Projekt problematisk skolfrånvaro år 2017 och framåt
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

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 (1 kap. 4 § skollagen, 2010:800). 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 arbetsgrupp på enheten barn- och elevstöd på barn- och utbildningsförvaltningen har fortsatt
Vaxholms stads påbörjade, systematiska kvalitetsarbete med att utveckla skolornas hantering av
frånvaron.
Det fortsatta systematiska kvalitetsarbetet med skolornas hantering av skolfrånvaron innebär bland
annat att stödja verksamheterna så att skolorna får förutsättningar att agera mycket tidigare och mer
systematiskt med skolfrånvaron, konkretisera en arbetsgång samt att förankra riktlinjerna på ett
tydligare sätt i verksamheterna tillsammans med socialförvaltningen, skol- och familjestödet och
ungdomsstödet, samt med externa samverkanspartners som BUP och habiliteringen, m.fl.
Som ett led i detta arbete har barn- och utbildningsförvaltningen ingått i SSL:s samverkan kring
uppdraget ”Psykisk hälsa – problematisk skolfrånvaro” (2017) där målet är att öka förståelsen kring
orsaker till frånvaro och att hitta beprövade arbetsmetoder för att minska frånvaron i kommunerna.
Ett steg i denna samverkan ovan är att Vaxholms stad ingår som en av tre pilotkommuner1 i
Storstockholms (SSL) satsning gällande den problematiska skolfrånvaron. Med finansierings hjälp från
SSL har projektet skräddarsytt handledning, kompetensutveckling och arbetat med ett systematiskt
kvalitetsarbete för att kunna gå från process till handling med att säkra rätten till utbildning för
Vaxholms stads barn- och elever.

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

Handlingar
Slutrapport projektbeskrivning-problematisk skolfrånvaro.
Tjänsteutlåtande, Monica Lalander, 2019-04-16

1

Tyresö och Täby kommun är de två andra pilotkommunerna.
……………………….
Ordförande
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§ 32 Trafiksituationen vid Kronängsskolan/Söderfjärdsskolan/Resarö
skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta:
Nämnden för teknik, fritid och kultur får i uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden:
1. Utreda trafiksituationen vid Kronängsskolan, Söderfjärdsskolan och Resarö skola.
2. Utreda lämpliga åtgärder med beräknade kostnader för att förbättra trafiksituationerna.
Barn och utbildningsnämndens beslut:
En del lämpliga åtgärder som kan ske inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde för att
förbättra trafiksituationerna vid Kronängsskolan, Söderfjärdsskolan och Resarö skola ska vara etablerade
till höstterminen 2019.

Ärendebeskrivning
En risk som identifieras i barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2019 är att det föreligger
en riskfylld trafiksituation vid skolorna.
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 3 (möjlig)
och att konsekvenserna om det sker är på en nivå 5 (mycket allvarlig).

……………………….
Ordförande
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För att arbeta för att minimera den identifierade risken föreslår förvaltningen att barn- och
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att
i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen utreda trafiksituationen vid Kronängsskolan,
Söderfjärdsskolan och Resarö skola samt utreda lämpliga åtgärder med beräknade kostnader för att
förbättra trafiksituationen.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Peter Lindqvist (WP) yrkar bifall till ordförandens yrkande med tillägget att en del lämpliga åtgärder som
kan ske inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde för att förbättra trafiksituationerna vid
Kronängsskolan, Söderfjärdsskolan och Resarö skola ska vara etablerade till höstterminen 2019.
Ordföranden finner bifall till respektive yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-04-17

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Alexander Wahlstedt, sbf

För kännedom:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande
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§ 33 Anmälningar och överklaganden, redovisning till nämnd 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Nya ärenden:
Inga nya ärenden under denna period.
Uppföljning av föregående rapport:
Resarö skola –elev med lång och omfattande frånvaro. Skolan arbetar aktivt med eleven och dennes
familj. Förvaltningen medverkade på SIPP-möte för att betona allvaret i situationen. Uppföljning krävs
Vaxö skola – fortsatt uppföljning avseende de två elever som skolan och förvaltningens specialpedagog
har arbetat med. Uppföljning krävs
Kronängsskolan 8 st anmälningar, vite inte aktuellt i dagsläget. Samtal pågår med skola och vh. Fortsatt
uppföljning och stöttning krävs i samtliga ärenden.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2019-04-16

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

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

För kännedom: Ulrika Strandberg, UF

……………………….
Ordförande
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..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-29
Änr BUN 2019/87.612
1 av 1

§ 34 Rapport skolansökan 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen rapporterar om årets skolval. Skolvalet har organiserats för barn som fyller sex
år under 2019 och som ska börja i förskoleklass höstterminen 2019. Eleven placeras i en skola utifrån
vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt. Om antal sökande är större än antal platser som
skolan kan erbjuda sker ett urval utifrån ”Riktlinjer för mottagande av elever i Vaxholms stads
kommunala grundskolor” (BUN 2016/36.612).
I år har elever i årskurs 6 med skolgång i Vaxholm inte bjudits in till att göra skolval. Istället har eleverna
tilldelats en skolplacering på Kronängsskolan och informerats om att göra ett skolbyte vid val av annan
skola.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-04-09, Lena Svensson

Kopia på beslutet till
För kännedom:

Rektorer i Vaxholms stad

……………………….
Ordförande

15

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-29
Änr BUN 2019/93.612
1 av 1

§ 35 Riktad tillsyn skola 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Skolinspektionen har den 12 mars 2019 tagit emot en signal som rör Resarö skola. I signalen uppges
bland annat att eleverna i årskurs 2 inte tillförsäkras en skolmiljö präglad av trygghet och att det sker
kränkningar mellan eleverna. Skolinspektionen har därför inlett en riktad tillsyn av Resarö skola.
Huvudman ska inkomma med ett yttrande senast den 8 maj.
Bakgrunden till den riktade inspektionen är att Barn och elevombudsmannen (BEO) har fått in två
anmälningar avseende kränkande behandling som huvudman besvarat och för närvarande väntar på
beslut i. I förevarande ärenden har elevernas vårdnadshavare också lämnat klagomål till förvaltningen
avseende hur Resarö skola har hanterar dessa ärenden – utredning pågår.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund. 200418

……………………….
Ordförande

16

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-29
Änr BUN 2019/55.002
1 av 1

§ 36 Barn- och utbildningsnämndens delegeringsordning 2019
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Reviderad delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden antas.

Ärendebeskrivning
Delegringsordningen är uppdaterad så att delegationen för yttrande till annan myndighet är ålagd
funktionen ”Skoljurist” i samråd med förvaltningschef. Detta för att möjliggöra en smidigare hantering
samt att detta kommer att leda till en mer enhetlig och rättssäker hantering av ärenden av denna typ.
Ändring avseende överklagandehänvisning i punkt 10.4 beslut om mottagande av integrerad
särskoleelev.
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, 2019-04-18
Barn- och utbildningsförvaltningens delegeringsordning 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande

17

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-29
Änr BUN 2019/20.600
1 av 1

§ 37 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 §§ 18-29/2019.
sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-03-04 t.o.m. 2019-04-09 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut §§ 18-29/2019, utdraget 2019-04-29
Sammanställning av delegeringsbeslut bifall skolskjuts fr.o.m. 2019-03-04 t.o.m. 2019-04-09

……………………….
Ordförande

18

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-29
Änr BUN 2019/21.600
1 av 1

§ 38 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, 2019-04-29

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Ulrika Strandberg, uf

……………………….
Ordförande

19

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-29
Änr BUN 2019/96.816
1 av 1

§ 39 Utredning av förutsättningar (personal, lokal) för att utöka
ungdomsverksamheten
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs (personal och lokalmässigt) för att
utöka ungdomsverksamheten, inklusive beräknade kostnader för detta.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen har uppfattat att det finns frågor kring möjligheten att utöka ungdomsverksamheten och
ber därav barn- och utbildningsnämnden om ett uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs
(personal och lokalmässigt) för att utöka ungdomsverksamheten, inklusive beräknade kostnader för
detta.

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-04-23

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Myrna Selenius, uf

……………………….
Ordförande

20

..……………………..
Justerare

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-04-29
Änr BUN 2019/22.109 BUN 2019/22.109
1 av 1

§ 40 Rapport från kontaktpolitiker
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Förtroendevalda rapporterar att de i sina uppdrag som kontaktpolitiker har besökt Söderfjärdsskolan,
förskolan Båten samt förskolan Äppelgården.

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

……………………….
Ordförande

21

..……………………..
Justerare

