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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 41 Justering och fastställande av föredragningslistan

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Bertil Jansson (S) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast klockan 09:00 den 
22 maj 2019. 

Utskickad föredragningslista fastställs med följande revideringar: 

- Ärende nummer 18 ”Förvaltningen informerar” flyttas upp och behandlas som ärende nummer 
2.

- Ärenden nummer 2 ”T1” flyttas ned och behandlas som ärende nummer 3. 
- Ärende nummer 3 ”Resultat från brukarundersökningar förskola och grundskola” utgår. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar att Bertil Jansson (S) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet 
senast klockan 09:00 den 22 maj 2019 samt att utskickad föredragningslista fastställs med följande 
revideringar:

- Ärende nummer 18 ”Förvaltningen informerar” flyttas upp och behandlas som ärende nummer 
2.

- Ärenden nummer 2 ”T1” flyttas ned och behandlas som ärende nummer 3. 
- Ärende nummer 3 ”Resultat från brukarundersökningar förskola och grundskola” utgår. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/59.042
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 42 Tertial 1 2019 med helårsprognos, Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen redovisar tertialbokslut 1 (T1 ) 2019 för barn- och utbildningsnämnden.

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

Handlingar

Tjänsteutlåtande 2019-05-17
Tertialbokslut 1 (T1) 2019

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Kommunstyrelsen

Ekonomienheten, Koray Kahruman

4



Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/88.348
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 43 Statistik personal och barngrupper i Vaxholms stads  
utbildningsverksamhet läsår 2018-2019

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsförvaltningen har sammanställt statistik avseende lärare/pedagoger och barngrupper i 
Vaxholms stad som en del av den kontinuerliga uppföljningen av utbildningen utifrån statistik som 
publicerats av Skolverket april 2019. 

Ett prioriterat mål för Vaxholms stad är behöriga och legitimerade förskollärare och lärare. De 
kommunala förskolornas utfall visar en ökning från 28 procent 2017 till 31 procent förskollärare med 
legitimation (heltidstjänster) 2018. Barn- och utbildningsnämndens målvärde för 2019 är således 
uppnått. Det är en högre andel än Stockholms län (28 procent totalt). De enskilda förskolorna har också 
ökat till 21 procent. Andel legitimerade lärare och behöriga i undervisande ämne för de kommunala 
grundskolorna 2018 ligger på 73,5 procent. Det är något lägre än 2017 men högre än Stockholms län 
totalt (69,7 procent) och riket totalt (70,5 procent). Enskild regi i Vaxholm ligger på 66,8 procent. Från 
och med 1 juli 2019 så blir det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara 
för undervisning i fritidshemmet. Det är en utmaning för skolor i Vaxholm men även nationellt. I 
Vaxholms stad har endast 15 procent av personalen i fritidshemmen pedagogisk högskoleutbildning 
(kommunala 13 procent och enskild regi 29 procent). 

Antal barn per avdelning i förskolan i Vaxholms stad har ökat från 14,9 barn per avdelning 2017 till 15,5 
barn per avdelning 2018. Den största ökningen har skett i enskild regi med 1,6 fler barn per avdelning 
från föregående år. Det är något lägre än Stockholms län totalt (15,9 barn/avdelning) men nästan i 
paritet med riket (15,4 barn/avdelning). I genomsnitt går det 5 barn per heltidstjänst i förskolorna i 
Vaxholms stad. För de kommunala förskolorna ligger det på 5,3 och för förskolorna i enskild regi på 5,1 
Det är en ökning för båda och det ligger något över Stockholms län och riket. 

Vaxholm har fortsatt en hög andel inskrivna barn i fritidshemmet. I åldrarna 6–9 år är 98,2 procent 
inskrivna (jfr. Stockholms län; 91,1 procent och riket; 83,3 procent). I åldrarna 10-12 är 34,8 procent 
inskrivna i Vaxholm (jfr. Stockholms län; 17,3 procent och riket; 20,3 procent).

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, 2019-05-12, Christina Björkenvall

Kopia på beslutet till
För åtgärd: HR 

Rektorer förskolan
Rektorer grundskolan
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/35.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 44 Allmänna klagomål och synpunkter HT 18 - analys

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet

Ärendebeskrivning
Enligt 4 kap. 8 § skollagen har varje huvudman för utbildningsverksamhet en skyldighet att införa 
skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Vidare ställer skollagen krav på 
att information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

Utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad har en rutin från augusti 2018 för att behandla synpunkter och 
klagomål. Information om gången för hur klagomål ska hanteras har uppdaterats på hemsidan och det 
finns möjlighet att där lämna klagomål och synpunkter. Kommunen har nyligen publicerat en e-tjänst 
som heter ”Skriv till oss” för att inhämta allmänna synpunkter.

Verksamheterna informerar om rutinen för klagomål i sin dokumentation som vårdnadshavare får vid  
start inom någon av verksamheterna.  

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2019-05-20 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/23.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 45 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. Uppföljning krävs

Vaxö skola – fortsatt uppföljning avseende de 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, 2019-05-07

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
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2018/134.610
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 46 Riktlinjer specialkost

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Riktlinjer för specialkost antas.

Ärendebeskrivning
Då måltidsenhetens verksamhet tidigare saknat tydliga styrdokument för hanteringen av specialkost har 
nya riktlinjer tagits fram. Att servera säker och näringsriktig mat som är anpassad för allergier är en 
skyldighet enligt praxis. När det gäller andra önskemål och behov från matgästerna finns ingen juridisk 
prövning att luta sig emot utan det är upp till varje kommun att bedöma. Målsättningarna med 
riktlinjerna är att de ska kvalitetssäkra verksamheten.

Under arbetets gång har följande konsulterats, rektorer elevhälsan, kostchefer inom offentlig 
måltidsverksamhet, SLV, SKL och även den fokusgrupp som jobbar med att ta fram nationella riktlinjer 
för specialkost inom branschföreningen Kost- och Näring.

Fokusgruppen har läst förslaget på våra föreslagna riktlinjer och anser att det är ett väl genomarbetat 
dokument. Det enda de hade synpunkter på var vårt ”ska-krav” när det gäller sjukintygen. De 
formulerade ett ”bör-krav” istället. Där har vi delade meningar. Vi har dock valt att behålla ”ska-kravet” - 
detta med stöd av andra kostchefer som också anser att kommuner inte ska ta bort det.

Dialogsamtal är något som fokusgruppen förespråkar och lyfter fram för att uppnå en samsyn kring 
måltidsfrågan och anpassningar av kosten för de elever/barn som har detta behov. Tillsammans med 
vårdnadshavare, elev, skolhälsovården/BVC, skolan och representant från måltidsenheten har vi täckt in 
alla som dagligen finns runt eleven/barnet. I slutändan är det rektor/förskolechef som ytterst ansvarar 
för elevens/barnets behov under skoldagen och attesterar ansökan.

Från hösten avser kommunen att erbjuda vårdnadshavarna en E-tjänst där de gör sin ansökan om 
”specialkost av medicinska skäl eller annat särskilt skäl” samt meddelar måltidsenheten behov av 
”specialkost utan medicinska skäl”. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund och Margareta Andersson, 2019-05-07
Riktlinjer för specialkosten i Vaxholms stad, 2019-05-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Margareta Andersson, margareta.andersson@vaxholm.se 

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/105.05
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 47 Upphandling Livsmedel - Frukt, grönsaker och potatis

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Ledamot Kent Öhman (M) utses att från barn och utbildningsnämnden delta i arbetet som 
referensgrupp i upphandling livsmedel frukt, grönsaker och potatis för att kunna lämna synpunkter och 
för att kunna lämna information till barn- och utbildningsnämnden.

2. Beslutet är gällande under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att ge barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att utse en ledamot att delta i arbetet som referensgrupp i upphandling 
livsmedel frukt, grönsaker och potatis. 

Ärendebeskrivning
Upphandling av livsmedel, frukt, grönsaker och potatis har initierats inom samarbetet Stockholm 
Nordost. Upphandlingen berör flera nämnder och ärendet hanteras av Kommunstyrelsen i ärende KS 
2019/110.05.

Förslag till beslut gäller under förutsättning att beslut tas i ärende KS 2019/110.05 ”Kommunstyrelsen 
ger Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utse en ledamot att delta i arbetet som referensgrupp 
för att kunna lämna synpunkter och för att kunna lämna information till Barn- och utbildningsnämnden”. 
Ärendet har rapporterats till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-05-22 och efterföljande möte i 
Kommunstyrelsen 2019-06-04.

Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive 
verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som 
avropas. 

Ramavtalet bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet, Livsmiljö samt Ekonomi genom 
kravställning på produktkvalitet och ekologiska alternativ samt synergieffekter av Nordost samarbetet.

Yrkanden
Svante Nordell (M) yrkar att Kent Öhman (M) utses att delta i arbetet som referensgrupp i upphandling 
livsmedel frukt, grönsaker och potatis

Ordförande yrkar att beslutet är gällande under förutsättning att kommunstyrelsen beslutar att ge barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att utse en ledamot att delta i arbetet som referensgrupp i 
upphandling livsmedel frukt, grönsaker och potatis.

Ordföranden finner bifall till respektive yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande Information upphandling Livsmedel frukt, grönsaker och potatis, 2019-08-07

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, Utbildningschef

För kännedom: Marie Wiklund, Kommunchef, 
Anna Holm, Upphandlare, 
Margareta Andersson, Kostchef, Utbildningsförvaltningen 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/103.510
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 48 Trafiksituationen Resarö skola

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. Informationen noteras till protokollet

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Som tillägg till barn och utbildningsnämndens beslut, BUN 2019/§32 , ”Trafiksituationen vid 
Kronängsskolan/Söderfjärdsskolan/Resarö skola” får nämnden för teknik, fritid och kultur i 
uppdrag att i samverkan med barn- och utbildningsnämnden utreda lämpliga åtgärder med 
beräknade kostnader för att förbättra parkeringsmöjligheterna vid hämtning och lämning av 
barn vid skolorna.

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden har bett kommunstyrelsen ge nämnden för teknik, fritid och kultur 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. 

Att utreda trafiksituationen vid de tre skolorna och föreslå åtgärder är ett långsiktigt arbete som 
kommer att pågå under hösten 2019. 

Detta tjänsteutlåtande kommer att beskriva parkeringssituationen på Resarö skola och åtgärder som har 
vidtagits under våren 2019 samt kommer att fortgå hösten 2019. Parkeringssituationen vid Resarö skola 
är en prioriterad fråga eftersom skyddsombud har larmat om att barn utsätts för trafikfara vid 
nuvarande parkeringssituation, samt att personal mötts av hot och kränkningar när de informerat om 
hänvisade platser för parkering. 

Utbildningsförvaltningen, Resarö skola och tekniska enheten på Stadsbyggnadsförvaltningen har 
samverkat för att utreda situationen. I detta tjänsteutlåtande beskrivs bakgrund, problemformulering 
och föreslagen åtgärd. 

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.

Peter Lindqvist (WP) yrkar bifall till ordförandes beslutsförslag med tillägget att barn- och 
utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 
Som tillägg till barn och utbildningsnämndens beslut, BUN 2019/§32 , ”Trafiksituationen vid 
Kronängsskolan/Söderfjärdsskolan/Resarö skola” får nämnden för teknik, fritid och kultur i uppdrag att i 
samverkan med barn- och utbildningsnämnden utreda lämpliga åtgärder med beräknade kostnader för 
att förbättra parkeringsmöjligheterna vid hämtning och lämning av barn vid skolorna.

Ordföranden finner bifall till respektive yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande trafiksituationen vid Resarö skola, 2019-05-16

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Tekniska enheten, Stadsbyggnadsförvaltningen i Vaxholms stad

Christina Persson, rektor på Resarö skola i Vaxholms stad
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Protokoll
2019-05-20

2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

För kännedom: Christina Persson, rektor på Resarö skola
Barbro Nyström, förskolechef på Ytterby förskola
Jeanette Kävrestad, chef för tekniska enheten på Stadsbyggnadsförvaltningen
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/90.612
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 49 Timplaner Vaxholm, grundskola 2019/2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Timplan för Vaxholms stads grundskolor läsår 2019/2020 antas.

Ärendebeskrivning
En elev i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar. Inför kommande 
läsår utökas timplanen i idrott och hälsa med 80 timmar på högstadiet och 20 timmar i årskurs 6. 
Dessutom utökas antalet timmar i matematik med 105 timmar på högstadiet, samtidigt som ämnet 
elevens val sjunker med motsvarande antal timmar över hela elevens skolgång, dvs antalet timmar i 
matematik ökar på högstadiet, men antalet timmar i elevens val minskar över hela elevens skolgång. 
Utbildningsförvaltningen föreslår följande fördelning mellan stadierna enligt nedan:

Utbildningsförvaltningen och rektorer i årskurs f-6 har enats om att skolorna i mesta möjliga mån ska ha 
samma fördelning mellan årskurserna, med lokala avvikelser i (gulmarkerat i timplaneöversikten): 

 elevens val – som är fritt för respektive skola att fördela mellan låg- och mellanstadium så länge 
eleven fått 118 (59+59) timmar elevens val när eleven slutar årskurs 6

 idrott och hälsa på lågstadiet 
 den i timplanen valbara delen av ämnena SO och NO på mellan- och högstadiet

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

Handlingar
Resarö skolas timplan 2019/2020
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Protokoll
2019-05-20

2 av 2

Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

Vaxö skolas timplan 2019/2020

Rindö skolas timplan 2019/2020

Söderfjärdsskolans timplan 2019/2020

Kronängsskolans timplan 2019/2020

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektorer i Vaxholms stad

Nina Persson Christina.persson@vaxholm.se 
Åsa Häger asa.hager@vaxholm.se
Ann Lisinski ann.lisinski@vaxholm.se
Lotta Skarelius charlotta.skarelius@vaxholm.se
Louise Furness louise.furness@vaxholm.se  
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/90.612
1 av 1

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 50 Timplaner Vaxholm integrerade elever grundsärskola 2019/2020

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Timplan för elever som läser enligt grundsärskolans läroplan i Vaxholms stad läsår 2019/2020 antas.

Ärendebeskrivning
En elev som läser enligt grundsärskolans timplan har rätt till ett minsta antal garanterade 
undervisningstimmar. Inför kommande läsår utökas timplanen i matematik med 105 timmar på 
högstadiet. Samtidigt minskar den garanterade undervisningstiden i slöjd med 60 timmar och i elevens 
val med 45 timmar.

Utbildningsförvaltningen föreslår följande fördelning mellan stadierna enligt nedan:

Minsta antal garanterade undervisningstimmar

 
Skollag 

9 år Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet
Bild 225 60 75 90
Hem- och 
konsumentkunskap 525

80 150 295

Idrott & Hälsa 750 245 245 260
Musik 395 120 125 150
Slöjd 670 175 260 235
Svenska 1300 450 450 400
Engelska 180 35 55 90
Matematik 1215 400 400 415
So 695 185 220 290
No 595 145 190 260
Teknik 190 45 60 85
Elevens val 150 20 80 50

Totalt 6890 1960 2310 2620
Därav skolans val 600    

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

Handlingar
Timplan för elever som läser enligt grundsärskolans läroplan i Vaxholms stad, 2019/2020

Kopia på beslutet till
För kännedom: Rektor och biträdande rektor på Söderfjärdsskolan och Kronängsskolan

Louise Furness, rektor Söderfjärdsskolan louise.furness@vaxholm.se
Kajsa Österblom, bitr. rektor Söderfjärdsskolan  kajsa.osterblom@vaxholm.se
Åsa Häger, rektor Kronängsskolan asa.hager@vaxholm.se
Ann-Sofie Fernmo, bitr. rektor ann-sofie.fernmo@vaxholm.se 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden
2019-05-20

Änr BUN 2019/77.605
1 av 2

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 51 Försäljning av överbliven mat till elever och personal i Vaxholms 
stad

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämndens beslut:

 Utbildningsförvaltningen får sälja portionsförpackad överbliven mat från stadens tillagningskök 
till personal och elever i Vaxholms stad.

 Försäljningen ska ske i enlighet med nedanstående ”principer för försäljning av överbliven mat 
till elever och personal i Vaxholms stad” med tillägget att det i principerna ska framgå att 
förpackningarna som används för maten ska vara klimatsmarta.

 Förvaltningen får i uppdrag att utarbeta rutiner som tydliggör hur försäljningen praktiskt ska 
genomföras och som säkerställer att försäljningen sker i enlighet med gällande livsmedelsregler. 

Ärendebeskrivning
Livsmedelsverket tydliggjorde i augusti 2018 i ett pressmeddelande att kommunala verksamheter får 
sälja mat som blivit över, skänka till välgörenhet och själva ta emot livsmedel som skänks. 

Livsmedelsverket framför att det är möjligt för kommuner att sälja överbliven mat, exempelvis till 
föräldrar och lärare, som ett led i arbetet för att minska matsvinnet. Kommunen ansvarar då för att en 
sådan säljverksamhet inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler.

Försäljning av överbliven mat handlar om att genom försäljning ta tillvara på en oförutsedd 
överkapacitet till följd av en mindre åtgång av tillagad mat än förväntat. Försäljningen skulle inte rikta 
sig till den öppna marknaden utan vara begränsad till att endast omfatta elever och personal i Vaxholms 
stad. 

Förvaltningen bedömer att detta tillsammans med att livsmedelsverket tydliggjort att kommunala 
verksamheter får sälja överbliven mat gör att det är möjligt att bedriva en försäljning utan att denna 
kommer i konflikt med gällande konkurrenslagstiftning.  

Förvaltningen arbetar i alla led i livsmedelskedjan för att minska matsvinnet. Möjligheten att sälja 
överbliven mat skulle bli det sista steget för att minimera svinnet. Detta är gynnsamt ur ett 
miljöperspektiv och går i linje med nämndens mål om att utbildningsverksamheterna ska arbeta för en 
hållbar miljö. 

Följande principer ska vara förvaltningens utgångspunkter vid försäljning av portionsförpackad 
överbliven mat: 

Principer för försäljning av överbliven mat till elever och personal i Vaxholms stad

1. Förvaltningen ska arbeta aktivt för att minska matsvinnet så tidigt som möjligt i 
livsmedelskedjan, försäljning av överbliven mat ska ses som det sista steget för att minska 
matsvinnet. 

2. Förpackningarna som används för maten ska vara klimatsmarta.
3. Försäljning får endast ske av mat som blir över till följd av lägre antal barn-/elevluncher än 

beräknat för dagen och får inte påverkas av eventuell efterfrågan. 
4. Förvaltningen ska ha vetskap om mängden portionsförpackad mat som säljs. Detta för att vid 

behov kunna kontrollera att försäljningen inte sker med en omfattning som påverkar 
konkurrensen på marknaden.  
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Barn- och utbildningsnämnden

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

5. Prissättningen av den portionsförpackade maten ska utgå från självkostnadsprincipen, det vill 
säga priset ska överensstämma med kostnaden för framställningen av den portionsförpackade 
maten. 

6. Förvaltningen ska ha rutiner som tydliggör hur försäljningen praktiskt ska genomföras och som 
säkerställer att försäljningen sker i enlighet med gällande livsmedelsregler.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. 

Ann-Sofi Klar (C) yrkar bifall till ordförandens beslutsförslag med tillägget att  det i ”principer för 
försäljning av överbliven mat till elever och personal i Vaxholms stad” ska framgå att förpackningarna 
som används för maten ska vara klimatsmarta. 

Ordförande finner bifall till respektive yrkande. 

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Johanna Frunck, 2019-04-02

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Margareta Andersson, uf 

För kännedom: Ulrika Strandberg, uf 
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……………………….
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§ 52 Ungdomsverksamhet – behov och utveckling

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar om en omfördelning, inom ram, om 57 000 kr. Medlen är ett 
bidrag till de ideella ungdomsverksamheterna på Rindö och Resarö och ska användas för bemanning av 
desamma. 

Ärendebeskrivning
Ungdomsverksamhet bedrivs idag på Storstugan och andra, för ändamålet, lämpliga platser. 
Verksamheten riktar sig mot ungdomar boende i Vaxholms stad i åldrarna 13-18 år (högstadiet och 
gymnasiet). Verksamheten håller öppet tre dagar i veckan och bemannas med en ungdomsledare och 
ett antal timanställda. 

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över ungdomsverksamhetens förutsättningar att 
ekonomiskt möta de behov som de ideella ungdomsverksamheterna har. Ideella verksamheter 
bedrivs/har bedrivits på Rindö och Resarö. 

Utbildningsförvaltningen ser att ett ekonomiskt bidrag om 28 500 kr per verksamhet är möjligt att ge, 
dvs totalt 57 000 kr. Bidraget täcker en personell resurs per verksamhet som arbetar en vardagskväll i 
veckan 18.00-21.00. Kostnaden är beräknad utifrån att verksamheten håller öppet 37 veckor per år, dvs 
de veckor då skolan håller öppet. För 2019 innebär detta 18 480 kr per verksamhet, beräknat på: 

 4 veckor under innevarande vårtermin (vecka 21-24) 
 20 veckor för höstterminen (vecka 3-24, dockk ej sport- och påsklov)

Bidraget beräknas rymmas inom budgetram för 2019 och kan balanseras mot volymöverskott.

Att hålla en kommunal och två ideella ungdomsverksamheter öppna ökar tillgängligheten för våra 
ungdomar. Samtidigt begränsas möjligheten för våra dem att mötas på en gemensam plats, oavsett 
vilken ö ungdomen bor på. Utbildningsförvaltningen föreslår därför att de ideella föreningarna använder 
medlen för bemanning måndag, tisdag, onsdag eller torsdag och att vi även fortsättningsvis hänvisar 
ungdomarna till Vaxholms stads ungdomsverksamhet på fredagar. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Myrna Selenius, 2019-05-09

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Utbildningschef Ulrika Strandberg, ulrika.strandberg@vaxholm.se
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……………………….
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§ 53 Yttrande om framtidsval - karriärvägledning för individ och 
samhälle (SOU2019:4)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Vaxholms stads remissvar för Betänkandet SOU2019:4 Framtidsval-karriärvägledning för individ och 
samhälle godkänns. 

Ärendebeskrivning
Vaxholms stad är remissinstans för Betänkandet SOU 2019:4-Framtidsval-Karriärvägledning för individ 
och samhälle. 

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

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Monica Lalander 2019-04-09

Remissvar, Betänkandet SOU2019:4 Framtidsval-karriärvägledning för individ och samhälle

Framtidsval-karriärvägledning för individ och samhälle SOU2019:4

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Monica Lalander, uf 

För kännedom: Åsa Häger, Vaxholm stad 
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……………………….
Ordförande
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§ 54 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 § 19 samt §§30-46/2019. 
 sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-04-10 t.o.m. 2019-05-06 (bifall).

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

Handlingar
Redovisning av delegeringsbeslut § 19 samt §§ 30-46
sammanställning delegeringsbeslut skolskjuts fr.o.m. 2019-04-10 t.o.m. 2019-05-06 (bifall).
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……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

§ 55 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, 2019-05-20

Kopia på beslutet till
För åtgärd: Ulrika Strandberg, uf 
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……………………….
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§ 56 Rapport från kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsnämndens beslut
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning
Två grupper av förtroendevalda rapporterar att de i sina uppdrag som kontaktpolitiker har besökt de 
verksamheter som ingår i respektive uppdrag. 

Ena gruppen rapporterar att de har besökt Rindö skola, Kronängsskolan, Vaxö skola och Förskolan Freja. 

Andra gruppen rapporterar att de har besökt förskolan Äppelängen samt Resarö skola.  

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