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§ 86 Justering och fastställande av föredragningslistan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Peter Lindqvist (-) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast onsdagen den 25 
augusti 2021. 

Utskickad föredragningslista faststä lls. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Peter Lindqvist(-) utses att t illsammans med ordföranden justera protokollet 
senast onsdagen den 25 augusti 2021 samt att utskickad föredragningslista fastställs. 

Ordföranden finner bifall till eget yrkande. 

Ordförande Justerare 
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§ 87 Ekonomiskt utfall 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras t ill protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Utbildningsförvaltningen redovisar ekonomiskt utfall 2021. 

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2021-08-23 

Änr BUN 2021/66.042 
1 av 1 

BUN Utfall j a n-jun 2021 Budget jan-jun 2021 Budgetavv jan-jun 2021 

Namnd- och styrelse -233 -225 

Kultursk ola -2 476 -2 44 1 
Fritidsgårdar -991 -991 
Öppen fö rskola -616 -616 

Förskola, ped omsorg -33 967 -36 685 
F-k lass, Grundskola, Friti -87 085 -86 408 
Gymnasieskola -28 391 -28 130 
VUX; SFI -1 817 - 1 846 

Gemensam adm1n -5 137 -5 096 

SAMS -16 963 -17 482 

Egen regi -461 949 
Total -178 138 -178 970 
Varav Volympåverkan -1 340 

Total exkl volympåve - 179 41sr -178 970 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande 2021-08-17, Anders Roxström. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Akt 

Ordförande 
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§ 88 Information Resarö skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet . 

Ärendebeskrivning 
Återkoppling till nämnd på utredningsläget med anledning av ärenden mot Resa rö skola och i samband 
med det, inkomna klagomålsärenden. Det pågår nu 16 parallella utredningar av klagomål på individ och 
strukturell nivå. Denna sammanfatt ning avser att ge er en översiktbild av hur utredningsläget är och hur 
planen ser ut framöver. 

Barn- och Utbildningsnämnden kommer att kontinuerligt hållas uppdaterat dels via nämndmötena och 

dels via presidiet som har avstämningar med förva ltningschefen. Den information som lämnas ti ll er är 
avidentifierad för att säkra alla enskildas integritet. 

Förvaltningschefen har kontinuerliga avstämningar med skolchef och skoljurist för att säkerställa 
processen. 

Skolchefen: 

• Arbetar tillsammans med jurist vid inkomna klagomål med fokus på framförallt den inre 
organisationen och kommunikationen 

• har daglig kontakt med rektor och för dia log om skolans inre arbete 

• deltar i skolans utvecklingsarbete 

• kommer vara på skolan en dag i veckan med sta rt höstterminen (om covid-läget t illåter det) 

Skoljurist : 

Al la klagomål utreds enskilt och som en del i den övergripande utredningen. 
Skriftliga underlag samlas in där det finns (har ni något så får ni gärna skicka in det) 
Utredningssamtal hålls med berörd persona l (enskilt och i grupp av central 
specialpedagog och jurist utifrån vad som granskas) 

Djupintervju har genomförts med persona l (personer från ledningsgrupp och elevhälsa) 
på skolan utifrån frågeställningar kopplade till fö ljande områden: 

Extra anpassningar 
Pedagogiska utredningar 
Åtgärdsprogram 
Underlag inför externa utredningar 
Hur utvärderas skolans organisation 
Vad föran leder orosanmälningar och polisanmälningar 

Enkät rörande trygghetsarbetet genomförs med personal från alla skolor och 
förvaltn ingen. 

Kompletterande frågeställningar kommer vid behov skickas ti ll er. 
En sammanställning över vad utredningen kommer fram till görs och stäms av med er, 
varefter utredningens fortsättn ing beslutas. 

Återkoppling i de enskilda ärendena kommer att kommuniceras med den klagande 

undm. 34. . .. fi1... ·~ ···· 
Ordförande Justerare 
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Övergripande utredningen granskar de strukturella, systematiska, kulturella och organisatoriska 
klagomålen kopplat till (repressalier, bemötande, tystnadskultur mm) 

Där resultaten från de enskilda utredningarna ingår 
- Analyser av insamlad statistik med mer görs 

Trygghetenkät har genomförts och analyserats ti llsammans med Resarö skolas 
resultat i Skolinspektionens Skolenkät vt 21. 

Genomgång görs av gamla ärenden för att säkerställa att alla frågor/klagomål är besvarade 

De som önskat vara anonyma i relation till skolan får vara det. 

Skoljurist utreder så långt det går genom de dokument som jag har tillgängliga i våra digitala 
system (Före 2019 kan det vara svårt att få fram digitala underlag) 
Genom generella frågeställningar till skolan (genom tex den enkät som just gått ut) 
Underlagen sammanställs och återkopplas till den klagande som därefter får ta stä llning till om 
de vill gå vidare 

Förvaltningens centrala specia lpedagog kommer att granska frågor kopplat till de klagomål som 
inkommit kring särskilt stöd ur ett pedagogiskt perspektiv. 

Utredningsarbetet har prioriterats på så sätt att den övergripande utredningen sker parallellt med de 
enskilda ärendena. De ärenden där eleverna går kvar på skolan utreds först då resu ltatet av utredningen 
kan ge direkt verkan i elevens vardag. Därefter utreds de ärenden där eleverna inte längre går kvar på 
skolan. 

Detta är ett omfattande arbete som tar tid. Det är ett prioriterat arbete som kommer att ha skolchefens 
och skojuristens fokus. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till förva ltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 2021-07-30 
Rapport status Resa rö augusti 2021 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Skolchef, Andre Wallin, andre.wa llin@vaxholm.se 

6 
Ordförande 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2021-08-23 

Änr BUN 2021/173.047 

1 av 2 

§ 89 Fördelning av statsbidrag - extra medel 250 miljoner 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Statsbidraget- extra medel ska fördelas proportionerligt per elev 

ti ll samtliga huvudmän som har inskrivna elever som är folkbokförda i Vaxholms stad, i åk F-9 samt 

gymnasium 

2. 6 % av det belopp som utifrån ovanstående tilldelas Vaxholms stads kommunala skolor ska fördelas 
till måltidsenheten. 

3. I Vaxholms stads kommunala skolor ska resterande stadsbidrag användas för att förstärka arbetet 

mot nämndens och samtliga verksamheters mål; i samverkan skapar v i trygghet och främjar psykisk 

hälsa hos alla våra barn och ungdomar i Vaxholm. 

Ärendebeskrivning 
Medlen är en utökning med ytterligare 250 000 000 kr avseende det uppdrag om att fördela 1000 000 

000 kr som Sko lverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 2021:283) enligt tidigare regleringsbrev. I övrigt är 

uppdraget och syftet med satsn ingen detsamma som vid det tid igare beslutet 

Statistiken som ligger til l grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6-19 år i respektive 

kommun. St at istiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast tillgängliga (april 2021). 

Länk 

Stadsbidraget omfattar 250 000 000 kr för hela riket, vilket för Vaxholms stad efter fördelning från 

Skolverket innebär 356 028 kr. För att säkerställa att pengarna kommer alla barn/unga folkbokförda i 

Vaxholm till gagn anser förvaltningen att statsbidraget ska fördelas proportionerligt per elev t ill samtliga 

huvudmän som har inskrivna elever som är folkbokförda i Vaxholms stad, i åk F-9 samt gymnasium 

Utifrån april månads placeringar skulle en sådan fördelning innebära 155 kr/elev 

Vaxholms stads måltidsenhet ansvarar för och tillagar all mat till de kommunala skol- och 

förskoleenheterna. Må ltidsenheten har till följd av covid-19 haft ökade kostnader som inte 

kompenserats av statliga bidrag. Det rör kostnader kopplade till bland annat inköp av engångsartiklar, 

halvfabrikat och ökade personalkostnader. Förvaltningen bedömer att en del av "skolmiljarden" bör 

användas för att kompensera måltidsenheten för sina ökade kostnader och föreslår att 6 %, 14 099 kr, 

av statsbidraget som utifrån fö reslagen fördelningsprincip t illdelas Vaxholms kommunala skolor ska 

fördelas till måltidsenheten. 

Utifrån april månads placeringar skulle föreslagen förde lning se ut enligt fö ljande: 

Interna grundskolor 234 978 kr 

( Må ltidsen heten) (14 099 kr) 

Externa grundskolor 35 602 kr 

Externa gymnasieskolor 85 448 kr 

Ordförande Justerare 
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Barn- och utbildningsnämnden har uttryckt önskemål om att sä rskilt satsa på nämndens arbete med 

trygghet och psykisk hälsa. Då covid-19-pandemin på olika sätt medfört utmaningar för barn och ungas 
psykiska mående anser förvaltningen at t det ligger väl i linje med " skolmiljardens" syfte att i de 

kommunala skolorna använda resterande bidrag för att förstärka arbetet mot nämndens mål; i 

samverkan skapar vi trygghet och främjar psykisk hälsa hos alla våra barn och ungdomar i Vaxholm. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifa ll till förvaltningens beslutsförslag och finner bifa ll till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2021-07-05 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Anders Roxström, uf 

För kännedom: Rektorer skolor Vaxholms stad 

Jfl ..... ~ .. 
Ordförande Justerare 
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2021-08-23 

Änr BUN 2021/155.616 
1 av 1 

§ 90 Uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskola samt förslag till prislista 2022 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnitt lig uppräkning om 1,5 procent. 
2. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022. 
3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022. 
4. Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent. 
5. Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 2022. 

Ärendebeskrivning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om eventuell justering av 
programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd beräkningsmodell och därtill görs en 
politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår att både programpriserna för nationella program och 
strukturtillägget räknas upp med i genomsnitt 1,5 procent inför 2022. 

Storsthlms styrelse beslutade den 10 juni 2021 att rekommendera samverkansområdets kommuner att 
anta prislistan för 2022 i sin helhet med fö ljande förändringar: 

1. Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent. 
2. Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet och Hotell- och t urismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022. 
3. Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022. 
4 . Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent. 
5. Enhetspris för mindre undervisn ingsgrupper tas bort från prisl istan från och med 2022 

Den samlade bedömningen gör att Barn- och utbildningsnämnden st år bakom Storsthlms 
rekommendationer. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifal l till förva ltningens beslutsförslag och finner bifa ll t il l eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänst eutlåtande, 2021-06-24, Monica Lalander. 

Förslag t ill uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2022. 

Prislista för gymnasieskolan i Storstockholm 2022. 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Ekonomiavdelningen, Vaxholm stad, kommunförbundet Stockholms län 

(Storsthlm) Monica Lalander, monica.lalander@vaxholm.se 

~ 
. . . ...... . . .... .. ... .. . . .. 

Ordförande Justerare 
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Änr BUN 2021/139.610 

1 av 1 

§ 91 Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport 
föreningsbidrag Vaxholms stad 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Svar på revisionsrapport-Föreningsbidrag Vaxholms stad 2021, godkänns som nämndens eget och 
överlämnas till revisionen. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 

Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
De förtroendevalda revisorerna i Vaxholms stad, har uppdragit till PwC att granska hanteringen av 
föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma om rutinerna för beviljande av 
föreningsbidrag är ändamålsenliga och att det finns förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll i 
hanteringen av bidrag till föreningar. Barn-och utbildningsnämnden har inga föreningsbidrag utan 
ersätter föreningar för kostnader som uppkommer för aktiviteter som genomförs på uppdrag från 
nämnden, exempelvis lovaktiviteter. Därav ser inte barn- och utbildningsnämnden något behov av 
riktlinjer för föreningsbidrag inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. 

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

Handlingar 
Tjänsteutlåtande- Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport föreningsbidrag Vaxholms 
stad 2021. Monica Lalander 

Revisionsrapport-Föreningsbidrag. 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: 

För kännedom: 

Anders Haglund, ordförande revisionen. 

Monica Lalander, uf 
Sara Sandbacka ,uf 

10 
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Änr BUN 2021/138.610 
1 av 1 

§ 92 Remiss - en tioårig grundskola. Införande av en ny årskurs 1 (SOU 

2021:33) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Yttrandet i enlighet med utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande godkänns och överlämnas till 
utbi Id ni ngsdepa rtementet . 

Ärendebeskrivning 
Vaxholms stad har fått möjlighet att inkomma med yttrande på remiss om införandet av 10 årig 
grundskola. 

Förslaget sammanfattas med at t förskoleklass upphör som egen skolform och att grundskolan med 
t illhörande skolformer utökas med ett år genom en ny första årskurs. Det övergripande syftet med 
utredningens förslag ska enligt direktivet vara at t stärka kunskapsresultaten. Detta genom att eleverna 
ges mer undervisning ut ifrån grundskolans kursplaner inom den regel- och kompetensmässiga strukt ur 
som grundskolan har. 

Den garanterade undervisningstiden ska utökad med 534 timmar i grundskolan och motsvarande 
skolformer, vi lket motsvarar tre timmar undervisning per skoldag i nya årskurs 1. 

SOU:n finns att hitta på: 

https:/ /www. regeringen .se/ ratts I iga-doku ment / statens-offentliga-utredningar /2021/05/ sou-202133 / 

Yttrande 

Utbildningsförvalt ningen föreslår att Vaxholms stad ställer sig positiva t ill förslaget om tioårig 
grundskola och avstår från övriga t illägg eller synpunkter. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förva lt ningens beslutsförslag och finner bifa ll t ill eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteut låtande, 2021-08-09 
Remiss av SOU 2021:33 En tioårig grundskola - Införandet av en ny årskurs 1 i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan (med länk t ill remisshandlingen} 
Remissmissiv En t ioårig grundskola 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: u.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia ti ll 

mattias.ahlquist@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/02645 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

För kännedom: Andre Wa llin, uf 

Ordförande Justerare 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2021-08-23 

Änr BUN 2021/175.612 

1 av 1 

§ 93 Huvudmans utnämning av skolchef 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Andre Wallin utses t ill skolchef. 

Ärendebeskrivning 
Skolchefens uppgift är att hjälpa huvudmannen se t ill att verksamheten fö ljer de föreskrifter som gäller 
för utbildningen. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal verksamhet och styrelsen om 
det är en fristående verksamhet. I uppdraget att se t ill att alla föreskrifter för utbildningen följs ingår 
även det systematiska kvalitetsarbetet. Skolchef utses av huvudmannen. (2 kapitlet 8 a § skollagen) 
Ansvaret för at t utbildningen inom skolväsendet verkligen genomförs i enlighet med gällande regelverk 
ligger dock allt id på huvudmannen själv. 

Tidigare har utbildningschef även varit utsedd skolchef. I och men att tidigare utbildningschef avslutade 
sin anställning genomfördes en organisationsförändring på utbildningsförvaltningen där rollerna som 
skolchef och ut bildningschef nu är separerade. Med hänvisning ti ll detta behöver ny skolchef ut ses. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifa ll till förvaltningens beslutsförslag och finner bifa ll t ill eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänst eutlåtande, 2021-08-10 

Kopia på beslutet till 
För åtgärd: Andre Wa llin 

För kännedom: Anders Roxström, uf 

Ordförande Justerare 
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Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2021-08-23 

Änr BUN 2021/15.108 
1 av 1 

§ 94 Anmälningar och överklaganden, redovisning till nämnd 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Uppföljning av tidigare rapporterade ärenden 

Överklagande avseende fullgörande av skolplikt på annat sätt har avslagits av förva ltnignsrätten. 

Nya ärenden 

Ett klagomålsärende gentemot Vaxö skola har överlämnats till huvudman från skolinspektionen till 
förvaltningen. I övrigt inga nya ärenden kopplat t ill BEO, 00 eller andra myndigheter. 

Tio nya överklagande - tre beslut om skolskjuts och sju beslut om tilläggsbelopp har inkommit, 
rättidsprövats har överlämnats till förvaltningsrätten. 

Personuppgiftsanmälningar: 

Tre nya personuppgiftincidentsanmälningar har inkommit under perioden. 

210601- Unikum inlägg till fel mottagare 

210601 - e-post skickat till fel mottagare 

210606 - Unikum inlägg till fel mottagare 

Mänskliga faktorn i samtliga fall. De återkommande felen som blir i Unikum belyser vikten av att 
säkerställa att alla får utbildning i nya systemet som de ska vara verksamma ifrån och med höstterminen 
Vklass. 

Skolplacering och skolpliktsanmälningar 

Förvaltningen återkommer kring dessa ärenden när terminen och skolpl ikten åter är aktuell. 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förva ltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, Linda Marklund, 21-07-30 

Kopia på beslutet till 
För kännedom: Skolchef, Andre Wall in, andre.wallin@vaxholm.se 

Linda Marklund, UF 
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mil vAXHOLMS 
~ STAD 

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2021-08-23 

Änr BUN 2021/38.0 

1 av 1 

§ 95 Redovisning av delegeringsbeslut 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärende beskrivning 
Förvaltningen redovisar följande delegeringsbeslut: 

Rapport delegeringsbeslut Evolution ti ll 2021-08-23 §§ 41-42 samt §§ 45-130 (§§43-44 
rapporterat till BUN 2021-05-24) 

Delegeringsbesl ut skolskjuts 2021-05-11-2021-08-09 

Delegeringsbeslut kränkande behandling 2021-05-17-2021-07-30 

Beslut barn- och utbildningsnämndens utskott 2021/§§ 11-13 

Yrkanden 
Ordföranden yrkar bifall till förva ltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. 

Handlingar 
Tjänsteutlåtande, 2021-06-16 
Rapport delegeringsbeslut Evolution ti ll 2021-08-23 §§ 41-42 samt §§ 45-130 
Delegeringsbeslut skolskjuts 2021-05-11-2021-08-09 
Delegeringsbeslut kränkande behandling 2021-05-17-202 1-07-30 
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lli] VAXHOLMS 
. STAD 

§ 96 Utestående uppdrag 2021 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Informat ionen noteras t ill prot okollet . 

Ärendebeskrivning 
Förvalt ningen redovisar utestående uppdrag. 

Yrkanden 

Protokoll Barn- och utbildningsnämnden 
2021-08-23 

Änr BUN 2021/37.600 

1 av 1 

Ordföranden yrkar att informationen noteras t ill protokollet och finner bifall ti ll eget yrkande. 

Handlingar 
Utestående uppdrag t ill 2021-08-23 

Ordförande 
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