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§ 38
Verksamhetsredovisning per 31 augusti 2014
Dnr BUN14/6
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt nämndkontoret att fortsatt
bereda ärendet till sammanträdet 2014-09-25.
__________
Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska i enlighet med kommunens bestämmelser för
budgetuppföljning till Kommunfullmäktige rapportera utfall per den 31 augusti samt göra
en ekonomisk resultatindikation av nämndens helårsbudget.
Beslutsunderlag
Bilaga 1, driftekonomisk sammanställning per 2014-08-31
Bilaga 2, Volymer och nyckeltal
__________
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§ 39
Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden 2015
Dnr BUN14/79
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslaget till verksamhetsplan.
2. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt nämndkontoret att vid något av
kommande sammanträden återkomma med en fördjupad information avseende
planerna för IT-utveckling i förskola och skola.
__________
Deltar ej i beslut
Hanna Svensson (S) deltar ej i beslutet.
__________
Sammanfattning av ärendet
Den styrmodell som tillämpas i Ekerö kommun baseras på målstyrning. Modellen
förutsätter att också nämnder och verksamheter gör verksamhetsplaner.
I detta förslag redovisas förslag till nämndmål med utgångspunkt från de nationella
styrdokumenten, den politiska plattformen för innevarande mandatperiod och
kommunfullmäktiges 7 verksamhetsmål. I förslaget till verksamhetsplanen formuleras även
strategier inom några särskilt betydelsefulla områden för att nå nämndens mål. I ett särskilt
avsnitt redovisas hur uppföljning och utvärdering ska genomföras.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan för Barn- och utbildningsnämnden 2015
Bilagor till verksamhetsplan 2015
__________
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§ 40
Barn- och utbildningsnämnden Driftbudget för 2015 med inriktning för
2016-2017
Dnr BUN14/7
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till driftbudget för 2015 med
inriktning 2016-2017 till en nettokostnad om 727 800tkr och överlämnar den till
kommunstyrelsen.
2. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att äska om en utökning av nämndens
budgetram med 1 mkr för genomförande av IT-satsning i grundskolan under 2015
samt kommande år i planperioden.
__________
Deltar ej i beslut
Hanna Svensson (S) deltar ej i beslutet
__________
Sammanfattning av ärendet
I kommunfullmäktiges beslut om planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015
med inriktning för åren 2016 - 2017 fastställdes barn och utbildningsnämndens budgetram
med hänsyn till den demografiska utvecklingen och kommunens ekonomiska läge. I ramen
för 2015 ingår en uppräkning för löneökningar (3.0 % från 2015-04-01) och
prisförändringar (1,9 %). En sänkning av de interna räntekostnaderna innebär minskade
lokalkostnader för befintliga lokaler samtidigt som kostnaderna ökar med anledning av nya
och renoverade skollokaler. Skola förstärks med 1 000 tkr och avser ökade kostander för att
t emot lärarstudenter.
Därutöver ingår i BUN:s nettokostnadsram förstärkningar med anledning av regeringens
budgetproposition 2014. För kommande år avser det mindre förstärkningar i gymnasieskola
och komvux. Från 2016 ingår i ramen även förstärkning för utökad undervisning i
matematik i år 4 – 6.
Ersättningen per barn/elev till såväl de kommuninterna som de externa utförarna är
beräknade utifrån dessa förutsättningar liksom även de riktade anslagen.
Ramen för 2015 fastställdes av kommunfullmäktige till 727 800 tkr netto vilket är 26 420
tkr mer är innevarande år.
I syfte att nå högre måluppfyllelse kommer några områden/åtgärder särskilt att prioriteras.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden Driftbudget för 2015 med inriktning 2016-2017
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BUN Bilaga 1b volym år 2015-2017
BUN Bilaga 1c peng år 2015-2017
BUN Bilaga 1a Ek tabell budget 2015-2017
BUN Bilaga 2 Satsningar i budget 2015
__________
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§ 41
Rekommendation översyn av samverkansavtal och gemensam
programpeng - GG 2.0
Dnr BUN14/94
Förslag till Barn och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden beslutar att teckna samverkansavtal avseende
gymnasieutbildning mellan kommunerna i Stockholms län, angränsande kommuner som
anslutit sig samt Stockholms läns landsting
__________
Sammanfattning av ärendet
Kommunförbundet Stockholms läns styrelse beslutade den 12 augusti att rekommendera
kommunerna i samverkansområdet att teckna samverkansavtal avseende
gymnasieutbildning mellan kommunerna i länet, angränsande kommuner som anslutit sig
samt Stockholms läns landsting.
Avtalet inkluderar förslag till programpeng, programpengsuppräkning, modell för
strukturtillägg samt finansiering.
Ekerö ingår i länets gymnasieregion och har sedan tidigare ett gällande samverkansavtal.
Det nu föreliggande samverkansavtalet är revidering av det gällande och innehåller
förändringar som syftar till att skapa mer likvärdiga villkor för eleven utbildning.
Det nu föreslagna samverkansavtalet samt förslaget till programpeng m.m. är positivt för
kommunen och dess gymnasielevers förutsättningar för gymnasiestudier varför
nämndkontoret föreslår att nämnden beslutar att teckna avtalet.
I barn och utbildningsnämndens reglemente anges att nämnden får träffa avtal inom
nämndens verksamhetsområde, så länge det inte är av principiell natur eller av större vikt.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-08-29
Brev om gymnasieregion 2.0 och förslaget om strukturtillägg, KSL
Rekommendation översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng - GG 2.0, KSL
__________
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§ 42
Remiss om Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan
Dnr BUN14/74
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt nämndkontoret att fortsatt
bereda ärendet till sammanträdet 2014-09-25.
__________
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret har i enlighet med kommunens översiktplan upprättat ett förslag på
gång- och cykelvägsplan. Den har skickats ut på samråd till berörda nämnder, instanser
samt till allmänheten för synpunkter.
Beslutsunderlag
Remissbrev om Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan
Remisshandling - Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan, version 2014-05-07
Bilaga 1 till remisshandling - Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan
__________
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§ 43
Remiss Samråd detaljplan för Helgö-Bona 4:1 m fl (Helgö etapp 1) på
Helgö i Ekerö kommun
Dnr BUN13/118
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt nämndkontoret att fortsatt
bereda ärendet till sammanträdet 2014-09-25.
__________
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret i Ekerö kommun har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för de
östra delarna av Helgö. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten inom befintliga
bostadsfastigheter jämfört med äldre byggnadsplaner med hänsyn till platsens
kulturhistoriska värde.
En granskningshandling har upprättats och skickas nu ut för granskning till berörda
fastighetsägare (sakägare).
Beslutsunderlag
Remissbrev - Detaljplan för Helgö-Bona , Helgö etapp 1, på Helgö i Ekerö kommun Granskning
Planbeskrivning - Detaljplan för Helgö-Bona , Helgö etapp 1, på Helgö i Ekerö kommun
Samrådsredogörelse - Detaljplan för Helgö-Bona , Helgö etapp 1, på Helgö i Ekerö kommun
Planbestämmelser - Detaljplan för Helgö-Bona , Helgö etapp 1, på Helgö i Ekerö kommun
__________
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§ 44
Detaljplan för Kaggeholm 7:1 m fl (Helgö etapp 2) på Helgö i Ekerö
kommun
Dnr BUN14/85
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott uppdrar åt nämndkontoret att fortsatt
bereda ärendet till sammanträdet 2014-09-25.
__________
Sammanfattning av ärendet
Stadsarkitektkontoret i Ekerö kommun har fått i uppdrag att utarbeta en detaljplan för de
mellersta delarna av Helgö. Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten inom befintliga
bostadsfastigheter jämfört med äldre byggnadsplaner med hänsyn till platsens
kulturhistoriska värde.
Ett planförslag har upprättats och skickas nu ut på samråd till berörda fastighetsägare
(sakägare) och instanser.
Beslutsunderlag
Remissbrev - Detaljplan för Kaggeholm 7:1 m fl (Helgö etapp 2) på Helgö i Ekerö kommun
Detaljplan för Kaggeholm 7:1 m fl (Helgö etapp 2) på Helgö
Planbeskrivning
__________
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§ 45
Rekommendation om länsgemensamma riktlinjer ensamkommande barn
Dnr BUN14/97
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta de reviderade
länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden om ensamkommande barn.
__________
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden antog de Länsgemensamma riktlinjerna för handläggning av ärenden vid
socialtjänsten - ensamkommande barn och ungdomar 2012-06-13. Riktlinjerna är
framtagna i det länsövergripande arbetet med kvalitetsförbättring i mottagandet av
ensamkommande barn. Arbetet bedrevs i projektform under två år till följd av
avsiktsförklaringen som träffats mellan länets kommuner och dåvarande landshövding, om
utökat antal platser med bibehållen eller förbättrad kvalitet.
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra socialtjänstens ansvar i förhållande till andra
aktörer samt att utgöra en samlad vägledning för handläggningen av ärenden. Ett annat
syfte är att de gemensamma riktlinjerna underlättar en likvärdig behandling då dessa barn
och unga är mycket rörliga mellan länets kommuner i olika placeringar och olika
myndighetsansvar.
KSL har reviderat riktlinjerna då behov uppkommit som följd av omvärldsförändringar och
av önskemål om tydlighet i förhållandet mellan kommuner i ett par frågor. KSL
rekommenderar kommunerna att anta de reviderade länsgemensamma riktlinjerna för
handläggning av ärenden om ensamkommande barn.
Ärendet behandlas både i Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-08-26
Följebrev - Rekommendation om länsgemensamma riktlinjer ensamkommande barn
Rekommendation om länsgemensamma riktlinjer ensamkommande barn
__________
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Kommunförbundet i Stockholms län, KSL
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§ 46
Uppföljning av samverkan inom PRISMA
Dnr BUN13/114
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de förslag på åtgärder som presenteras.
__________
Sammanfattning av ärendet
Nämndkontoren genomförde gemensamt en uppföljning av samarbetet inom PRISMA och
redovisade resultatet ifrån uppföljningen för BUN i juni 2014 (BUN 13/114). Med
utgångspunkt från uppföljningen fick nämnkontoret ett uppdrag av Barn och
utbildningsnämnden att i samband med förslag till verksamhetsplan och budget för 201517, återkomma till nämnden med konkreta förslag till åtgärder, inom de
utvecklingsområden som identifierats i uppföljningen. Förslag på åtgärder föreligger i detta
ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-08-20
Uppföljning av samverkan inom PRISMA
__________
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§ 47
Förslag om råd- och stödverksamheten som en permanent verksamhet
Dnr BUN14/98
Förslag till Barn- och utbildningsnämnden
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt detta förslag om råd- och
stödverksamheten som en permanent verksamhet
2. Barn- och utbildningsnämnden ger nämndkontoret i uppdrag att inhämta ett förslag
från produktionen för förskola och skola hur en sådan permanent verksamhet ska
organiseras.
__________
Sammanfattning av ärendet
Råd- och stödverksamhet till föräldrar startade 2013 som ett pilotprojekt i samverkan
mellan Resursteamet (elevhälsan) och socialtjänsten. Syftet var att erbjuda lättillgängligt
föräldrastöd, utan myndighetsutövning och utan registrering, i form av individuella
stödsamtal mellan föräldrar och kuratorer från elevhälsan eller socialtjänstens
familjebehandlare.
Nämndkontoren genomförde en uppföljning (BUN 13/114, SN 13/140) av verksamheten
under våren 2014, som presenterades för Barn och utbildningsnämnden och
Socialnämnden 2014-06-14. Utifrån resultatet från uppföljningen gör nämndkontoren
bedömningen att råd- och stödverksamheten bör permanentas.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2014-08-20
__________
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