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Informationsärende - Drottningsholms förskola
Skolområde Munsö och Sundby
Månadsuppföljning BUN 2020
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2020
Förslag till idrottspolitiskt program
Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden avseende Stamvägens
förskola
Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden avseende Stenhamra förskola
(nybyggnation, ersättning av befintlig)
Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden avseende ny förskola i
Stenhamra, Solbackstomten
Nomineringar – mottagare av barn- och utbildningsnämndens pris
Regelbunden tillsyn av den fristående förskolan Birkaskolans förskola
Remissvar - Granskning för Detaljplan för Sanduddens skola, del av Träkvista 3:99 m.fl.
Detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 m.fl. och Stockby 3:69 m.fl.
Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
Redovisning av delegationsbeslut
Anmälningar för kännedom
Ordförande informerar
Förvaltningschef informerar
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§ 27

Informationsärende - Drottningsholms förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.

Utskickade handlingar
 Drottningholms skolområde BUN 2020-05-05, PowerPoint presentation
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Skolområde Munsö och Sundby (BUN20/73)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen
för behandling, med önskemålet från majoriteten i nämnden att ärendet därefter ska
gå vidare för behandling till kommunfullmäktige.
_________
Yrkanden
Ordförande Sivert Åkerljung (KD) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.
Johan Hammarström (S), Anette de Ron (S), Eva Sydhoff Henriksen (L), Robin
Fondberg (L), Stefan Björn (Ö) och Ulrika Sandin (MP) yrkar på att ärendet ska
avgöras av kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordförande Sivert Åkerljung (KD) ställer yrkandena under proposition och finner att
barn- och utbildningsnämnden beslutar att avgöra ärendet i idag.
Omröstning
Omröstning begärs av Ulrika Sandin (MP) och ska genomföras.
Omröstningsproposition
Den som yrkar att ärendet ska avgöras idag röstar Ja.
Den som yrkar att ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige röstar Nej.
Omröstningsresultat
7 ledamöter röstar nej, 6 röstar ja, ingen avstår. Ordföranden finner därmed att barnoch utbildningsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för behandling.
________
Mötet ajourneras i tio minuter.
________
Sammanfattning
Ekerö växer och förtätas, främst i huvudorterna i och med planerade bostadsbyggen
och framväxande infrastruktur i regionen. Samtidigt har elevunderlaget minskat de
senaste åren på Munsö och Sundby skolor med organisatoriska utmaningar, viss
svårighet att rekrytera behörig personal samt stora ekonomiska underskott som följd.
Med två relativt små enheter som Munsö och Sundby skolor utgör finns idag
svårigheter med att säkerställa de krav som ställs utifrån skollag och läroplaner samt
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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tillgodose en utvecklande skolkultur.
Mot denna bakgrund har Barn- och utbildningsförvaltningen utrett hur framtida
befolkningsutveckling och skolbyggen inom Ekerö tätort kommer att påverka
skolorna i Munsö och Sundby. Syftet är att skapa bästa möjliga skolorganisation för
enheten med hög kvalitet i undervisningen, väl utvecklade kollegiala strukturer, en
god och tillgänglig lärmiljö tillsammans med en långsiktig ekonomisk stabilitet.
Utredningen har också genomförts med anledning av det uppdrag som förvaltningen
fick i samband med Barn- och utbildningsnämnden driftbudget 2020 (med inriktning
2021-2022) där en översyn av de kommunala enheternas organisation för att
eventuellt möjliggöra stordriftsfördelar skulle genomföras 2020.
Utredningen beskriver ett antal alternativa scenarier för hur enheten Munsö och
Sundby skolor kan organiseras. Varje scenario omfattar en analys av vilka
konsekvenserna blir med varje förslag avseende bland annat elever, personal,
undervisning, ekonomi och skolskjuts.
Utredningen visar bland annat att det idag finna vissa svårigheter med att nå de
lagstadgade kraven på en god undervisning av hög kvalitet. Det kräver behöriga
lärare, vilket redan idag till viss del saknas och troligen kommer att bli än svårare att
rekrytera framöver. Bristande elevunderlag skapar både organisatoriska och
ekonomiska svårigheter idag, men på längre sikt riskerar situationen att förvärras om
inga åtgärder vidtas. Framtida minskade budgetramar, ökade personalkostnader,
hyror och andra fasta kostnader samtidigt som elevunderlaget inte ökar i den
utsträckning som krävs medför också att skolorganisationen måste förändras.
Sammantaget gör Barn- och utbildningsförvaltningen bedömningen att genom att
samorganisera Munsö och Sundby skolor enligt scenario 1 i utredningen kan Ekerö
kommun skapa en stark och hållbar skola utifrån både kvalitet och ekonomi.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - utredning skolområde Munsö och Sundby
 PM - Utredning skolområde Munsö och Sundby
 Bilaga 1 - Demografi och skolskjuts
 Bilaga 2 - Ekonomiska förutsättningar
 Bilaga 3 Barnkonsekvensanalys
 Presentation skolområde Munsö-Sundby
Expedieras till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Ekonomienheten
HR-enheten
IT-enheten
Kansliet
Fastighetskontoret
Socialkontoret
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunikationsenheten
Säkerhetsenheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mälarökoalitionen är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och
Miljöpartiet de gröna i Ekerö kommun.

Datum
2020-05-05

Yrkande

Utredning skolområde Munsö och Sundby
Dnr BUN20/73
Mälarökoalitionen yrkar att ärendet ska hänskjutas för beslut till kommunfullmäktige. Detta
yrkande görs med stöd av kommunallagens kapitel 5 paragraf 1 och 2, kapitel 6 paragraf 38,
samt med stöd av skollagens kapitel 1 paragraf 10 och kapitel 10 paragraf 30. Vi anser att
ärendet är av stor principiell karaktär, som beskrivs i ovanstående kapitel och paragrafer.

För Mälarökoalitionen
Eva Sydoff Henriksen (L)
Johan Hammarström (S)
Stefan Björn (Ö)
Ulrika Sandin (MP)
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Voteringslista: § 28
Ärende: Skolområde Munsö och Sundby, BUN20/73
Voteringslist(or)
Votering gällande ärendets behandling vid högre instans

Ledamot
Camilla Wallhed (M), ledamot
Mats Ahlbom (M), ledamot
Ingegerd Ekström (M), ledamot
Gustaf Axelsson (M), ledamot
Sivert Åkerljung (KD), ordförande
Johan Hammarström (S), ledamot
Eva Sydhoff Henriksen (L), 2:e vice ordförande
Robin Fondberg (L), ledamot
Stefan Björn (Ö), ledamot
Beatrice Rugland Timgren (SD), ledamot
Fredrik Forsman (C), ersättare
Anette de Ron (S), ersättare
Ulrika Sandin (MP), ersättare
Resultat
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Ja
X
X
X
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X

6

X
X
7

0
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§ 29

Månadsuppföljning BUN 2020 (BUN20/38)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Ärendet föredras muntligt.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars
2020 (BUN20/5)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2020
med den redaktionella ändringen "Helårsprognosen är negativ med 7,9 mnkr jämfört
budget" och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens inklusive alla resultatenheter visar ett positivt utfall
på 2,5 mnkr per mars jämfört budget och en positiv helårsprognos på 3,0 mnkr
jämfört budget. Förvaltningen centralt visar ett positivt utfall med 4,9 mnkr och
resultatenheterna ett negativt resultat 2,4 mnkr för perioden jämfört budget.
Helårsprognosen är för förvaltningen positiv med 11,5 mnkr och negativ för
resultatenheterna med 8,5 mnkr.
För perioden finns inga större ekonomiska effekter av Covid-19. Individuella
gymnasiet har haft extra kostnader för ny utrustning till distansundervisning
motsvarande 40 tkr i mars (ekonomiskt utfall i april). Utöver detta finns något större
inköp av förbrukningsmaterial samt ökad kostnad för skolskjutsar. Sedan mitten av
mars har SL ställt in turer på Färingsö vilket fått som följdeffekt att kostnaderna för
skolskjutsar ökar. För perioden fram till och med juni beräknas dessa extra kostnader
till cirka 25 tkr.
När det gäller investeringsbudget är helårsprognosen uppskattad till 11,0 mnkr mot
budgeterat 17,0 mnkr (inklusive 1,2 mnkr överfört från investeringsbudget 2019) och
understiger därmed helårsbudgeten med 6,0 mnkr. Nämndens större projekt avser
lokaler där budgetmedel förs över till tekniska nämnden som sedan prioriterar
genomförande och färdigställandetid totalt 7,5 mnkr i helårsprognosen.
Förvaltningens del i helårsprognosen utgörs av IT-investeringar 2,0 mnkr och
inventarier 1,5 mnkr.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning
per mars
 PM - Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsredovisning per mars
 Uppföljning per mars 2020 BUN - ppt presentation
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Förslag till idrottspolitiskt program (BUN20/50)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar remissyttrande daterat 2020-03-12 avseende
förslag till idrottspolitiskt program.
____
Yttranden
Eva Sydhoff Henriksen (L), Robin Fondberg (L), Stefan Björn (Ö) och Ulrika Sandin
(MP) inkommer med ett särskilt yttrande.
_____
Sammanfattning
Kultur och fritidskontoret har tagit fram ett förslag till idrottspolitiskt program.
Ekerö kommun eftersträvar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling som ska
kännetecknas av attraktiva livsmiljöer, vilka bland annat innefattar bra
förutsättningar för invånarnas idrottsutövande.
Syftet med programmet är att tydliggöra kommunens idrottspolitiska inriktning och
målområden under kommande år. Framtagande av förslaget har gjorts i samverkan
med idrottsrörelsen. Programmet är kommunövergripande och innefattar ansvar
som ligger under flera nämnders verksamhetsområden.
Barn- och utbildningsnämndens anser att programmets syfte och de mål som
presenteras ligger i linje med nationella mål för idrott/rörelse inom
barn- och utbildningsområdet. Barn- och utbildningsnämnden anser att planen ger
goda förutsättningar för barn och elever att på fritiden utöva fysiska aktiviteter och en
hälsosam livsstil.
Remissvar ska ha inkommit senast den 8 maj till Kultur och fritidsnämnden.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Förslag till idrottspolitiskt program
 §12 BUNau Remissyttrande: förslag till idrottspolitiskt program
 Yttrande - Förslag till idrottspolitiskt program
 PM idrottspolitiskt program, förslag
Expedieras till
Kultur- och fritidsnämnden
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
2020-05-05

Särskilt yttrande
Förslag till idrottspolitiskt program
D.nr: BUN20/50

Vi är mycket positiva till det idrottspolitiska programmet och anser att det är ett
viktigt dokument som kommer att främja folkhälsan. Samtliga partier som står bakom
detta yttrande är kritiska till att bygga ett badhus i kommunen. Vi menar att det går att
uppnå det idrottspolitiska programmet även utan ett badhus i kommunen och värjer
oss därmed mot skrivningarna om badhuset i remissyttrandet från Barn- och
utbildningsnämnden.

Eva Sydhoff Henriksen (L)
Stefan Björn (Ö)
Ulrika Sandin (MP
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§ 32

Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden
avseende Stamvägens förskola (BUN19/119)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överföra investeringsmedel om 3 000 tkr
till Tekniska nämnden avseende Stamvägens förskola.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att föra över beslutade
investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden för ianspråktagande.
Stamvägens förskoleverksamhet bedrivs idag i lokaler som är i behov av omfattande
renovering samtidigt som ny detaljplan tas fram för Träkvista torg. Om ny detaljplan
kommer medge en utökning vill vi utöka dagens tre avdelningar till fyra avdelningar
och eventuellt upprätta en ny byggnad om det blir mer kostnadseffektivt än att
renovera befintlig.
Effekter som uppnås med investeringen: ny förskola möter dagens krav på
ändamålsenliga lokaler samt möjliggör en utbyggnad med en avdelning för att möta
en ökad efterfråga på förskola i detta område, samtidigt som fyra avdelningar ur ett
verksamhetsperspektiv innebär en mer ändamålsenlig storlek.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska
nämnden avseende Stamvägens förskola
 PM - Barn- och utbildningsförvaltningen - förslag till investeringsbudget
2020-2024 (BUN19/7-14)
 §14 BUNau Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden
avseende Stamvägens förskola
Expedieras till
Tekniska nämnden
Fastighetskontoret
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden
avseende Stenhamra förskola (nybyggnation, ersättning av befintlig)
(BUN20/65)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överföra investeringsmedel om 3 000 tkr
till Tekniska nämnden avseende Stenhamra förskola, nybyggnation, ersättning av
befintlig förskola.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att föra över beslutade
investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden för ianspråktagande.
Stenhamra förskola är idag inrymd i provisoriska lokaler. I området planeras för fler
bostäder, inklusive på den plats där verksamheten bedrivs idag. Därför behöver nya
permanenta förskolelokaler uppföras. Investeringen önskas göras så snart som
möjligt men är beroende av arbetet med den nya detaljplanen.
Effekter som uppnås med investeringen: förskoleverksamheten behöver inte bedrivas
i provisoriska lokaler och planerad eventuell bostadsbebyggelse fördröjs inte.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel för Stenhamra förskola
(nybyggnation, ersättning av befintlig), till Tekniska nämnden
 §15 BUNau Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden
avseende Stenhamra förskola (nybyggnation, ersättning av befintlig)
 PM - Barn- och utbildningsförvaltningen - förslag till investeringsbudget
2020-2024 (BUN19/7-14)
Expedieras till
Tekniska nämnden
Fastighetskontoret
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden
avseende ny förskola i Stenhamra, Solbackstomten (BUN20/66)
Beslut
1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att överföra investeringsmedel om 1 500
tkr till Tekniska nämnden avseende ny förskola i Stenhamra, Solbackstomten.
2. Barn- och utbildningsnämnden begär hos Kommunstyrelsen att få igångsätta
genomförandet.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden uppdrar förvaltningen att föra över beslutade
investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden för ianspråktagande.
Detaljplanearbetet för Stenhamra centrum pågår och det planeras för en tomt med
möjlighet att uppföra en ny förskola, utöver planeringen för den befintliga. Utifrån
framtida behov är det lämpligast att bygga en förskola med 6 avdelningar enligt den
bedömning som Barn- och utbildningsförvaltningen gjort utifrån aktuell
befolkningsprognos och planerad nybyggnation i och omkring Stenhamra centrum.
Effekter som uppnås med investeringen: investeringen kommer leda till att
kommunen kan möta behovet av fler förskoleplatser på södra Färingsö.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel för förskola i Stenhamra,
Solbackstomten, till Tekniska nämnden
 §13 BUNau Överföring av investeringsmedel 2020 till Tekniska nämnden
avseende ny förskola i Stenhamra, Solbackstomten
 PM - Barn- och utbildningsförvaltningen - förslag till investeringsbudget
2020-2024 (BUN19/7-14)
Expedieras till
Tekniska nämnden
Fastighetskontoret
Ekonomienheten
Kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Nomineringar – mottagare av barn- och utbildningsnämndens pris
(BUN20/22)
Beslut
Barn- och utbildningsnämndens pris för insatser mot diskriminering och kränkande
behandling om 60 000 kronor tilldelas år 2020 klass 6-9B på Ekebyhovs
grundsärskola för sitt arbete med projektet UNIQ.

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämndens pris för insatser mot diskriminering och kränkande
behandling har år 2020 fyra finalister.
Projektet UNIQ har som syfte är att uppmärksamma individer med intellektuell
funktionsnedsättning genom att skapa armband med loggan UNIQ som betyder att
alla är unika oavsett IQ. Priset tilldelas klass 6-9B på Ekebyhovs grundsärskola med
motiveringen är att projektet är ambitiöst, inkluderande, nyskapande och
inspirerande för andra.
Beslutsunderlag
 §16 BUNau Barn- och utbildningsnämndens pris för insatser mot
diskriminering och kränkande behandling
 Lista över finalister för barn- och utbildningsnämndens pris för insatser mot
diskriminering och kränkande behandling 2020
Expedieras till
Ekonomienheten
Pristagarna
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Regelbunden tillsyn av den fristående förskolan Birkaskolans
förskola (BUN19/162)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen
Mälaröarnas Montessori ekonomisk förening (huvudman, org.nr 769603-2353) att
senast den 20 augusti 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister enligt
nedan. De vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas till Ekerö
kommun.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört regelbunden tillsyn av den
fristående förskolan Birkaskolans förskola. Förskolan drivs av Mälaröarnas
Montessori ekonomisk förening.
Beslutsunderlag
 Tillsynsprotokoll Birkaskolans förskola
 Tjänsteutlåtande - Regelbunden tillsyn av den fristående förskolan
Birkaskolans förskola
Expedieras till
Mälaröarnas Montessori ekonomisk förening
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-05

Barn- och utbildningsnämnden
§ 37

Remissvar - Granskning för Detaljplan för Sanduddens skola, del av
Träkvista 3:99 m.fl. (BUN20/69)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrande 2020-04-29 avseende Granskning för
Detaljplan för Sanduddens skola, och överlämnar yttrandet till Stadsarkitektkontoret.
_____
Särskilt yttrande
Ulrika Sandin (MP) inkommer med ett särskilt yttrande för Mälarökoalitionen.
Sammanfattning
Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har kontinuerligt samrått med
Plankontoret och Fastighetskontoret i arbetet med framtagandet av aktuell
detaljplan. Som framgår av Barn- och utbildningsnämndens inriktningsbeslut
(BUN18/62) finns flera skäl till varför Sanduddens skola är i behov av nya lokaler.
Det handlar framförallt om utökad kapacitet, omfattande renoveringsbehov,
arbetsmiljöproblem, oönskade paviljonglösningar, underdimensionerade
speciallokaler samt avsaknad av idrottssal. BUF ser därför mycket positivt på de
förändringar som ny detaljplan medger.
Utöver det faktum att en ny detaljplan skapar förutsättningar för nya skollokaler
innebär det även möjligheter att utveckla utemiljön, t.ex. genom att en befintlig
naturdel kan integreras med skolmiljön. Som också anges i detaljplanen råder idag en
rörig trafiksituation vid Sanduddens skola. Förslagen i detaljplanen innehåller en
tydligare trafikstruktur och hastighetsdämpande åtgärder, vilket avsevärt bidrar till
en säkrare trafikmiljö runt skolan
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Remissvar, Granskning för Detaljplan för Sanduddens
skola, del av Träkvista 3:99 m.fl.
 Remissvar - Granskning för Detaljplan för Sanduddens skola, del av Träkvista
3:99 m.fl.
 Detaljplan för Sanduddens skola Träkvista 3:99
Expedieras till
Stadsbyggnadkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mälarökoalitionen är ett samarbete mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Öpartiet och Miljöpartiet
de gröna i Ekerö kommun.

Datum
2020-02-18

Särskilt yttrande
Remissvar - Granskning för Detaljplan för Sanduddens skola,
del av Träkvista 3:99 m.fl.
Dnr BUN20/69

Mälarökoalitionen är bekymrade över trafiklösningen runt skolan. Vi önskar att
kontoret återigen tittar på möjligheten att få en avlämningsplats uppe i backen för att
förhindra så mycket trafik nere vid skolan bland barnen. Vi önskar också att ni ser över
möjligheten att ersätta den första parkeringsdelen för personal med 17 platser, i direkt
anslutning till skolan, med avlämningsplats för barn. Det medför att färre bilar behöver
köra hela vägen in i skolområdet. I så fall kan den planerade avlämningsplatsen
användas till annat ändamål och personalparkeringen bakom idrottsplatsen kan utökas
om behov finns.

Mälarökoalitionen önskar att vi även i denna detaljplan kunde ha samma flexibilitet som
förordas i detaljplanen för nya Ekebyhovsskolan på Bryggavägen för att kunna anpassa
skolkapaciteten efter det verkliga behovet. Den kraftiga ökningen från 600 till 900
elever kommer att påverka trafiksituationen i Sandudden på ett negativt sätt men
det riskerar också att utarma skolenheter längre ut i kommunen samt att vi riskerar
att inte kunna använda skollokalerna på ett effektivt sätt om skolan inte blir
fullbelagd.

För Mälarökoalitionen
Eva Sydhoff Henriksen (L)
Johan Hammaström (S)
Stefan Björn (Ö)
Ulrika Sandin (MP)
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-05

Barn- och utbildningsnämnden
§ 38

Detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 m.fl. och
Stockby 3:69 m.fl. (BUN20/77)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar yttrande 2020-04-29 avseende Detaljplan för
del av Stenhamra centrum, och överlämnar yttrandet till Stadsarkitektkontoret.

Sammanfattning
Stenhamra är Ekerö kommuns näst största tätort och den största tätorten på
Färingsö. Här finns god tillgång till samhällsservice och kollektivtrafik. År 2016
färdigställde Ekerö kommun ett program för Stenhamra centrum, ett underlag som
redovisar strategier och förutsättningar för utveckling av Stenhamra centrum.
Programmet beskriver hur framtida satsningar på infrastruktur och
kommunikationer till och från Ekerö kan ge ökade möjligheter för kommunen att
växa med fler bostäder och därmed fler invånare. En sådan satsning och följande
befolkningsökning i Stenhamra ökar behoven av ett mer utvecklat centrumområde i
Stenhamra med bland annat fler bostäder, utökad service och parkering
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63
m.fl. och Stockby 3:69 m.fl.)
 Remissvar - Detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 m.fl. och
Stockby 3:69 m.fl.)
 Remissbrev samråd - Detaljplan, Samråd för Detaljplan för del av Stenhamra
centrum (Stockby 2:63 m.fl. och Stockby 3:69 m.fl.), Ekerö kommun
Expedieras till
Stadsarkitektkontoret
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-05

Barn- och utbildningsnämnden
§ 39

Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
(BUN20/33)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar reviderad delegationsordning, punkt A12: chef
för barn- och utbildningsförvaltningens stab får på delegation besluta om ändringar
och tillägg i barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.
Sammanfattning
Med anledning av kontinuerligt nytillkomna ärendehanteringssystem och ändrade
handläggningsflöden internt samt i kontakt med andra myndigheter, föreslås
tillkomsten av punkt A12. Chef för barn- och utbildningsförvaltningens stab ges med
denna punkt delegation på att besluta om ändringar och tillägg i barn- och
utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande - Revidering av delegationsordning
 §11 BUNau Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning
 Bilaga - Utdrag ur BUNs delegationsordning: punkt A12
Expedieras till
Barn- och utbildningsförvaltningen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-05

Barn- och utbildningsnämnden
§ 40

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Delegationsbeslut
 BUN20/18-10 Avslagsbeslut för att ta del av allmän handling, ärende i DF
respons med ID 15072, delegationsnr A1
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-05

Barn- och utbildningsnämnden
§ 41

Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Anmälningar
 BUN20/32-1 Kontrollrapport livsmedel Ekebyhovs förskola
 KS20/60-8 Protokoll krisledningsnämnd 2020-03-17, §§ 44-53
 KS20/60-15 Protokoll krisledningsnämnd 2020-03-24, §§ 1-6
 BUN20/10-4 Rapport över kränkningsärenden 2020-02-22 - 2020-04-03
 BUN20/36-3 Rapportering av delegationsbeslut om tilläggsbelopp 2020-0222 - 2020-04-03
 BUN20/36-4 Rapportering av delegationsbeslut om tilläggsbelopp 2020-0404 - 2020-04-27
 BUN20/9-3 Rapport över kränkande behandlingar 2020-02-22 - 2020-04-03
 BUN20/9-4 Rapport över kränkande behandlingar 2020-04-04 - 2020-04-27
 BUN20/10-5 Rapportering till huvudmannen om inkomna ärenden och beslut
från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet 2020-02-26 - 2020-04-28
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-05-05

Barn- och utbildningsnämnden
§ 42

Ordförande informerar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Ärendet föredras muntligt.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barn- och utbildningsnämnden
§ 43

Förvaltningschef informerar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden noterar informationen.
Sammanfattning
Ärendet föredras muntligt.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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