TYRESÖ KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

1
Datum

2007-12-17
§ 94

Dnr 2007/BUN 151

042

Uppföljning av ekonomin till och med november
Förslag till beslut
1. Nämnden belutar att notera uppföljningen.
___________________________________________________________
Beskrivning av ärendet
Uppföljningen av ekonomin till och november 2007 redovisas i bilaga.
(Bilaga översändes med e-post så snart den är färdigställd)
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Datum

2007-12-17
§ 95

Dnr 2007/BUN 633

041

Budget 2008
Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att fastställa detaljbudget för år 2008, enligt
bilaga 2.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november om kommunens budget för
2008 och fastställde då nämndens budgetram. Nämndens nettobudget för
2008 är 755,3 miljoner och har ökat med 43.7 miljoner eller 6,1 procent.
I tjänsteskrivelse, bilaga 1, från förvaltningschefen och avdelningschefen för
ekonomi redovisas hur detaljbudgeten har framräknats.
Ordförandeutlåtande

Bilagor
1. Tjänsteskrivelse
2. Budget
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Datum

2007-12-17
§ 96

Dnr 2007/BUN 562

001

Yttrande kring motion om inrättande av kommunal barnombudsman
Förslag till beslut
Nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med
hänvisning till förvaltningens tjänsteutlåtande och ordförandeutlåtandet.
Beskrivning av ärendet
Marita Bertilsson (s), Marie Åkesdotter (mp) och Inger Gemicioglu (v) har
lämnat in en motion om inrättande av en kommunal barnombudsman. Barnoch utbildningsförvaltningen föreslår att motionen inte tillstyrks, mot
bakgrund av att det ingår i förvaltningens uppdrag att verka för barn och
unga. Det finns en statlig barnombudsman, som tillsammans med
Skolverket, sköter tillsynen av kommunernas agerande mot barn och unga
och det skulle vara tveksamt om lämpligheten i att en kommunal tjänsteman
skulle agera mot den egna kommunen.
Ordförandeutlåtande
Jag ansluter mig till förvaltningens yttrande över motionen. En stor del av
förvaltningens arbete handlar just om att försäkra våra barn och unga om de
rättigheter som de har enligt lagar och regler. Staten utövar också tillsyn
över verksamheten. En barnombudsman kan bidra till en positiv utveckling
men bör då ha en oberoende ställning. Det blir underligt om en kommunalt
finansierad ombudsman agerar mot den egna kommunen i skilda frågor.
Det är en viktig uppgift att öka de ungas inflytande över den verksamhet där
de finns. Detta inflytande bör dock vara direkt och gäller i första hand de
beslut som hela tiden fattas inom skola och förskola. När vi undersöker
vilka frågor som t ex eleverna i våra skolor vill kunna påverka så är det för
det mesta dessa som prioriteras.
Motionen bör avslås.
Bilagor
1. Tjänstutlåtande
2. Motionen
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Datum

2007-12-17
§ 97

Dnr 2007/BUN 056-002

Delegationsordning från 1 januari 2008
Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar fastställa delegationsordning enligt bilaga 1.
Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden får enligt kommunallagen § 33 uppdra åt ett
utskott, en ledamot, ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt
kommunallagen § 34 får t.ex. ärenden som avser verksamhetens mål,
inriktning, omfattning eller kvalitet inte delegeras.
Fördelen med delegering är att nämnden kan avlasta sig vanligt
förekommande ärenden för att få mer tid att behandla principiella frågor.
Därför föreslås delegering i främst rutinärenden.
I förslaget till delegationsordning har även ärenden som tjänstemän (t ex
rektor) skall ta verkställighetsbeslut i förts in i delegationsordning för
tydlighetens skull.
Besluten som tas på delegation skall redovisas till nämnden, från den 1
januari skall delegat varje månad även lämna rapport om beslut ej fattats.

Bilaga:
1. Förslag till delegationsordning
2. Blankett för rapportering av delegationsbeslut
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Datum

2007-12-17
§ 98

Dnr 2007/BUN 017

716

Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn
Förslag till beslut
- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild
dagbarnvårdare för enbart eget barn för Jenny Lindstedt, under förutsättning
att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg inlämnas.
Beskrivning av ärendet
Jenny Lindstedt ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn.
Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket
granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för
dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget
framkommit som motiverar avslag på ansökan.
Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.
Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.
Bilaga: Ansökan
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Datum

2007-12-17
§ 99

Dnr 2007/BUN 017

716

Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn
Förslag till beslut
- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild
dagbarnvårdare för enbart eget barn för Annika Johansson, under
förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg inlämnas.
Beskrivning av ärendet
Annika Johansson ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn.
Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket
granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för
dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget
framkommit som motiverar avslag på ansökan.
Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.
Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.
Bilaga: Ansökan
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Datum

2007-12-17
§ 100

Dnr 2007/BUN 017

716

Ansökan om tillstånd som enskild dagbarnvårdare - eget barn
Förslag till beslut
- Nämnden beslutar att bevilja ansökan om licensiering som enskild
dagbarnvårdare för enbart eget barn för Jeanette Eveborn, under
förutsättning att:
- avtal med bolag inlämnas.
- utdrag ur rikspolisstyrelsens belastningsregister enligt lagen om
registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg inlämnas.
Beskrivning av ärendet
Jeanette Eveborn ansöker om att bli dagbarnvårdare för eget barn.
Tjänsteman från förvaltningen har gjort hembesök. Vid hembesöket
granskades barnsäkerhet och den sökande informerades om allmänna råd för
dagbarnvårdare, kommunens tillsynsansvar m.m. Vid hembesöket har inget
framkommit som motiverar avslag på ansökan.
Om den sökande önskar ta in annat barn än eget, krävs nytt tillstånd.
Barn- och utbildningsförvaltningen tillstyrker ansökan.
Bilaga: Ansökan
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Datum

2007-12-17
§ 101

Dnr 2007/BUN 089

007

Rapport för intern kontroll, ekonomi, inom barn- och
utbildningsförvaltningen 2007
Förslag till beslut
1. Nämnden beslutar att notera rapporten om intern kontroll ekonomi
och uppdrar till förvaltningen att åtgärda konstaterade brister.
2. Nämnden beslutar att i februari 2008 fastställa inriktningen på 2008
års interna kontroll av den ekonomiska förvaltningen.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 1999-11-15 § 63 att fastställa
reglemente för intern kontroll inom barn- och utbildningsförvaltningen. I
enlighet med reglementet skall nämnden anta en särskild handlingsplan för
innevarande års granskning. Handlingsplanen för 2007 fastställdes av
nämnden i februari 2007.
Förvaltningen har under hösten genomfört granskningen enligt
handlinsplanen. En sammanställning över granskningen redovisas i bilaga
tillsammans med fastställd plan.
•
•

•

Ett mindre antal leverantörsfakturor har granskats genom stickprov i
kommunens elektroniska system för information och
fakturahantering (IoF).
Två enheter har granskats avseende handkassor och kontanta medel.
En ekonom har besökt verksamheten och samtalat med ansvarig
chef. Se bilagor. Ett särskilt nämndbeslut finns sedan tidigare som
reglerar fritidsgårdarnas caféverksamhet och reseklubbar.
Regler för förskoleverksamhet och efterlevnad av kontrakterade tider
för barnens vistelse på förskolan har kontrollerats genom stickprov.
Ett antal förskolor och föräldrar har valts ut och kontaktats per
telefon av placeringsassistenterna. Se bilagor.

Följande brister konstaterades:
•
•

Leverantörsfakturor saknar i många fall beställarkoder. Upplysande
text på leverantörsfakturorna saknas ofta vilket gör att det kan vara
svårt att utläsa vad beställningen avsett.
Rutiner för kontanthantering bör ses över.

Konstaterade brister skall åtgärdas.
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Datum

2007-12-17
I övrigt framkom inga brister.
Bilagor:
1. Plan för interna kontroll
2. Sammanställd rapport för intern kontroll, ekonomi.
3. Sammanställning, kontanthantering, Bergfotens fritidsgård
4. Sammanställning, kontanthantering, Strandskolan
5. Intern kontroll barnens närvarotid
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Datum

2007-12-17
§ 102
Information
Förslag till beslut
Nämnden beslutar att notera informationen.
Beskrivning av ärendet
1. Ann Charlotte Strand informerar om Genusprojektet.

