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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 10:30-11:35

Beslutande 
närvarande

Johan Skog (M) (ordförande), Per Forssberg (KD) (vice ordförande), 
Thomas Arctaedius (S) (2:e vice ordförande)

Övriga närvarande Susanna Falk (utbildningschef), Linda Hallén (avdelningschef 
verksamhetsutveckling), Christian Hedborg (avdelningschef ekonomi och 
administration), Erika Steorn (skolchef grundskola), Lisa Dahlman 
(samordnare etablering och marknad), Charlotte Münzting 
(avdelningschef kost miljö och folkhälsa) §§31-35, Malin Thengqvist 
(förvaltningsjurist) §§31-35

Paragrafer §§31-36

Justerande Thomas Arctaedius

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Martin From

Ordförande _______________________
Johan Skog

Justerande _______________________ 
Thomas Arctaedius
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ÄRENDELISTA
§31 Val av justerare
§32 Fastställande av dagordning
§33 Verksamheten informerar
§34 Tertialrapport januari-april 2020 barn- och ungdomsnämnden
§35 Revidering delegationsordning
§36 Organisationsförändringar i grundskola och förskola
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§ 31
Val av justerare

Beslut
Arbetsutskottet utser Thomas Arctaedius (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 32
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 33
Verksamheten informerar

Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Projekt vikarier i förskolan
Barn- och ungdomsförvaltningen bedriver ett projekt för att förenkla vikariehanteringen i 
förskolan.
 
Upphandling av lokalvård
Kommande vecka hålls en leverantörsträff.
 
Specialkost
Barn- och ungdomsförvaltningen har beslutat att det aldrig ska serveras mer än en typ kötträtt 
per måltid. Alternativet till kötträtten är det vegetariska.
 
Corona-situationen
Susanna Falk, utbildningschef, är mycket nöjd med barn- och ungdomsförvaltningens 
hantering av corona-situationen. 
 
Rektyering
Barn- och ungdomsförvaltningen rekryterar utbildningsstrateg.
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§ 34
Tertialrapport januari-april 2020 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2020.192)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tertialrapport januari-april för 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en första tertialrapport för 2020.

Kommunens ledningsgrupp fattade 2020-04-01 ett beslut att årets första tertialrapport endast 
ska innehålla ekonomisk uppföljning och personalnyckeltal med anledning av att många 
verksamheter är starkt berörda av insatser kring coronaviruset.

Uppföljning av de kommungemensamma målen och nämndens mål för 2020 kommer utifrån 
detta beslut att ske först till delårsrapporten.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2020 barn- och ungdomsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2020 barn- och ungdomsnämnden

6 / 9

ProSale Signing Referensnummer: 6758SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-06-05

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35
Revidering delegationsordning (BUN 2020.189)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden antar den reviderade delegationsordningen samt bilaga till 
delegationsordning.
 
Anteckning
Thomas Arctaedius (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunen delegationshantering har varit under granskning, vilket resulterade i en rapport 
2018. Utifrån rapporten har kommunstyrelsen reviderat sin delegationsordning och som ett 
led i detta behöver även utbildningsnämndens delegationsordning ses över och revideras, där 
syftet är att förenkla och förtydliga.

Förvaltningen har vid översyn och förslag på revidering tagit hänsyn till ändrad struktur och 
utformning när det gäller exempelvis allmänna juridiska ärenden, ekonomi, upphandling samt 
personalfrågor. En viktig skillnad från tidigare är att verkställighetsbeslut har tagits bort och 
istället sammanställts i en bilaga för att ge vägledning när det gäller bedömning av just 
verkställighetsbeslut.

Då mycket i barn-och ungdomsnämndens befintliga delegationsordning har varit 
verkställighetsbeslut eller ansvars- och arbetsfördelningsfrågor, har förändringarna till viss del 
varit omfattande. Förvaltningen fann att det bästa sättet att tydliggöra vad som har förändrats 
är att sammanfatta förändringar och tillvägagångssätt i punkterna nedan. Därutöver är några få 
tillfälliga kommentarer gulmarkerade i förslaget till reviderad delegationsordning, exempelvis 
där delegat har ändrats uppåt i delegationsordningen med hänsyn till frågan och beslutets art 
och vilken inverkan beslutet har på den enskilda eleven.

1. Samtliga kommunstyrelsens punkter i kommunstyrelsens delegationsordning är med - i den 
mån de är generella och även tillämpliga för BUN:s delegation. Därutöver har vissa punkter 
tagits med då de av andra skäl kan var relevanta att förtydliga utifrån BUN och förvaltningen.

2. Samtliga barn- och ungdomsnämndens punkter i den nuvarande versionen av barn- och 
ungdomsnämndens delegationsordning finns med - om de utgör delegationsbeslut. Det 
innebär att samtliga förvaltningsspecifika delegationsbeslut är särskilt redovisade vid sidan av 
kommungemensamma punkter.
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3. Samtliga punkter i bilaga till kommunstyrelsens delegationsordning har tagits med i den 
mån de är generella och även tillämpliga för verkställighet inom ramen för BUN. Därutöver 
har vissa punkter tagits med då de av andra skäl kan var relevanta att förtydliga utifrån BUN 
och förvaltningen.

4. Samtliga barn- och ungdomsnämndens punkter i den nuvarande versionen av barn- och 
ungdomsnämndens delegationsordning finns med i förslag till bilaga till barn- och 
ungdomsnämndens delegationsordning – i den mån det är verkställighetsbeslut. Det innebär 
att samtliga förvaltningsspecifika verkställighetsbeslut finns särskilt redovisade vid sidan av 
kommungemensamma punkter.

5. Punkter i den nuvarande versionen av barn-och ungdomsnämndens delegationsordning som 
varken avser delegationsbeslut eller verkställighetsbeslut har tagits bort. Det kan exempelvis 
röra sig om ansvar som anges i delegationsordningen inte behöver delegeras, då delegatens 
rätt framgår av lagstiftning.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revidering delegationsordning
 BUN 2020.189 Rev delegationsordning 2020
 BUN 2020.189 Bilaga rev delegationsordning
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§ 36
Organisationsförändringar i grundskola och förskola (BUN 2020.175)

Beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och ungdomsnämnden utan eget 
ställningstagande.
 
Reservation
Thomas Arctaedius (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
På barn och ungdomsnämndens sammanträde den 19 maj 2020 presenterade barn- och 
ungdomsförvaltningen en rapport om förutsättningar för en hållbar skolorganisation och 
förslag på inriktning inför fortsatt arbete inom Vallentunas kommunala grundskolor och 
förskolor. Nämnden beslutade att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utarbeta 
ett organisationsförslag med utgångspunkt från det som lyfts fram i rapporten.

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till organisationsförändringar som 
presenteras i en bilaga.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar arbetsutskottet överlämnar ärendet till barn- och ungdomsnämnden 
utan eget ställningstagande.
 
Thomas Arctaedius (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar om organisationsförändringar enligt protokollsbilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius 
(S) yrkande. Arbetsutskottet godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius (S) yrkande. 
Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-02, Organisationsförändringar i grundskola och förskola
 Förslag till organisationsförändringar i grundskola och förskola
 Bilaga, elevantal årskurs 6 2015-2019
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Barn och Ungdomsnämnden juni 2020 

Yrkande i ärende Organisationsförändringar grundskola och 
förskola (BUN 2020.175) 

I ett starkt samhälle finns utbildningsmöjligheter för alla – oavsett var i kommunen du 

bor eller var du befinner dig i livet. Utbildning och kunskap ger oss möjlighet att 

förverkliga våra drömmar och är en förutsättning för att Vallentuna ska vara en 

konkurrenskraftig och attraktiv kommun. Investeringar i utbildning lägger grunden för 

jobb och välfärd. 

Vallentuna har prövat skattesänkningar och nedskärningar. Det har inte gjort vår skola 

bättre. Vi Socialdemokrater vill att alla barn ska ha likvärdig skola, den ska ligga nära 

där man bor, ha en närvarande rektor och utbildade lärare som ger eleverna 

undervisning av hög kvalitét.  

I vårt trygga Vallentuna investerar vi i utbildning och vår gemensamma framtid. Vi 

investerar i eleverna, i lärarna, och i skollokalerna. Fokus ska ligga på kunskap och 

bildning – inte vinstjakt. 

Utgående från våra tankar om landsbygdsutveckling i Vallentunas från valet ser vi 

följande faktorer som nödvändiga: 

• Möjligheten att rekrytera och behålla lärare med ämnesbehörighet i

samtliga ämnen.

• Starka och likvärdiga skolor i hela kommunen, även utanför centralorten

• Möjlighet för skolledare att kunna arbeta långsiktigt med utveckling av

skolornas undervisningskvalitet och inre organisation.

• Ge skolor möjligheter att profilera sig utifrån lokala förutsättningar

• Långsiktighet i skolorganisation

• Utnyttja fjärrundervisning

• Använd Lokaliseringsersättning1 för skolor som ligger långt från

centralorten. för att säkerställa likvärdiga skolor med hög kvalitet.

1 Lokaliseringsersättningen fördelas enligt en likabehandlingsprincip, där varje grundskola som uppfyller 

kriterierna och därmed beviljas ersättningen får lika stor andel av det totalt budgeterade beloppet. 

Kriterierna är: Grundskolan har tillstånd av skolinspektionen att bedriva verksamhet för åtminstone 

årskurserna 4-6 och bedriver också sådan verksamhet. Grundskolan är geografiskt belägen i Vallentuna 

kommun, minst 5 km från Vallentuna tätorts geografiska centrum 

Protkollsbilaga 1
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Vi yrkar därför att 

 

Förskoleområden 

• 1-2 förskolor per rektor beroende på storlek och lokalisering 

• Karriärmöjlighet för förskollärare att får möjlighet att utbilda sig till 

rektor. På så sett kan en rektor även arbeta i barngruppen vid behov på mindre förskolor 

 

Skolor 

• Behåll F-6 i Gustav Vasa samt förbered att på sikt utveckla till F-9 

• Behåll F-6 i Kårsta 

• Behåll Karby F-9 

• Tillsätt en utredning om vad som kan göras för att utveckla Karbyskolan 

 

 

För (s)-gruppen i Barn- och Ungdomsnämnden 

 

 
 

Thomas Arctaedius 
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