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ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Verksamheten informerar
§4 Rapport, tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna

§5 Statistik ärenden om kränkande behandling samt årlig granskning av enheternas 
likabehandlingsplaner

§6 Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
§7 Internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2020
§8 Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden
§9 Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
§10 Val av kontaktpolitiker till skolsamråd
§11 Information från skolsamråd 2020
§12 Datum för nämnddialog
§13 Redovisning av delegationsbeslut
§14 Anmälningar för kännedom
§15 Namn på den gemensamma skolenheten Hjälmstaskolan/Karlbergsskolan
§16 Valärenden barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
§17 Valärenden barn- och ungdomsnämndens individutskott

2 / 21

ProSale Signing Referensnummer: 5357SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1
Val av justerare

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 2
Fastställande av dagordning

Beslut
Följande ärenden läggs till på dagordningen:
- Namn på den gemensamma skolenheten Hjälmstaskolan/Karlbergsskolan
- Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
- Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens individutskott

Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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§ 3
Verksamheten informerar

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Sammanslagning av Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan
Sammanslagningen har gått enligt plan. Alla vårdnadshavare har fått information om 
sammanslagningen och att de kan besöka rektor för att ställa frågor.

Flytt av särskilda undervisningsgrupper
Atlas och Clavis kommer att flyttas till Karslundsskolan (namnet på skolan 
som Hjälmstaskolan och Karlbergsskolan bildat).
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§ 4
Rapport, tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna (BUN 
2020.028)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
I Vallentuna kommun genomförs tillsyn på alla fristående förskolor vart tredje år.
Tillsynen består av tre delar:
- insamling av underlag
- tillsynsbesök
- uppföljning och rapport

Tillsynen är reglerad i Skollagen (2010:800) 26 kapitlet
”En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 §
andra stycket och
2. Pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag
enligt 25 kap. 10§”

Tillsynsbesöken blir förutom att det är en myndighetsutövning, även en viktig del i
förskolans utvecklingsarbete genom den dialog som förs kring verksamhetens
måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
 §5 BUN FU Rapport, tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-22, Rapport, tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg i

Vallentuna
 Rapport från tillsynen 2019
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§ 5
Statistik ärenden om kränkande behandling samt årlig granskning av 
enheternas likabehandlingsplaner (BUN 2020.019)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Alla verksamheter ska enligt skollagen arbeta främjande och förebyggande med aktiva
åtgärder för att förhindra kränkande behandling eller diskriminering och trakasserier.

För att uppfylla kraven som skollagen och diskrimineringslagen ställer har BUN
antagit ”Riktlinjer för att främja lika rättigheter samt förebygga och åtgärda
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Riktlinjerna omfattar de
förskolor och grundskolor som Vallentuna kommun är huvudman för.
Varje skolenhet ska i en plan beskriva hur skolan främjar lika rättigheter och
möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. I denna rapport sammanställs statistik kring anmälda kränkningar på förskolorna 
och grundskolorna.

Beslutsunderlag
 §5 BUN IU Statistik ärenden om kränkande behandling samt årlig granskning av enheternas

likabehandlingsplaner
 Tjänsteskrivelse Årlig kvalitetsgranskning av enheternas planer för att främja lika rättigheter

och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling

 Rapport kränkande behandling och värdegrundsarbete 2019
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§ 6
Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019 (BUN 
2019.040)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för
2019. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2019. Resultatet av 
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till barn- och ungdomsnämnden för 
godkännande.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §4 BUN AU Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
 Tjänsteskrivelse internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
 Internkontrollplan Barn- och ungdomsnämnden 2019
 Internkontroll  helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2019
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§ 7
Internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2020 (BUN 2020.030)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar godkänna föreslagen internkontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden och fastställer 
årligen rutiner som ska granskas under året. Förvaltningen har tagit fram
ett förslag till internkontrollplan baserat på den riskbedömning (bruttolista) som finns bifogad.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §5 BUN AU Internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2020
 Planering internkontroll barn- och ungdomsnämnden 2020 bruttolista
 Internkontrollplan Barn- och ungdomsnämnden 2020
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§ 8
Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2019.349)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet enligt 
protokollsbilaga 1.
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2019.
Verksamhetsberättelsen beskriver nämndens arbete under 2019, hur de mål som
fastställdes i verksamhetsplanen uppfylldes samt det ekonomiska resultatet.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Thomas Arctaedius (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), att barn- och 
ungdomsnämnden avslår Johan Skogs (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius (S) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §6 BUN AU Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2019, barn- och ungdomsnämnden
 Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden
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§ 9
Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg (BUN 
2019.570)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta förslaget till reviderade riktlinjer för förskola 
och pedagogisk omsorg.

De nya riktlinjerna gäller från 1 juni 2020.

Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Sandra Rudebergs (S) yrkande.

Jenny Thörnberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
I samband med förslag om ändrade regler för vistelsetid för barn till föräldralediga och 
arbetslösa samt ändrade ramtider för förskola, har barn- och ungdomsförvaltningen sett över 
befintliga riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg. Förutom förslag på ny ramtid och 
vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa, föreslås en skärpning av formulering vad 
gäller vårdnadshavares semester. Istället för att som tidigare rekommendera att barnet har 
semester när vårdnadshavare har semester, anger riktlinjerna som utgångspunkt att barnet har 
semester när vårdnadshavaren har det. Förändringar har i övrigt endast skett vad gäller 
disposition och omformuleringar i syfte att tydliggöra, utan att förändra något i sak.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Sandra Rudeberg (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), att följande ändring görs i 
riktlinjerna: Vallentuna ska erbjuda föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare 30 timmar 
per vecka.

Johan Skog (M) yrkar att Sandra Rudebergs (S) ändringsyrkande avslås.

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han först ställer proposition på sitt eget yrkande om 
att bifalla arbetsutskottets förslag och att han sedan ställer Sandra Rudebergs (S) 
ändringsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner 
beslutsgången.
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Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande om att bifalla 
arbetsutskottets förslag och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Ordförande, Johan Skog (M), ställer Sandra Rudebergs (S) ändringsyrkande mot sitt eget 
avslagsyrkande. Ordförande finner att Sandra Rudebergs (S) tilläggsyrkande avslås.

Beslutsunderlag
 §3 BUN FU Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
 Tjänsteskrivelse, revidering av riktlinjer förskola och pedagogisk omsorg
 Revidering förskola pedagogisk omsorg vistelsetid ramtid
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§ 10
Val av kontaktpolitiker till skolsamråd (BUN 2020.046)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- utse Sandra Rudeberg (S) till kontaktpolitiker för Olympiaskolan.
- utse Mathias Lasu (L) till kontaktpolitiker för Karlbergsskolan.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gör fyllnadsval till skolsamråd.
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§ 11
Information från skolsamråd 2020 (BUN 2020.045)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Hjälmsta-Karlbergsskolan
Alexandra Herlin (M) berättade att:
- Budgeten är i balans.
- Toaletter på Hjälmsta har renoverats.
- Köket är stängt på Hjälmsta, de får mat från Rosendalsskolan.

Bällstabergsskolan
Alexandra Herlin (M) berättade att:
- Synpunkter på borttagandet av Klätterställningen framfördes.
- Trafiksituationen vid skolan upplevs som osäker.
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§ 12
Datum för nämnddialog

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att nämnddialog ska hållas den 21 april och den 6 
oktober klockan 15.00.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om datum för nämnddialog.
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§ 13
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 9 februari 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar barn- och ungdomsnämnden del av en lista med anmälda 
delegationsbeslut och protokoll. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, 
rätten att föra över sin beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till 
tjänstepersoner inom barn- och ungdomsförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att 
delegera framgår av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut 
ska vara skriftligt och det ska återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter 
att beslutet fattades. Av beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har fattat 
beslutet, när det fattades och med stöd av vilken punkt i delegationsordningen. Ett anmält 
delegationsbeslut redovisas i nämndens kallelse och finns med i nämndens protokoll. Tiden 
för överklagan, tre veckor, börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet 
anslås på kommunens anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
 AVT 2017.003-8  Beslut om förlängning av ramavtal gällande bemanningstjänster 

särskole- och träningssärskolepersonal
 BUN 2019.049-11  Delegationsbeslut enligt 2.16a, Avskrivning av fordran
 BUN 2019.557-4  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.572-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.618-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2019.623-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2019.595-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.594-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.439-4  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 AVT 2019.089-1  Licensavtal läromedel, Ugglo utbildning AB
 BUN 2019.634-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.633-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.626-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.646-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.631-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 AVT 2019.093-1  Avtal gällande Widgit Online till förskolor, Symbolbruket AB
 BUN 2017.168-17  Delegationsbeslut enligt 1.1, Yttrande i mål 6144-19
 BUN 2019.441-4  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.625-2  Yttrande till Skolinspektionen med anledning av anmälan mot 

Bällstabergsskolan
 BUN 2019.670-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
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 BUN 2019.593-1  Delegationsbeslut enligt 17.1, Tillfälligt utökad barngrupp
 BUN 2019.678-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2019.677-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2019.679-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2019.680-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2019.426-3  Delegationsbeslut enligt 2.1, Beslutsattestanter barn- och 

ungdomsnämnden fr.o.m. 2 december 2019
 BUN 2019.758-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2019.758-4  Delegationsbeslut enligt 13.5, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2019.682-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.683-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.684-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.757-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.760-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.759-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.409-6  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.412-6  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.411-6  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.013-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2019.675-4  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.674-4  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 AVT 2020.006-1  Ramavtal, Idrott- och gymnastikmaterial. Rantzows SportAB
 BUN 2020.038-2  Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 AVT 2017.032-6  Delegationsbeslut enligt 3.21, Förlängning av ramavtal, Anjous Potatis 

och Grönsaker AB
 BUN RC 2019.008-6  Delegationsbeslut enligt 16.1, Beslut om mottagande i grundsärskola
 BUN 2020.034-2  Delegationsbeslut enligt 17.1, Beslut om godkännande av tillfällig 

utökning  av barngrupp
 BUN 2020.033-2  Delegationsbeslut enligt 17.1, Beslut om godkännande av tillfällig utökad 

barngrupp
 BUN 2020.032-2  Delegationsbeslut enligt 17.1, Beslut om godkännande av tillfälligt 

utökad barngrupp
 BUN 2020.029-3  Delegationsbeslut enligt 1.3, yttrande med anledning av anmälan mot 

Karbyskolan 2019:9494
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§ 14
Anmälningar för kännedom

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för 
kännedom till och med den 9 februari 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar barn- och ungdomsnämnden del av lista med handlingar som anmälts 
för kännedom.

Anmälda protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-02-04
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2020-02-05
Barn- och ungdomsnämndens individutskottet 2020-02-07

Beslutsunderlag
 BUN 2019.353-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (MP) om mer idrott i skolan
 Kommunfullmäktige, Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
 Kommunstyrelsen, Handlingar, uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019

och uppdrag 2020
 BUN 2019.291-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna 

kommun hemtjänst


 

Kommunfullmäktige, Revidering av reglemente för internkontroll 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15
Namn på den gemensamma skolenheten Hjälmstaskolan/Karlbergsskolan 
(BUN 2020.047)

Beslut
Barn och ungdomsnämnden beslutar att skolenheten ska heta Karlslundsskolan från och med 
1 mars 2020, dock implementeras namnet i system och liknande senast 1 juli 2020.

Ärendebeskrivning
I december 2019 beslutade barn- och ungdomsnämnden att Karlbergsskolan och 
Hjälmstaskolan bildar en ny gemensam F-9 enhet i nuvarande skolors lokaler från och med 
januari 2020, samt att ett nytt namn på skolenheten beslutas på nämndsammanträdet i 
februari.

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 barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Namn på den gemensamma skolenheten Hjälmstaskolan/Karlbergsskolan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16
Valärenden barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (BUN 2020.056)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) till Thomas Arctaedius (S) personliga 
ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Anna-Maria Valladolid (S), som var ersättare i barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott, 
har blivit entledigad från sitt uppdrag i barn- och ungdomsnämnden.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-02-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Valärenden barn- och ungdomsnämndens individutskott (BUN 2020.058)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) till 2:e vice ordförande i barn- och 
ungdomsnämndens individutskott.

Ärendebeskrivning
Anna-Maria Valladolid (S), som var 2:e vice ordförande i barn- och ungdomsnämndens 
individutskott, har blivit entledigad från sitt uppdrag i barn- och ungdomsnämnden.
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Barn och Ungdomsnämnden 2020-02-18 

Verksamhetsberättelse 2019 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2019.349) 

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet i ärendet ”Verksamhetsberättelse 2019 

barn- och ungdomsnämnden” till förmån för sitt eget yrkande om avslag. 

(s) gruppen anser inte att samtliga mål för 2019 kan anses som uppfyllda.

Verksamhetsberättelsen redovisar flera olika brister i skolsystemet i Vallentuna och

beskriver i många fall pågående arbeten snarare än uppfyllda mål. Slutsatsen att

samtliga mål är uppfyllda överensstämmer inte med läget i Vallentunas skolor. Mycket

arbete återstår innan verksamheten i Vallentunas samtliga skolor och nivåer kan sägas

bedrivas med hög kvalitet

För Socialdemokraterna 

Thomas Arctaedius, Sandra Rudeberg 

Protokollsbilaga 1
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