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Barn- och ungdomsnämnden 2020-03-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§18 Val av justerare
§19 Fastställande av dagordning
§20 Verksamheten informerar
§21 Patientsäkerhetsberättelse 2019
§22 Rapport statistik skolpliktsbevakning och frånvaro i grundskolan höstterminen 2019
§23 Rapport synpunkter och klagomål 2019
§24 Remissvar, Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor

§25 Revidering av riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg

§26 Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden januari-februari 2020
§27 Återtagande av uppdrag, barn- och ungdomsnämnden
§28 Redovisning av delegationsbeslut
§29 Anmälningar för kännedom
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-03-24

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18
Val av justerare

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 19
Fastställande av dagordning

Beslut
Ärendet Information från skolsamråd 2020 lyfts ur dagordningen.
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-03-24
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§ 20
Verksamheten informerar

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Susanna Falk, utbildningschef, informerade via telefon:
- Arbetet med gymnasieantagningen försvåras av corona.
- Sjukfrånvaron är hög på förskolor och skolor, både vad gäller elever och personal. Läget är 
dock under kontroll.
- De nationella proven har ställts in i hela Sverige.
 
Johan Skog (M), ordförande, informerade om att arbetet med förslaget till skolorganisation, 
som skulle presenteras för nämnden i april, har skjutits fram. Ett förslag förväntas kunna 
presenteras i maj.
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§ 21
Patientsäkerhetsberättelse 2019 (BUN 2020.083)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelser för barn- och 
elevhälsan och ungdomsmottagningen. Dessa redovisas i bilagor.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska 
bedrivas.
För Vårdgivaren innebär det bland annat följande:
• Ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta 
förebyggande för att förhindra alla typer av vårdskador
• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser
• Skyldighet att rapportera händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, som bedöms vara en fara för patientens säkerhet, till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
• Uppmuntra patienter och närstående att vara delaktiga i aktuell hälso-och sjukvård och 
därmed i patientsäkerhetsarbetet

Beslutsunderlag
 §11 BUN AU Patientsäkerhetsberättelse 2019
 Tjänsteskrivelse, 200302, Patientsäkerhetsberättelser 2019
 PatientsäkerhetsberättelseEMI19
 PatientsäkerhetsberättelseUM2019
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§ 22
Rapport statistik skolpliktsbevakning och frånvaro i grundskolan 
höstterminen 2019 (BUN 2020.062)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar statistik över skolpliktsärenden samt frånvaro i 
grundskolan gällande höstterminen 2019.

Beslutsunderlag
 §13 BUN AU Rapport statistik skolpliktsbevakning och frånvaro i grundskolan 

höstterminen 2019
 Tjänsteskrivelse Rapport statistik skolpliktsbevakning och frånvaro höstterminen 

2019
 Rapport statistik skolpliktsbevakning och frånvaro höstterminen 2019
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§ 23
Rapport synpunkter och klagomål 2019 (BUN 2020.064)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Under 2019 har barn- och ungdomsförvaltningens synpunkts- och klagomålshantering tagit 
emot och hanterat totalt 45 ärenden. Av dessa är 32 stycken klagomål gällande utbildningen i 
grundskolan, tre stycken är klagomål riktade mot utbildningen i förskolan och tio ärenden är 
Skolinspektionsärenden. Samtliga skolinspektionsärenden är riktade mot utbildningen i 
grundskolan. Verksamhetens bemötande och kommunikation samt kränkande behandling är 
de vanligaste ärendetyperna i klagomål riktade mot grundskolan. Kränkande behandling är 
också den vanligaste grunden för anmälan till Skolinspektionen under 2019. Några 
identifierade utmaningar och utvecklingsområden vad gäller synpunkts- och 
klagomålshanteringen finns sammanfattade i slutet av rapporten.

Beslutsunderlag
 §12 BUN AU Rapport synpunkter och klagomål 2019
 Tjänsteskrivelse Rapport synpunkter och klagomål 2019
 Rapport synpunkter och klagomål 2019
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-03-24
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§ 24
Remissvar, Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor (BUN 
2019.579)

Beslut
Barn-och ungdomsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar angående motionen.

- föreslå kommunfullmäktige att anse motionens följande att-satser besvarade:
Att Vallentuna Kommun höjer sin kunskap kring orsakerna till hemmasittande.
Att Vallentuna Kommun skapar metoder och strategier för att motverka samt hjälpa elever 
tillbaka som hamnat i ofrivillig skolfrånvaro.

- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens följande att-sats:
Att Vallentuna kommun tar in en extern organisation som kan granska kommunens arbete 
med problematisk frånvaro för att därigenom tydligare kunna se var det brister.
 
Reservationer
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har i en motion, 2019-10-06 föreslagit att Vallentuna kommun höjer sin kunskap 
om orsaker till hemmasittande, att en extern organisation granskar kommunens arbete med 
problematisk frånvaro samt att strategier och metoder skapas för att hjälpa elever tillbaka till 
skolan.

För arbetet inom Vallentuna kommuns verksamheter samt ansvaret för kommunens elever i 
andra skolor är arbetet med att stärka närvaro ett prioriterat område. Arbetet är en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet och omfattar metoder, uppföljning, analys och utvecklingsarbete. 
Riktlinjer och rutiner kring närvaroarbetet kommer att revideras under våren 2020, detta sker 
inom det nätverk som finns med kuratorer inom alla kommunala skolor. Arbetet syftar till att 
förtydliga rutiner kring hur personalen ska agera vid frånvaro och skapa likvärdighet i hur 
skolorna arbetar med tidiga insatser vid frånvaro för att förebygga att elever hamnar i 
ofrivillig skolfrånvaro.

I remissvaret hänvisar Barn-och ungdomsförvaltningen till aktuell forskning inom området 
samt det arbete som bedrivs inom Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsprogram för 
fullföljd utbildning där Vallentuna kommun deltar. Programmet, som baseras på expertis 
inom området, pågår under 2020 och ger både ökad kunskap kring orsaker till studieavbrott 
och frånvaro samt insatser som förebygger och främjar fullföljd utbildning.
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Yrkanden
Jenny Thörnberg (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, med ändringen att barn- och 
ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionens andra att-sats.
 
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att hans eget yrkande ställs mot Jenny Thörnbergs (MP) 
yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs (MP) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §15 BUN AU Remissvar, Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor
 Tjänsteskrivelse remissvar Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor
 Remissvar Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor
 Remiss, Motion (MP) om hög frånvaro
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Revidering av riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor, 
fritidshem och pedagogisk omsorg (BUN 2020.063)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
 
- anta de föreslagna riktlinjerna för godkännande och tillsyn av fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. De reviderade riktlinjerna ska börja gälla från och med 1 april 2020.

- riktlinjerna ersätter ”Riktlinjer godkännande av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg” (BUN 2017.306) samt ”Riktlinjer tillsyn och annan myndighetsutövning av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun” (BUN 2018.933).

Ärendebeskrivning
Efter en lagändring 2019 ställs särskilda krav på ägar- och ledningskretsen samt på 
ekonomiska förutsättningar hos fristående huvudmän. De nya bestämmelserna förtydligar 
kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, både vid tillståndsprövning samt att de fortlöpande 
är uppfyllda

Det har föranlett att förvaltningen har sett över befintliga ”Riktlinjer godkännande av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg” (BUN 2017.306) samt ”Riktlinjer tillsyn och 
annan myndighetsutövning av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna 
kommun (BUN 2018.933), nedan gemensamt ”Riktlinjerna”.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottet 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
 §9 BUN FU Revidering av riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående 

förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg
 Revidering riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg
 BUN 2020 063 Godkännande och tillsyn fristående verksamheter
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 Ägar- och ledningsprövning
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§ 26
Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden januari-februari 2020 
(BUN 2020.086)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner månadsuppföljning januari-februari 2020.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning januari-februari 2020.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottet 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
 §16 BUN AU Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden januari-februari 2020
 Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden januari-februari 2020
 Månadsuppföljning januari-februari BUN
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§ 27
Återtagande av uppdrag, barn- och ungdomsnämnden (BUN 2020.052)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden återtar uppdraget om att lägga in indikatorer för 
arbetsmiljömålen i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har gått igenom de uppdrag som barn- och 
ungdomsnämnden beslutat om under de senaste åren. De allra flesta uppdrag har blivit 
genomförda eller ska genomföras. Förvaltningen föreslår dock att barn- och 
ungdomsnämnden återtar vissa uppdrag.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottet 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
 §14 BUN AU Återtagande av uppdrag, barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-17, återtagande av uppdrag, barn- och ungdomsnämnden
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§ 28
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 15 mars 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
 BUN 2020.013-4  Delegationsbeslut enligt 13.5, omprövning av beslut om skolskjuts
 AVT 2016.059-8  Delegationsbeslut enligt 3.2, Fullmakt upphandlingsuppdrag
 BUN 2016.001-5  Avtal gällande utvärdering av vissa grundläggande kunskaper i 

matematik årskurs 2, 5 och 8. 2020
 AVT 2019.089-2  Delegationsbeslut enligt 1.13, Personuppgiftsbiträdesavtal, Ugglo 

Utbildning AB
 BUN 2020.050-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.051-3  Delegationsbeslut enligt 25.2, Beslut om rätt till bidrag till enskild 

huvudman för pedagogisk omsorg
 BUN 2020.082-2  Delegationsbeslut enligt 16.4, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2020.061-2  Delegationsbeslut enligt 16.4, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2020.004-2  Delegationsbeslut enligt 16.4, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2020.003-3  Delegationsbeslut enligt 2.1, Beslutsattestanter barn- och 

ungdomsnämnden fr.om. 7 mars 2020
 BUN 2020.091-2  Delegationsbeslut enligt 17.1, Tillfälligt utökad barngrupp Vallentuna 

montessori förskola
 BUN 2020.032-4  Delegationsbeslut enligt 17.1, Tillfälligt utökad barngrupp. Ekeby 

förskola
 AVT 2020.027-1  Avtal, system för skolskjuts. Tieto Sweden AB
 BUN 2019.263-1  Delegationsbeslut enligt 17.1, Tillfälligt utökad barngrupp
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 BUN 2019.563-1  Delegationsbeslut enligt 17.1, Tillfälligt utökad barngrupp
 BUN 2019.474-1  Delegationsbeslut enligt 17.1, Tillfälligt utökad barngrupp
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§ 29
Anmälningar för kännedom

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för 
kännedom till och med den 15 mars 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar barn- och ungdomsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
delegationsbeslut.

Anmälda protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-03-12
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2020-03-11

Beslutsunderlag
  Kommunstyrelsen, Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande
  Kommunstyrelsen, Förslag till omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen
  Minnesanteckningar 2019-11-22 funktionshindersrådet (KFR) samrådsmöte, Barn- och 

ungdomsförvaltningen
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