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Sekreterare _______________________
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§ 30
Val av justerare

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.

3 / 16

ProSale Signing Referensnummer: 6122SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 32
Verksamheten informerar

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Språkförskola
Språkförskolan har nu integrerats med övrig förskoleverksamhet. Barn- och 
ungdomsförvaltningen informerade om hur organisationen ser ut, hur ansökningsförfarande 
till språkförskolan ser ut, med mera.
 
Flerstämmig undervisning i förskolan
I projektet Flerstämmig undervisning i förskolan, som Vallentuna deltar i, får förskollärare 
möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt utvecklingsarbete i samverkan med 
forskning. 
 
Corona-situationen
- Läget är under kontroll. Barn- och ungdomsförvaltningen har utarbetat en plan för hur en 
eventuellt förändrad situation ska hanteras.
- Frånvaron bland personal, barn och elever i verksamheterna är hög, men har blivit lägre 
sedan påsk.
- Vallentuna gymnasium kommer inte att ha något utspring på studenten.
- Barn- och ungdomsförvaltningen ser över hur avslutningar i grundskolan ska hanteras.
 
Organisation på central förvaltning
Barn- och ungdomsförvaltningen ser över organisationen på ledningsnivå.
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§ 33
Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 
(BUN 2019.577)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande.
Anteckning
Socialdemokraterna lämnar in en protokollsanteckning (se protokollsbilaga 1).

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom förskolan. Barn- 
och ungdomsnämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
förutsättningar för likvärdighet inom förskolan som har genomförts av ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-09-27. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förskoleutskottets 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 FU Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom 

förskolan
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-23, Yttrande om revisionsrapporten likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
 Revisionsrapport, Granskning av likvärdiga förutsättningar inom förskolan
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§ 34
Remissvar, motion om fortsatt utbildning i förskolorna (BUN 2019.659)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
 
Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fått en remiss om en motion om utbildning för 
förskolepersonal i kommunens verksamheter. Motionen innehåller följande två att-satser:
- Att Vallentuna kommun fortsätter med att erbjuda förskollärarutbildning till intresserade 
barnskötare under de kommande åren.
- Att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare som saknar det i 
förskolorna.

Barn- och ungdomsnämnden beslutade 2019 om en satsning för att höja andelen förskollärare 
i kommunen. Satsningen innebär att förvaltningen ger ett ekonomiskt stöd i from av 
vikarieersättning till de utförare som har barnskötare som studerar till förskollärare en dag i 
veckan. Ersättningen utgår till både privat och kommunal verksamhet. Vid starten ht 2019 
omfattades sex barnskötare av satsningen, inför terminsstart vt 2020 har ytterligare deltagare 
tillkommit och totalt antal är nu nio deltagare. Barnskötarna studerar och arbetar samtidigt 
vilket bidrar till ett ökat kollegialt lärande och en kvalitetshöjning då teori och praktik fogas 
samman redan från utbildningsstart. Satsningen har tagits emot mycket positivt av både 
privata och kommunala rektorer, önskan är att denna satsning ska fortgå då det för många 
pedagoger är en process innan de får grundläggande behörighet och kan söka in till 
exempelvis Södertörn. Enligt barn- och ungdomsnämndens beslut från 2018 ska satsningen 
pågå till dess att 10-15 barnskötare har utbildats till förskollärare. Eftersom det är fortsatt låg 
förskollärartäthet på många förskolor planerar förvaltningen att fortsätta satsningen till dess 
att 15 har utbildats till förskollärare. Barn- och ungdomsförvaltningen planerar således att 
fortsätta satsningen de kommande åren.

I de kommunala förskolorna har även en satsning gjorts på de barnskötare som har en fast 
anställning men som saknar formell utbildning. Genom omställningsfonden har medel ansökts 
för att kunna genomföra en barnskötarutbildning på distans men med fysiska träffar under sex 
tillfällen i Vallentuna. Utbildningen har varit obligatorisk och erbjudits på arbetstid för att 
skapa förutsättningar för alla att kunna genomföra. Detta innebär att Vallentuna från maj 
månad endast har utbildade barnskötare och legitimerade förskollärare på fasta tjänster i de 
kommunala förskolorna. Vid nyanställning på tillsvidaretjänster är barnskötarutbildning ett 
krav.
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Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förskoleutskottets förslag.
 
Sandra Rudeberg (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionens första att-sats: - Att Vallentuna kommun fortsätter med att erbjuda 
förskollärarutbildning till intresserade barnskötare under de kommande åren.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han först ställer den del av sitt yrkande som rör 
motionens första att-sats mot Sandra Rudebergs (S) yrkande. Sedan ställer han proposition på 
den del av sitt yrkande rör motionens andra att-sats. Barn- och ungdomsnämnden godkänner 
beslutsgången. 
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer den del av sitt yrkande som rör motionens första att-
sats mot Sandra Rudebergs (S) yrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar enligt hans eget yrkande.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på den del av sitt yrkande rör motionens 
andra att-sats och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §13 BUN FU Remissvar, motion om fortsatt utbildning i förskolorna
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-05, Remissvar, motion om fortsatt utbildning i förskolorna
 Remiss, Motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
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§ 35
Remissvar biblioteksplan 2020-2025 (BUN 2020.085)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden har inget att erinra mot biblioteksplan 2020-2025.
 
Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har fått en remiss om Biblioteksplan 2020-2025. Den beskriver 
fokusområden framåt för folk- och skolbiblioteken i Vallentuna kommun 2020-2025. 
Fokusområden specifikt för skolbiblioteken är bland annat att skolbiblioteken ska vara en del 
av skolans pedagogiska verksamhet och ska arbeta aktivt med läsfrämjande insatser för 
skolans elever. Barn- och ungdomsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är anpassad 
till Vallentuna kommuns skolors verksamheter och den tillgodoser skollagens bestämmelser.

Yrkanden
Thomas Arctaedius (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden överlämnar följande remissvar:
Biblioteksplanen bör innehålla beskrivning av hur Vallentuna tolkar skollagen vad avser 
skolbibliotek samt hur kommunen arbetar med att säkerställa att skollagens krav uppfylls
 
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius 
(S) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
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
 §20 BUN AU Remissvar biblioteksplan 2020-2025
 Tjänsteskrivelse, remiss, biblioteksplan 2020-2025
 Remiss, Biblioteksplan 2020 - 2025
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§ 36
Revidering av riktlinjer för fritidshem (BUN 2020.076)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar den föreslagna revideringen av riktlinjer för fritidshem.

De reviderade riktlinjerna ska börja gälla från och med 1 juni 2020.

Ärendebeskrivning
I samband med revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg uppkom ett behov 
av att se över och anpassa riktlinjerna för fritidshem.

Vallentuna kommun ska erbjuda plats på fritidshem till elever i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan och särskilda utbildningsformer där skolplikt kan fullgöras. 
Kommunen ska också erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som saknar 
fritidshem.

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
 §21 BUN AU Revidering av riktlinjer för fritidshem
 Revidering av riktlinjer för fritidshem
 Revidering riktlinjer fritidshem slutversion
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§ 37
Revidering av riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (BUN 
2020.095)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar den föreslagna revideringen av riktlinjer för barnomsorg på 
obekväm arbetstid.

De reviderade riktlinjerna ska börja gälla från och med 1 juni 2020.
 
Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
I samband med revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg uppkom ett behov 
av att se över och anpassa riktlinjerna för omsorg av barn till vårdnadshavare som arbetar 
obekväm arbetstid. En kommun behöver inte erbjuda barnomsorg under kvällar, nätter, 
veckoslut eller i samband med större helger. Det innebär att det inte finns någon rätt till 
barnomsorg på obekväm arbetstid – men en kommun ska enligt skollagen sträva efter att 
erbjuda sådan verksamhet.

Kostnaden för barnomsorg på obekväm arbetstid är idag hög. För att få statsbidrag måste 
kommunen erbjuda plats i minst 30 timmar per barn och månad, även om det faktiska behovet 
för varje barn är högre eller lägre. I samband med översynen har förvaltningen därför även 
beaktat förändringar som kan innebära minskade kostnader för kommunen, men med målet att 
även fortsättningsvis sträva efter att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Thomas Arctaedius (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden avslår Johan Skogs (M) 
yrkande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius 
(S) avslagsyrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius (S) 
avslagsyrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget 
yrkande.
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Beslutsunderlag
 §22 BUN AU Revidering av riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
 Revidering av riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid
 Revidering riktlinjer barnomsorg på obekväm arbetstid slutversion
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§ 38
Revidering av riktlinjer för skolskjuts (BUN 2020.117)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar den föreslagna revideringen av riktlinjer för godkännande 
och tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. De reviderade riktlinjerna ska 
börja gälla från och med läsåret 2020.

Ärendebeskrivning
I barn- och ungdomsförvaltningens arbete med att se över kostnader kopplade till barn- och 
ungdomsnämnden, ser förvaltningen att nu gällande riktlinjer för skolskjuts är generösa vad 
gäller erbjudande av skolskjuts inom kommunen.

Revideringen består i att ansökan om skolskjuts ska uppfylla avståndskraven oavsett val av 
skola inom kommunen. Det innebär att rätten till skolskjuts begränsas till vad som följer av 
skollagen, vilket i sin tur innebär minskade kostnader.

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
 Revidering av riktlinjer för skolskjuts
 Rev riktlinjer skolskjuts
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§ 39
Delegation gällande remissvar av mindre vikt för nämnden (BUN 
2020.105)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden ger utbildningschef delegation på att fatta beslut om remissvar 
av mindre vikt för nämnden.

Ärendebeskrivning
Remisser som tillställs barn- och ungdomsnämnden kan ibland handla om frågor som kan 
betraktas vara av mindre vikt för nämnden. Detta kan till exempel vara en mindre 
formuleringsförändring i läroplanen som inte påverkar skolfrågor på en övergripande nivå 
eller vissa administrativa frågor som andra myndigheter vill hämta in synpunkter om. Barn- 
och ungdomsförvaltningen föreslår att utbildningschef ges delegation på att fatta beslut om 
sådana remissvar som kan betraktas vara av mindre vikt för nämnden. Barn- och 
ungdomsförvaltningen planerar för övrigt att vara färdig med ett förslag till reviderad 
delegationsordning under våren. Förslaget kommer till sitt upplägg vara baserat på den 
delegationsordning som kommunstyrelsen antog i mars.

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
 §23 BUN AU Delegation gällande remissvar av mindre vikt för nämnden
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-26, Delegation gällande remissvar av mindre vikt för 

nämnden
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§ 40
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 12 april 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 2020.053-3  Delegationsbeslut enligt 1.3, Yttrande angående anmälan mot 

Karlbergsskolan
 BUN 2020.092-1  Avtal, Rookie startups 2020
 BUN 2020.049-4  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN RC 2019.010-11  Delegationsbeslut enligt 16.1, Beslut om mottagande i grundsärskola
 BUN 2020.044-4  Delegationsbeslut enligt 1.3, Yttrande till Skolinspektionen
 BUN 2020.093-2  Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 KS 2019.308-3  Delegationsbeslut enligt 3.11, Tilldelningsbeslut - Maskindiskmedel
 KS 2019.308-6  Delegationsbeslut enligt 3.8, godkännande av förfrågningsunderlag
 AVT 2020.032-1  Ramavtal, Maskindiskmedel. Ecolab Aktiebolag
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§ 41
Anmälningar för kännedom

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts för 
kännedom till och med den 12 april 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar barn- och ungdomsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda handlingar
Inga nya handlingar har anmälts.
 
Anmälda protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-04-14
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2020-04-15
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Barn och Ungdomsnämnden 2020-04-21 

Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom 
förskolan (BUN 2019.577) 

(s)-gruppen vill lägga följande anteckning till protokollet: 

Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad 

avser barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas 

storlek så bör skolverkets riktlinjer vara norm. 

För Socialdemokraterna 

Thomas Arctaedius, Sandra Rudeberg 
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