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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas 
grundskolor, grundsärskola och fritidshem (BUN 2020.054)

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar strategin och ger barn-och ungdomsförvaltningen i 
uppdrag att utifrån denna skapa en plan för dess implementering läsåret 2020-2021

Ärendebeskrivning
Denna strategi för mer rörelse och kultur i skolan visar på barn- och ungdomsnämndens 
viljeinriktning. Strategin utgår från kommunala mål, Barnläkarföreningens rekommendationer 
om fysisk aktivitet, barnkonventionen samt grundskolans styrdokument. I kommunplanen för 
2020-2022 står det att “Vallentunas skolor ska ge eleverna förutsättningar att prestera resultat 
som är bland landets bästa” samt ”En särskild prioritering de kommande åren blir att höja 
kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor”. Strategin baseras även på folkhälsostrategin 
antagen av kommunfullmäktige 2016-12-12 . Dessa mål är ”Stödja utvecklingen av goda 
levnadsvanor hos barn och ungdomar” samt ”Uppmärksamma flickors och pojkars livsvillkor 
i enlighet med barnkonventionen”

Strategin bygger på barnkonventionens grundläggande principer om icke-diskriminering, 
barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barnets rätt att komma till tals.

I strategin finns referenser till aktuell forskning samt till skolans styrdokument. Strategin 
bygger på fem inriktningar som beskrivs i rapporten. Det handlar bland annat om att alla 
elever ska ges förutsättningar till god fysisk och psykisk hälsa. Det handlar även om att i det 
fortsatta arbetet följa forskning kring sambandet mellan fysisk aktivitet och förbättrade 
skolresultat. I rapporten beskrivs även fritidshemmens roll i strategin.

Handlingar
 §29 BUN AU Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas grundskolor, 

grundsärskola och fritidshem
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-17, Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas 

grundskolor, grundsärskola och fritidshem
 Strategi för mer rörelse och kultur inom Vallentunas grundskolor, grundsärskola och 

fritidshem

5. Förtydligade målbeskrivningar i verksamhetsplan 2020-2022 
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(BUN 2019.635)

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer de kompletterande målbeskrivningarna till 
verksamhetsplan 2020-2022

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gav, i samband med att verksamhetsplan för 2020-2022 
fastställdes, barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att komplettera verksamhetsplanen med 
klarare målbeskrivningar med
mätbara mål samt att inkludera förskolan med sina mål i planen. Detta för att ha ett stabilt 
underlag inför kommande år.

De kompletterande målbeskrivningarna innehåller utökade, förtydligade beskrivningar av 
nämndens mål med mätbara indikatorsområden och indikatorer. Verksamhetsplanen 2020-
2022 har också kompletterats med ett nytt avsnitt som beskriver dokumentets disposition av 
målbeskrivningar och indikatorsområden med indikatorer.

Handlingar
 §28 BUN AU Förtydligade målbeskrivningar i verksamhetsplan 2020-2022
 Tjänsteskrivelse förtydligade målbeskrivningar i verksamhetsplan 2020-2022
 Förtydligade målbeskrivningar i verksamhetsplan 2020-2022
 Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022

6. Rapport om skolorganisation och inriktning inför fortsatt 
arbete inom Vallentunas kommunala grundskolor och förskolor 
(BUN 2020.175)

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- föreslå att kommunfullmäktige upphäver följande beslut från kommunfullmäktiges 
sammanträde den 28 januari 2008 5 §: ”Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt 
skall, där underlag finns, bli 1 - 9 skolor står fast. (1 - 9 skolor - var begreppet i skolplan 1995 
-1998 - dessa kallas i dag för F – 9 skolor.)”

- ge barn-och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett organisationsförslag med 
utgångspunkt från det som lyfts fram i rapporten. Uppdraget ska återrapporteras till 
nämndsammanträdet i juni.

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2019 gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn-och 
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala skolor från 
höstterminen 2021. I denna rapport redovisas utgångspunkter för en hållbar skolorganisation 
som främjar barn och elevers möjligheter till lärande och utveckling i hela kommunen. En 
skolorganisation som ska tillgodose barnets rätt till en god utbildning i enlighet med 
Barnkonventionen. Rapporten belyser olika perspektiv för att nå det målet såväl 
organisatoriska, pedagogiska, ekonomiska som administrativa. I arbetet har övriga 
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förvaltningar bjudits in till dialog kring vilka behov en god skolorganisation bör tillgodose.

Genom att bygga en långsiktigt hållbar organisation kan kommunen bli bättre rustad för 
kommande utmaningar och förändringar i omvärlden. Förändringar som till exempel beror på 
stor efterfrågan på lärare, behov av investeringar i lokaler, digital infrastruktur och annat som 
kan vara svårt att förutse.

Ett övergripande mål för kommunens skolor och förskolor är formulerat i Kommunplan 2020-
2022, antagen av kommunfullmäktige i juni 2019. Det målet handlar om att invånarna ska ha 
tillgång till en service med hög kvalitet; “Särskilt viktigt är det att Vallentunas skolor ger 
eleverna förutsättningar att prestera resultat som är bland landets bästa“ (Kommunplan 2020-
2022).

En hållbar skolorganisation behöver möta några viktiga behov. Sammanfattat i punktform 
handlar det om:
- Att skapa förutsättningar för god kvalitet på undervisningen.
- Ett nära och tillgängligt pedagogiskt ledarskap
- Hållbar kompetensförsörjning
- Ekonomisk hållbarhet som leder till att resurser i största möjligaste mån gynnar elevernas 
kunskapsutveckling
- Samverkan inom olika delar av kommunen för barnets bästa

Barn- och ungdomsnämnden upphävde i slutet av 2015 grundskolenämndens beslut från 2000 
om att ”Framtida skolor i Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och att ”Nuvarande 
skolor skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor”. Barn- och 
ungdomsnämnden har sedan dess utgått ifrån att Vallentunas skolor inte behöver ha en F-9-
struktur. När utredningen till detta ärende genomfördes fann barn- och ungdomsförvaltningen 
att kommunfullmäktige 2008 beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och 
ungdomsförvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver detta beslut.

Handlingar
 §26 BUN AU Rapport om skolorganisation och inriktning inför fortsatt arbete inom 

Vallentunas kommunala grundskolor och förskolor
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-05, Rapport om skolorganisation och inriktning inför fortsatt 

arbete inom Vallentunas kommunala grundskolor och förskolor
 Rapport om skolorganisation och inriktning inför fortsatt arbete inom Vallentunas 

kommunala grundskolor och förskolor

7. Information från skolsamråd 2020 (BUN 2020.045)

8. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 12 maj 2020.
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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.

Delegationsbeslut
 BUN 2020.119-1    Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2020.118-1    Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 BUN 2020.044-6    Delegationsbeslut enligt 1.3, Svar på begäran om komplettering
 BUN 2020.101-3    Delegationsbeslut enligt 1.3, Redovisning av utredning gällande överlämnat 

klagomål om elevs rätt till stöd, 2020:2430
 BUN RC 2020.001-6    Delegationsbeslut enligt 16.1, beslut om mottagande i grundsärskola
 BUN RC 2020.005-5    Delegationsbeslut enligt 16.1, beslut om mottagande i grundsärskolan
 AVT 2020.043-1    Avtal, IST-fototjänst. Ja Rocka Roll Studios AB
 BUN 2020.092-3    Delegationsbeslut enligt 6.4, Rektor på Granåsa förskola samt budgetansvar 

för centrala förskoleområdet
 BUN 2020.092-4    Delegationsbeslut enligt 6.4, Rektor på Ormsta förskola samt språkförskolan
 BUN 2020.092-5    Delegationsbeslut enligt 6.4, Rektor på Katthult
 BUN 2020.112-4    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.097-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.096-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.090-3    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.088-3    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.036-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.049-6    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2017.168-23    Delegationsbeslut enligt 1.1, Yttrande i mål 4555-20
 BUN 2020.037-3    Delegationsbeslut, Yttrande om remiss - ökad kompetens om 

neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärararutbildningarna
 BUN 2020.039-2    Delegationsbeslut, Yttrande - remiss om behörighet i ämnet samiska samt 

vissa läroplansändringar för ökad trygghet och studiero
 BUN 2020.103-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.106-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.108-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2020.114-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp

9. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för 
kännedom till och med den 12 maj 2020.
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Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar barn- och ungdomsnämnden del av en lista med handlingar och 
protokoll som har anmälts för kännedom.
 

Anmälda protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-05-08
Barn- och ungdomsnämndens individutskott 2020-04-24

Anmälda handlingar
 BUN 2019.349-16    Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 BUN 2020.086-5    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning Vallentuna kommun januari-februari 

2020
 BUN 2019.040-18    Kommunstyrelsen, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder


