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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 19:00-20:05

Beslutande 
närvarande

Johan Skog (M) (ordförande), Per Forssberg (KD) (vice ordförande), 
Thomas Arctaedius (S) (2:e vice ordförande), Lars Åsberg (M), Erik 
Ideström (L), Katrin Nörthen (C), Sandra Rudeberg (S), Jenny Thörnberg 
(MP), Annika Fagerberg (SD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Maria Östfalk (M), Alexandra Herlin (M), Mattias Torkelsson (KD), 
Mathias Lasu (L), Per Wijkström (C), Jessica Dyrnes (MP), Maria 
Klockare (S)

Övriga närvarande Susanna Falk (utbildningschef), Linda Hallén (avdelningschef 
verksamhetsutveckling), Martin From (nämndsekreterare), Cathrine 
Bauhn (utbildningsstrateg), Christian Hedborg (avdelningschef ekonomi 
och administration)

Paragrafer §§89-99

Justerande Sandra Rudeberg

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Martin From

Ordförande _______________________
Johan Skog

Justerande _______________________ 
Sandra Rudeberg

1 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 9383SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§89 Val av justerare
§90 Fastställande av dagordning
§91 Verksamheten informerar

§92 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019

§93 Beslut om begäran om ytterligare bidrag till fristående verksamhet
§94 Riktlinjer om barns rätt till utbildning - skolpliktsbevakning och skolfrånvaro
§95 Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
§96 Läsårsdata 2021-2022
§97 Information från skolsamråd 2020
§98 Redovisning av delegationsbeslut
§99 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 89
Val av justerare
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 90
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 91
Verksamheten informerar
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Utvecklingskonferens
Utvecklingskonferens har hållits med samtliga rektorer. Konferensen handlade om 
undervisningskvalitet, pedagogiskt ledarskap, tillgängligt lärande och systematiskt 
kvalitetsarbete.
 
Flerstämmig undervisning i förskolan
Arbetet med projektet Flerstämmig undervisning i förskolan fortsätter.
 
Antagningssystemet Indra
Det finns tekniska problem med gymnasieantagningssystemet Indra.
 
Gymnasiemässa
Gymnasiemässan kommer att ske digitalt i år.
 
Coronasituationen
Sjukfrånvaron i verksamheterna har ökat. Barn- och ungdomsförvaltningen följer 
utvecklingen i verksamheterna varje dag för att kunna göra anpassningar, om det behövs. Om 
det skulle krävas ett omedelbart beslut om att inleda distansundervisning kan ett 
ordförandebeslut komma att fattas.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 92
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 
med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019 (BUN 2020.503)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

Denna rapport redovisar Barn- och ungdomsförvaltningens årliga uppföljning av SAM och 
LIMÅ för år 2019 och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer, 
huvudskyddsombud, skyddsombud och elevskyddsombud.

I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och förbättringsområden 
som förvaltningarna kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 2020 och 
framledes.

Beslutsunderlag
 §54 BUN AU Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 

med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019
 Tjänsteskrivelse, (2020-10-20), Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 

(SAM) och arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med SAM och LIMÅ
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 93
Beslut om begäran om ytterligare bidrag till fristående verksamhet (BUN 
2017.168)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå begäran om ytterligare bidrag till Pysslingen 
Förskolor och Skolor AB och Vittra skolor AB.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut från förvaltningsrätten i Stockholm 2020-07-04, har barn- och ungdomsnämnden 
att fatta ett nytt beslut i fråga om begäran om ytterligare bidragsbelopp till Pysslingen 
förskolor och skolor AB samt Vittra skolor AB.

Barn- och ungdomsnämnden har i förvaltningsrätt och kammarrätt redogjort för den 
resursfördelningsmodell Vallentuna kommun tillämpar för bidrag till kommunal och 
fristående huvudman (skolpeng). Begäran om ytterligare bidrag avslås med hänvisning till 
nämnden vid varje tidpunkt givit bidrag på lika villkor till kommunala respektive fristående 
verksamheter. Nämnden har på inget sätt tillskjutit medel till kommunala verksamheter, 
varken direkt eller indirekt genom resursfördelning och några beslut om kompensation om 
underskott därmed inte heller fattats.

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
 §56 BUN AU Beslut om begäran om ytterligare bidrag till fristående verksamhet
 Beslut om begäran om ytterligare bidrag till fristående verksamhet
 Bilaga till beslut om ytterligare bidrag till fristående verksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94
Riktlinjer om barns rätt till utbildning - skolpliktsbevakning och 
skolfrånvaro (BUN 2020.496)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta riktlinje om barnens rätt till utbildning – 
skolpliktsbevakning och skolfrånvaro.

Ärendebeskrivning
Inom ramen för barn- och ungdomsförvaltningens projekt rörande närvaroarbete och skolplikt 
bedömdes att en revidering bör ske av nuvarande riktlinjer för skolpliktsbevakning. 
Sammanfattningsvis innebär det följande förändringar och tillägg:

- barnens rätt till utbildning som utgångspunkt för skolpliktsbevakning,

- skolpliktsanmälan förutsätter inte en viss omfattning (procent) av elevens skolfrånvaro,

- rutin för anmälan (liksom åtgärdstrappa) lyfts ur och återfinns istället i 
kommungemensamma rutiner och eventuella lokala rutiner på respektive skola,

- rapportering till nämndens individutskott av elever med problematisk frånvaro förutsätter 
inte en viss omfattning (procent),

- tillägg i form av en generell beskrivning (i korthet) av närvarofrämjande arbete, information, 
utredning och åtgärder samt

- tillägg i form av tillvägagångssätt för rapportering från annan huvudman än kommunen.

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
 §57 BUN AU Riktlinjer om barnens rätt till skolgång - skolpliktsbevakning och 

skolfrånvaro
 Riktlinjer om barnens rätt till skolgång - skolpliktsbevakning och skolfrånvaro
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10
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 BUN 2020.496 Riktlinjer om barnens rätt till utbildning - skolpliktsbevakning och 
skolfrånvaro_slutversion
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 (BUN 2020.512)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:

Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
Reservation
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet.
 
Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021. 
Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal. Vid 
utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.

Yrkanden
Per Forssberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Thomas Arctaedius (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpeng enligt protokollsbilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer Per Forssbergs (KD) yrkande mot 
Thomas Arctaedius (S) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer Per Forssbergs (KD) yrkande mot Thomas Arctaedius 
(S) yrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Per Forssbergs 
(KD) yrkande.
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Beslutsunderlag
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
 Skolpeng 2021
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 96
Läsårsdata 2021-2022 (BUN 2020.508)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer läsårsdata för 2021/2022 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer barn- och ungdomsnämnden ramar för elevers kommande läsår. Beslutet 
gäller datum för terminernas början och slut samt vilka dagar som det är lov. Antalet 
studiedagar beslutas också.

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
 §55 BUN AU Läsårsdata 2021-2022
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-20, Läsårsdata 2021/2022
 Läsårsdata 2021-2022 elever grundskola och grundsärskola
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§ 97
Information från skolsamråd 2020 (BUN 2020.045)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Särskilda undervisningsgrupperna
Maria Östfalk (M) berättade att:
- Skolan har väldigt noggrann städning på grund av covid-19. 
- Ekonomin var i balans.
- Karlslundsskolan och de särskilda undervisningsgrupperna arbetar för att stärka kopplingen 
mellan verksamheterna.
- Det arbetas för att förbättra trafiksituationen vid skolan.
- Ett nytt kök kan börja användas från och med januari 2021.
- Elever önskade lite mer stöd på lektionerna.
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10
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§ 98
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 1 november 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 2020.247-3  Delegationsbeslut enligt 9.10, Beslut om tilläggsbelopp grundsärskola
 BUN 2020.282-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN RC 2020.006-8 Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskola
 BUN RC 2020.008-7  Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskola
 BUN 2020.495-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.478-3  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 AVT 2020.051-1  Avtal och personuppgiftsbiträdesavtal, Tjänst för kundundersökning
 BUN 2020.502-2  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Förskolan 

Bergatrollet
 BUN 2020.322-5  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2020.505-4  Delegationsbeslut enligt 3.2, Tilldelningsbeslut i upphandling av tjänst 

för kundundersökning
 BUN 2020.484-4  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.008-12  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Gullspångs 

kommun
 BUN 2020.478-7  Delegationsbeslut enligt 1.5, Yttrande i mål om överklagande av beslut 

om skolskjuts samt kompletteringar
 BUN 2020.501-2  Delegationsbeslut enligt 1.8, överlämnande av anmälan gällande 

frånvarohantering och tillsynsansvar
 BUN 2020.507-2  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Leverins 

damiljedaghem
 BUN 2020.349-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.471-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
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 BUN 2020.348-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.310-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.290-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.285-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.284-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.283-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.280-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.031-3  Överenskommelse om interkommunal ersättning vid mottagande av 

elev, Stockholms stad
 BUN 2020.031-2  Överenskommelse om interkommunal ersättning, Stockholms stad
 BUN 2020.031-4  Delegationsbeslut enligt  9.7, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 BUN 2020.109-2  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - förskolan 

smultronet
 BUN RC 2017.229-16 Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskola
 BUN 2020.536-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10
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§ 99
Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan anmälda handlingar och protokoll som anmälts till 
och med den 1 november 2020.

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 2020-10-27

Beslutsunderlag
  Kommunstyrelsen, Ansökan till Glokala Sverige
 UN 2020.061-5  Kommunstyrelsen, Antagande av överenskommelse: samverkan kring 

ungdomsmottagningar
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(s)-Förslag 

Barn och Ungdomsnämnden 2020-11-10 
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 (BUN 2020.512) 

Yrkande 

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 

För Socialdemokraterna handlar det om en likvärdig skola för alla Vallentunas barn. 

Att alla barn får chansen att lyckas betyder allt för både individen och samhället.  

Socialdemokraternas budget innebär 26 miljoner i ökad skolpeng direkt till våra 

skolor. En höjning av förskolepengen med 525 kr per månad och barn. För en förskola 

med 80 barn möjliggör det minst en till anställd som kan avlasta våra hårt belastade 

pedagoger i förskolan.  

12,5 miljoner extra till grundskolans peng innebär att 17 nya lärare kan anställas på 

Vallentunas skolor. 

Socialdemokraternas budget innebär också 15 miljoner extra till BUN:s centrala 

resursfördelning. Det innebär att vi bland annat kan satsa 3,5 miljoner, eller 5 % högre 

skolpeng i form av lokaliseringsersättning till våra landsbygdsskolor.  

För (s)-gruppen 

Thomas Arctaedius 

Protokollsbilaga 1
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn SANDRA RUDEBERG

Organisation Vallentuna BUN

Datum & Tid 2020-11-11 08:39:13 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _065e0f68006efc278ba2b42549f548bbd2

Namn Hans Johan Emanuel Skog

Organisation Vallentuna BUN

Datum & Tid 2020-11-11 09:10:31 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _05fe4fefad2f2a12d2ed35f2f3aac3d58e

Signatursida 1 av 1
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