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Barn- och ungdomsnämnden 2020-12-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 19:00-20:50

Beslutande 
närvarande

Johan Skog (M) (ordförande), Per Forssberg (KD) (vice ordförande), 
Thomas Arctaedius (S) (2:e vice ordförande), Lars Åsberg (M) §§102-109, 
Erik Ideström (L), Sandra Rudeberg (S), Jenny Thörnberg (MP), Annika 
Fagerberg (SD), Maria Östfalk (M) §§100-101 ersätter Lars Åsberg (M), 
Alexandra Herlin (M)  ersätter Katrin Nörthen (C)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Maria Östfalk (M) §§102-109, Mattias Torkelsson (KD), Maria Klockare 
(S), Jessica Dyrnes (MP)

Övriga närvarande Susanna Falk (utbildningschef), Linda Hallén (avdelningschef 
verksamhetsutveckling), Martin From (nämndsekreterare), Maria 
Rosshagen (verksamhetschef), Ellen Röllgårdh (PWC) §§100-102, Henrik 
Fagerlind (PWC) §§100-102, Margareta Lundberg (revisionen) §§100-102, 
Christian Hedborg (avdelningschef ekonomi och administration), Julia 
Holmström (Lärarförbundet), Fredrik Molin (Lärarnas Riksförbund), 
Cathrine Bauhn (utbildningsstrateg)

Paragrafer §§100-109

Justerande Sandra Rudeberg

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Martin From

Ordförande _______________________
Johan Skog

Justerande _______________________ 
Sandra Rudeberg
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ÄRENDELISTA
§100 Val av justerare
§101 Fastställande av dagordning
§102 Information om revisionsrapporten Granskning av rätten till utbildning
§103 Verksamheten informerar
§104 Månadsuppföljning januari-oktober 2020
§105 Revidering riktlinjer för skolval och skolbyte
§106 Tillsynsplan för fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2021
§107 Information från skolsamråd 2020
§108 Redovisning av delegationsbeslut
§109 Anmälningar för kännedom
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§ 100
Val av justerare
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 101
Fastställande av dagordning
Beslut
I föredragningslistan stod det "Månadsuppföljning januari-februari" istället för 
"Månadsuppföljning januari-oktober". Detta ändras till protokollet.
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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§ 102
Information om revisionsrapporten Granskning av rätten till utbildning 
(BUN 2020.499)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en 
granskning med syfte att bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställer ändamålsenliga 
rutiner och processer för att upptäcka, utreda och åtgärda elevernas frånvaro och främja deras 
närvaro.

Rapporten presenteras som ett informationsärende för nämnden. PwC är föredragande. 
Nämnden ska vid ett senare nämndsammanträde yttra sig om rapporten.

Beslutsunderlag
 §62 BUN AU Information om revisionsrapporten Granskning av rätt till utbildning
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-25, Information om revisionsrapporten Granskning av 

rätten till utbildning
 Revisionsrapport, Granskning av rätten till utbildning
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§ 103
Verksamheten informerar
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Stödjande närvaroprocesser
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om projektet Stödjande närvaroprocesser. I 
projektet ingår:
- Rutin för arbete med att främja närvaro och motverka frånvaro (förslag framtaget av 
kuratorsnätverket)
- Riktlinjer för utredning av frånvaro för fristående och kommunala skolor (BUF)
- Digitalisering av processen ”skolpliktsbevakning/utredning av frånvaro” (BUF)
- Deltagande i SKR´s ”utvecklingsprogram för fullföljd utbildning” (Lovisedal, Haga, 
Rosendal, Gymnasiet/KAA deltagande skolor)
- Samordnare för revisionsgranskning av kommunen kopplat till ”Barns rätt till utbildning” 
som granskar barn- och ungdomsförvaltningens arbete med närvaro/frånvaro
 
Statistik från skolor
Regeringen håller på att arbeta fram ett förslag till förordning för att Skolverket återigen ska 
kunna publicera statistisk från skolor. Förhoppningen är att förordningen ska träda i kraft från 
och med sommaren 2021.
 
Nationella prov våren 2021
Våren 2021 kommer inte nationella prov att hållas, förutom i årskurs 3. Resultaten för årskurs 
3 ska dock inte rapporteras nationellt.
 
Gymnasiemässan
Gymnasiemässan har hållits digitalt.
 
Coronasituationen
Barn- och ungdomsförvaltningen rapporterade frånvaro bland personal och elever. Tidigare 
veckor var situationen svårare eftersom frånvaron var högre bland personal än elever. I 
onsdags fattades ett ordförandebeslut om att stänga Bällstabergsskolan årskurs 4-9. I fredags 
fattades ett ordförandebeslut om stäng årskurs 7-9 på samtliga grundskolor. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har vidtagit åtgärder för att undervisningen av eleverna ska kunna 
fortsätta.
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Personal
Arild Werling, tillförordnad rektor på Olympiaskolan, har sagt upp sig.
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§ 104
Månadsuppföljning januari-oktober 2020 (BUN 2020.086)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2020.

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2020.

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
 §63 BUN AU Månadsuppföljning januari-oktober 2020
 Tjänsteskrivelse, månadsuppföljning januari-oktober 2020
 Manadsuppfoljning januari-oktober 2020 (BUN)
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§ 105
Revidering riktlinjer för skolval och skolbyte (BUN 2020.489)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta riktlinjer för skolval och skolbyte.

Ärendebeskrivning
Syftet med de nya riktlinjerna är dels att tydliggöra bestämmelserna för skolval och skolbyte 
och därmed öka förutsättningarna för likabehandling, dels att särskilja dessa båda processer 
för att underlätta tillämpning för elever, vårdnadshavare och kommunens skolverksamheter. 
Med skolval avses det obligatoriska skolvalet och med skolbyte avses när vårdnadshavare 
ansöker om skolbyte – utanför det obligatoriska skolvalet. Liksom tidigare skiljer riktlinjerna 
på val till förskoleklass och val till årskurs 7. Riktlinjerna, tillsammans med rutiner, skapar 
också bättre förutsättningar och en trygghet för skolorna att själva placera elever som ansökt 
om skolbyte.

En stor förändring i båda processerna rör urvalsgrunderna. Urvalsgrunden ”särskilda skäl” tas 
bort medan urvalsgrunden ”lottning” tillkommer. En uppdelning görs också av urvalsgrunden 
”syskonförtur”. En annan stor förändring är att de vårdnadshavare som ansöker om skolbyte 
under en viss period inte får ”skyndsamt avslag” för det fall det inte finns någon plats på den 
sökta skolan. Det är en åtgärd som vidtagits på grund av högt tryck efter genomfört skolval 
vad gäller ansökningar om skolbyte inför höstterminsstart. Den administrativa bördan för 
skolorna minskar samtidigt som vårdnadshavarna inte behöver ansöka flera gånger vid 
upprepade avslag.

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
 §64 BUN AU Revidering riktlinjer för skolval och skolbyte
 Revidering riktlinjer för skolval och skolbyte
 Revidering riktlinjer skolval och skolbyte_slutversion
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§ 106
Tillsynsplan för fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2021 (BUN 
2020.561)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner planen för 2021 års regelbundna tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden som är tillsynsmyndighet, fattar årligen beslut om en tillsynsplan 
för den regelbundna tillsynen av de fristående huvudmän som bedriver förskoleverksamhet 
eller pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun. I tillsynsuppdraget ingår att kontrollera att de 
fristående verksamheterna uppfyller de krav som anges i skollagen och övriga styrdokument 
samt att de följer Vallentuna kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och pedagogisk 
omsorg.

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
 §22 BUN FU Tillsynsplan för fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2021
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-23, Tillsynsplan för fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg 2021
 Plan för tillsyn av fristående förskolor 2021
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§ 107
Information från skolsamråd 2020 (BUN 2020.045)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Hagaskolan
Sandra Rudeberg (S) berättade att:
- Ekonomin ser bra ut. 
- Satsningen på stormentorer ska utvärderas.
- Det har varit vissa problem med den nya städleverantören, men det har blivit bättre.
- Den nya kursplanen ska implementeras under våren.
Olympiaskolan
Erik Ideström (L) berättade att:
- Den ekonomiska modellen för skolan har förändrats vilket kräver anpassningar. Susanna 
Falk, utbildningschef, informerar om att särskolepengen har anpassats efter nivå hos 
närliggande kommuner.
Gustav vasaskolan
Erik Ideström (L) berättade att:
- Det pratades mycket om corona. Skolan har haft relativt lite smitta.
- Synpunkter på skolans mellanmål framfördes. Det serveras utomhus för tillfället på grund av 
corona.
- Behov av upprustning av lokalerna diskuterades.
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§ 108
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 6 december 2020. Barn- och ungdomsnämnden noterar två ordförandebeslut daterade den 
9 december och den 11 december.

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 2020.497-2  Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.094-5  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.253-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.506-2  Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.504-2  Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.299-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.293-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.389-2  Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.470-2  Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.008-13  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Gullspångs 

kommun
 BUN 2020.502-4  Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om tillfälligt utökad barngrupp. 

Skrattegi förskolor & utbildning AB - förskolan bergatrollet
 BUN 2020.545-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.544-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.033-5  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp. Svenska 

kyrkan - Pärlans förskola
 BUN 2020.092-6  Delegationsbeslut enligt 1.14, Beslut att inte besvara remiss från 

utbildningsdepartementet 2020/05409 - tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till 
skolinformation

 BUN 2020.547-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.546-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
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 BUN 2020.542-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.548-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.558-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.551-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.552-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.553-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.554-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.555-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.560-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.092-8  Delegationsbeslut enligt 1.13, Samverkansavtal med Stockholms 

universitet angående verksamhetsförlagda fältstudier VFF
 BUN 2016.001-6  Avtal, utvärdering av vissa grundläggande kunskaper i matematik hos 1 

139 elever i årskurs 2, 5 och 8 i Vallentuna
 BUN 2020.563-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, avslag  om skolskjuts
 BUN 2020.032-8  Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om tidsbegränsat godkännande för 

enskild huvudman att utöka barngrupp
 BUN 2020.196-3  Delegationsbeslut enligt 1.14, beslut att ej besvara remiss
 BUN 2020.550-2  Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om tidsbegränsat godkännande för 

enskild huvudman att utöka barngrupp
 BUN 2020.092-10  Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut - Tillfällig och delvis 

stängning av grundskolor årskurs 7-9 samt övergång till distansundervisning
 BUN 2020.092-9  Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut. Tillfällig och delvis 

stängning av Bällstabergsskolan, övergång till distansundervisning samt stängning av 
fritidshem
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§ 109
Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och 
med den 6 december 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 2020-12-01
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2020-12-02
Barn- och ungdomsnämndens individutskott 2020-12-04

Beslutsunderlag
  Kommunstyrelsen, Ansökan till Glokala Sverige
 BUN 2020.241-4  Kommunstyrelsen, Antagande av överenskommelse: samverkan kring 

ungdomsmottagningar
  Upprop för skolmuseet i Vallentuna
  TeFau, Ändrade öppettider i Tunagaraget med omedelbar verkan till och med 31 

januari 2021
  Stortsthlm,, Uppföljning UEDB samt förslag till budget och avgift 2021-2023
  Kommunfullmäktige, Kommunplan 2021-2023
 BUN 2020.475-2  Kommunfullmäktige, Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna 

kommun
 BUN 2020.175-15  Kommunfullmäktige, Upphävande av beslut om F-9-inriktning
  Kommunfullmäktige, Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
  Kommunstyrelsen, Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna
 BUN 2020.086-10  Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober Vallentuna 

kommun
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