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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

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

Beslutande 
närvarande

Johan Skog (M) (ordförande), Per Forssberg (KD) (vice ordförande), 
Thomas Arctaedius (S) (2:e vice ordförande), Lars Åsberg (M) §§49-57, 
Erik Ideström (L), Lisen Sundh (C), Sandra Rudeberg (S), Jenny 
Thörnberg (MP), Annika Fagerberg (SD), Maria Östfalk (M) §§46-48

Ej tjänstgörande 
ersättare

Maria Östfalk (M) §§49-57, Alexandra Herlin (M), Mattias Torkelsson 
(KD), Jessica Dyrnes (MP), Elisabeth Karlsson (SD)

Övriga närvarande Susanna Falk (utbildningschef), Linda Hallén (avdelningschef 
verksamhetsutveckling), Martin From (nämndsekreterare), Christian 
Hedborg (avdelningschef ekonomi och administratoin), Charlotte 
Müntzing (avdelningschef kost, miljö och folkhälsa), Fredrik Deldén 
(fältgruppen) §§46-48, Linda Broman (fältgruppen) §§46-48

Paragrafer §§46-57

Justerande Sandra Rudeberg

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Martin From

Ordförande Johan Skog

Justerande Sandra Rudeberg
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§46 Val av justerare
§47 Fastställande av dagordning
§48 Verksamheten informerar

§49 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020

§50 Tertialrapport januari-april 2021, barn- och ungdomsnämnden
§51 Revidering av riktlinjer för skolskjuts
§52 Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
§53 Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning
§54 Beslut om fjärrundervisning i modersmål för läsåret 2021/22
§55 Information från skolsamråd 2021
§56 Redovisning av delegationsbeslut
§57 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 46
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 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 47
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 48
Verksamheten informerar
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Fältgruppen
Vallentunas fältgrupp berättade om sitt arbete. Fokus ligger framförallt på högstadieskolorna. 
Arbetet handlar bland annat om att skapa relationer och arbeta förebyggande mot alkohol, 
narkotika och tobak.
 
Samverkan skolnärvaro
Barn- och ungdomsförvaltningen, socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningarna 
arbetar gemensamt för att främja skolnärvaro.
 
Resultat skolor
En tillfällig lag träder i kraft den 1 juli. Lagen gör att alla skolors resultat åter blir tillgängliga.
 
Flytt av de centrala förvaltningskontoren
De centrala förvaltningskontoren ska flytta till vad som idag är delar av Vallentuna 
gymnasium. Barn- och ungdomsförvaltningen för dialog med Vallentuna internationella 
montessoriskola och Vallentuna friskola om framtida lokaler.
 
Skolval
Barn- och ungdomsförvaltningen redogjorde för siffror avseende skolval.
 
Preliminära betyg årskurs 9
I dagsläget ser det ut som att alla skolor har höjt sina resultat jämfört med 2020.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 49
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 
med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020 (BUN 2021.114)
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 2020 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 2021 och 
framledes.
Uppföljningen visar att Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar utifrån den gemensamma 
rutin som finns för SAM och LIMÅ i kommunen. Följande punkter utgör en sammanfattning 
med styrkor och förbättringsområden som framkommit utifrån samtliga skolors svar på 
uppföljningen. Förbättringsområdena varierar mellan de olika skolorna och respektive enhet 
arbetar med att bibehålla sina styrkor. Varje skola arbetar med sin årliga uppföljning av SAM 
och LIMÅ.  

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

med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020
 Tjänsteskrivelse (2021-05-20) Årlig uppföljning av SAM (systematiskt 

arbetsmiljöarbete) och arbetet med LIMÅ (likabehandling och mångfald) för 2020
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med sam och limå
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 50
Tertialrapport januari-april 2021, barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2021.110)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tertialrapport januari-april för 2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en första tertialrapport som innehåller budget- 
och verksamhetsuppföljning samt en prognos för budgetutfallet för hela 2021. 
Tertialrapporten innehåller en uppföljning av de kommungemensamma målen och barn- och 
ungdomsnämndens mål för 2021-2023. Uppföljningen innehåller även ett styrkort med 
nyckeltal för kund/invånare, verksamhet, ekonomi och medarbetare. Resultaten inom 
respektive område analyseras och kommenteras.

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
 §34 BUN AU Tertialrapport januari-april 2021, barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2021, barn- och ungdomsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2021 Barn- och ungdomsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 51
Revidering av riktlinjer för skolskjuts (BUN 2021.112)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar den föreslagna revideringen av riktlinjer för skolskjuts. De 
reviderade riktlinjerna ska börja gälla från och med läsåret 2021/2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering gällande avsnitt 4.2 om 
tillfällig skolskjuts. Bakgrunden till revideringen är att den nuvarande formuleringen inte 
överensstämmer med gällande försäkringsvillkor.

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
 §35 BUN AU Revidering av riktlinjer för skolskjuts
 Revidering av riktlinjer för skolskjuts
 Reviderade Riktlinjer skolskjuts
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 52
Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg (BUN 
2021.121)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer reviderade riktlinjer för förskola och pedagogisk 
omsorg.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade riktlinjer för förskola 
och pedagogisk omsorg.
Barn- och ungförvaltningen har förtydligat antagningsreglerna för i vilken 
prioriteringsordning som förskolorna baserar sin antagning på. Antagningsreglerna följs i 
dagsläget men finns inte med i riktlinjerna.

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
 §8 BUN FU Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
 Tjänsteskrivelse, 20210531, revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk 

omsorg
 Reviderade riktlinjer förskola och pedagogisk omsorg 20210528 ny

9 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 16550SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 53
Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning (BUN 2021.126)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- anta reviderade riktlinjer för modersmål.
- uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera förändringarna i riktlinjerna och 
presentera utvärderingen för nämnden i september 2022.
Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet enligt 
protokollsbilaga 2.
 
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet enligt protokollsbilaga 2.

Ärendebeskrivning
Förslag till beslutet om revidering av riktlinjer utgår från barn- och ungdomsnämndens beslut 
den 23 mars (§ 24) i ärende BUN 2019.655, med ett förtydligande om att beslut om 
fjärrundervisning för grundskola fattas av huvudman för ett läsår i taget (ny punkt 3.2.1.).

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag, med följande tillägg:
- uppdra till barn- och ungdomsförvaltningen att utvärdera förändringarna i riktlinjerna och 
presentera utvärderingen för nämnden i september 2022.
 
Thomas Arctaedius (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), att Johan Skogs (M) 
yrkande avslås enligt protokollsbilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att hans eget yrkande ställs mot Thomas Arctaedius (S) 
yrkande. 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.

Beslutsunderlag
 Revidering av riktlinjer för modersmål
 BUN 2021.126 Revidering riktlinjer modersmål
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 54
Beslut om fjärrundervisning i modersmål för läsåret 2021/22 (BUN 
2021.127)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att undervisning i modersmål i Vallentuna kommuns 
kommunala grundskolor och grundsärskola ska ske genom fjärrundervisning. Beslutet gäller 
läsåret 2021/22.
Reservationer
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet enligt 
protokollsbilaga 2.
 
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet enligt protokollsbilaga 2.

Ärendebeskrivning
En kommun är enligt skollagen under vissa förutsättningar skyldig att erbjuda 
modersmålsundervisning och denna liksom övrig undervisning omfattas av kommunens 
systematiska kvalitetsarbete. Utifrån geografiska, ekonomiska och organisatoriska utmaningar 
vad gäller modersmålsundervisning, ser barn- och ungdomsförvaltningen ett behov av att 
undervisning i modersmål sker genom fjärrundervisning för elever i Vallentuna kommuns 
kommunala grundskolor och grundsärskola. Sammanfattningsvis baseras behovet på 
svårigheter att rekrytera behöriga modersmålslärare och att elevunderlaget på skolenheterna är 
begränsat på sådant sätt att det medför främst betydande organisatoriska svårigheter, vilket 
var för sig och tillsammans utgör skäl för beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap. 3 § 
skollagen (2010:800). Detta får ses tillsammans med de geografiska förutsättningar som finns 
i Vallentuna och elevernas rätt till likvärdig utbildning. Huvudmannen får besluta om att 
undervisning i ett visst ämne sker genom fjärrundervisning och enligt 21 kap. 9 § skollagen 
får ett sådant beslut avse högst ett läsår åt gången.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Thomas Arctaedius (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), att Johan Skogs (M) 
yrkande avslås enligt protokollsbilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att hans eget yrkande ställs mot Thomas Arctaedius 
(S) yrkande. 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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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

Beslutsunderlag
 Beslut om fjärrundervisning i modersmål
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 55
Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Hagaskolan
Sandra Rudeberg (S) berättade att:
- Skolan genomför visionsarbete.
- Skolan tar fram skolplan för nästa år, anpassad till det systematiska kvalitetsarbete.
 
Olympiaskolan
Sandra Rudeberg (S) berättade att:
- Olympiaskolan har fått en ny rektor, Maria Rosshagen. 
- Eleverna trivs i skolan.
- Olympiaskolan deltar i Riskfull play, som syftar till att stimulera och utveckla elevernas 
förmåga till rörelse.
 
Gustav vasaskolan
Erik Ideström (L) berättade att:
- Skolan får en förskoleklass färre.
- Kritik framfördes mot trafiksituationen utanför skolan.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 56
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 13 juni 2021.

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 2021.111-1  Delegationsbeslut om tilläggsbelopp för perioden feb-apr 2021
 BUN 2021.111-1  Delegationsbeslut om tilläggsbelopp för perioden feb-apr 2021
 BUN 2021.111-1  Delegationsbeslut om tilläggsbelopp för perioden feb-apr 2021
 BUN 2021.111-1  Delegationsbeslut om tilläggsbelopp för perioden feb-apr 2021
 BUN 2019.655-10  Delegationsbeslut enligt 1.6, Yttrande i mål nr 12372-21 gällande 

laglighetsprövning enligt kommunallagen
 BUN 2021.092-3  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2021.111-2  Delegationsbeslutslista, Beslut om skolskjuts VT 2021
 BUN 2021.111-3  Delegationsbeslut - lista över tilläggsbelopp, maj 2021
 BUN 2021.124-1  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Leksands 

kommun
 BUN 2021.124-2  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Stockholms 

stad
 BUN 2021.124-3  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 BUN 2021.124-4  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 BUN 2021.124-5  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 BUN 2021.124-6  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 BUN 2021.124-7  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 BUN 2021.124-8  Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 AVT 2021.028-4  Skolfotograferings avtal med Quickpix4u, Bällstabergsskolan
 BUN RC 2021.013-7  Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskolan
 BUN RC 2021.009-7  Delegationsbeslut enligt 9.1, Prövning av målgruppstillhörighet
 BUN RC 2021.005-6  Delegationsbeslut enligt 9.1, Prövning av målgruppstillhörighet
 BUN 2021.074-2  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Vallmons 

förskola
 BUN 2021.077-2  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Vallentuna 

montessoriförskola
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

 BUN 2021.078-2  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Hagvidson 
Ekeby förskola
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-06-22

Referensnummer för signaturer:

§ 57
Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och 
med den 13 juni 2021.

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 2021-06-08
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2021-06-09
Barn- och ungdomsnämndens individutskott 2021-06-11
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Yrkande från Socialdemokraterna och Miljöpartiet i 

Vallentuna 

Barn och Ungdomsnämnden 2021-06-22 

Ärende: 

Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning 2021 (BUN 
2021.126) 

Beslut om fjärrundervisning i modersmål för läsåret 2021/22 (BUN 
2021.127) 

Yrkande 

I enlighet med våra yrkande förra gången ärendet om modersmålsundervisningen var 

uppe till beslut i Barn och Ungdomsnämnden så yrkar Socialdemokraterna och 

miljöpartiet yrkar avslag till såväl riktlinjerna som beslut om modersmålsundervisning. 

För (s)-gruppen 

Thomas Arctaedius 

Protokollsbilaga 1

Comfact Signature Referensnummer: 16550SE



Reservation från Socialdemokraterna och Miljöpartiet i 

Vallentuna 

Barn och Ungdomsnämnden 2021-06-22 

Ärende: 

Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning 2021 (BUN 

2021.126) 

Beslut om fjärrundervisning i modersmål för läsåret 2021/22 (BUN 
2021.127) 

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot besluten om  såväl riktlinjerna 

som beslutet om modersmålsundervisning. 

Motivering 

Förslaget som innebär omfattande förändringar har tagits fram utan att alternativa 

lösningar har presenterats eller samråd har skett innan dessa föreslås. Om det finns 

problem som behöver lösas, utöver kostnaden för modersmålsundervisning, bör dessa 

kunna diskuteras med berörda parter. 

Det är ett misstag att minska modersmålsundervisning till sju år. Vi fruktar att årskurs 1 

och 2 kommer drabbas, det vill säga att modersmålsundervisning kommer läggas årskurs 

3-9 eftersom kunskapskraven för slutbetyg är ställda för årskurs 9. Åldern som eleverna

har under årskurs 1 och 2 är mycket viktiga för språkutvecklingen och därför angeläget

att ha kvar modersmålsundervisning de åren.

Fjärrundervisning bör endast ske när inga andra alternativ finns tillgängliga. 

Närundervisning är utgångspunkten för undervisning i skolan och fjärrundervisning bör 

därför bara användas i situationer där inget alternativ finns. 

För (s)-gruppen För (mp)-gruppen 

Sandra Rudeberg Jenny Thörnberg 
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