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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 
arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020 (BUN 
2021.114)
Förslag till 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.  

Handlingar
 §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

5. Tertialrapport januari-april 2021, barn- och ungdomsnämnden 
(BUN 2021.110)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tertialrapport januari-april för 2021.
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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.

Handlingar
 §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

6. Revidering av riktlinjer för skolskjuts (BUN 2021.112)
Förslag till 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.

Handlingar
 §35 BUN AU Revidering av riktlinjer för skolskjuts
 Revidering av riktlinjer för skolskjuts
 Reviderade Riktlinjer skolskjuts

7. Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg 
(BUN 2021.121)
Förslag till 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.

Handlingar
 §8 BUN FU Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
 Tjänsteskrivelse, 20210531, revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg
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 Reviderade riktlinjer förskola och pedagogisk omsorg 20210528 ny

8. Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning (BUN 
2021.126)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar reviderade riktlinjer för modersmål.

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.).

Handlingar
 Revidering av riktlinjer för modersmål
 BUN 2021.126 Revidering riktlinjer modersmål

9. Beslut om fjärrundervisning i modersmål för läsåret 2021/22 
(BUN 2021.127)
Förslag till 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.

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.

Handlingar
 Beslut om fjärrundervisning i modersmål

10. Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)
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11. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till 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.

Delegationsbeslut
 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
 BUN 2021.078-2    Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Hagvidson Ekeby 

förskola

12. Anmälningar för kännedom
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Förslag till 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


