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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Informationspunkter:
 Corona-situationen
 Ny rektor centrala förskoleområdet
 Granskning av lovskolor
 Systematiskt kvalitetsarbete

4. Månadsuppföljning januari-juni 2021 (BUN 2021.044)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-juni 2021

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för perioden januari-juni 2021 samt prognos för resterande del av året.

Handlingar
 §39 BUN AU Månadsuppföljning januari-juni 2021
 Månadsuppföljning januari-juni 2021
 Månadsrapportering januari-juni 2021 barn- och ungdomsnämnden

5. Avgiftskontroll (BUN 2021.122)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att uppdra åt barn- och ungdomsförvaltningen att införa 
samt implementera retroaktiv avgiftskontroll av barnomsorgsfakturering under våren 2022.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen är kommuner skyldiga att behandla sina invånare lika enligt 2 kap 3§ 
kommunallagen (2017:725) och därför är det av stor vikt att hushållen betalar korrekt 
barnomsorgsavgift till kommunen. Barnomsorg, som innefattar förskola, pedagogisk omsorg 
och fritids, är avgiftsbelagd och avgiften utgår ifrån hushållets totala bruttoinkomst, 
omsorgstid samt antal barn i omsorg. Tjänar hushållet över 50 340 per månad (2021 års 
maxtaxanivå) utgår maxtaxa. Enligt Vallentuna kommuns regler och riktlinjer 4.2 ansvarar 
hushållen själva för att anmäla korrekt inkomst. Denna ligger sedan till grund för den avgift 
kommunen fakturerar och lämnas ingen inkomst debiteras hushållet den högsta avgiften.
Vallentuna kommuns barn- och ungdomsförvaltning skickar varje månad ca 3 000 fakturor 
gällande barnomsorg och detta innebär att upptill 6 000 personers inkomst ligger till grund för 
avgiften. Det är tidskrävande och administrativt utmanade att kontrollera korrektheten i den 
angivna inkomsten i varje enskilt fall. Det digitala systemstödet som föreslås implementeras 
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skapar kontroller som innebär att kommunen får en fil från skatteverket på de inkomster 
hushållet deklarerade det år kommunen granskar. Avgiftskontrollen kontrollerar sedan 
automatiskt hushållets uppgivna inkomst mot den deklarerade inkomsten till skatteverket och 
sedan jämförs resultaten. Systemet räknar sedan ut om den historiskt betalda avgiften stämmer 
överens med den korrekta och skapar därefter en faktura eller underlag för utbetalning om 
avgiften visat sig felaktig. Resultatet kan både betyda att hushållet får betala mer, men i vissa 
fall få tillbaka pengar (2 kap. 6 § Självkostnadsprincipen, Kommuner och regioner får inte ta 
ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller). Lag (2019:835).

SKR och preskriptionslagen (1981:130)
Avgiften bestäms av hushållets avgiftsgrundande inkomst. Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) rekommenderar att om en inkomstuppgift inte överensstämmer med lämnade uppgifter 
så skall avgiften justeras retroaktivt. Om hushållet har debiterats utifrån en felaktig 
inkomstuppgift kan efterdebitering ske upp till tre år efter den månad ändringen avser i 
enlighet med Preskriptionslagen 1981:130 2 §, 2 stycket. Lämnade inkomstuppgifter har 
tidigare behandlats som definitiva.

Handlingar
 §40 BUN AU Avgiftskontroll
 Avgiftskontroll

6. Reviderad plan för tillsyn för fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg, HT 2021 (BUN 2021.147)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer reviderad plan för tillsyn för fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg, HT 2021.

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.

Covid-19 har under våren påverkat möjligheterna att fullfölja den plan för tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg som tidigare har fastställts av nämnden. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har därför tagit fram ett förslag till ny plan för hösten, för att på så sätt 
kunna fullfölja tillsynen.

Handlingar
 §12 BUN FU Reviderad plan för tillsyn för fristående förskolor och pedagogisk omsorg, 

HT 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-19, Reviderad plan för tillsyn för fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg, HT 2021
 Plan för tillsyn för fristående förskolor och pedagogisk omsorg, HT 2021
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7. Fördelning statliga bidraget skolmiljarden (BUN 2021.119)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar nedanstående fördelning till kommunala såväl som 
fristående grund- och grundsärskolor inom Vallentuna kommun:

Kommunala grund- och grundsärskolor: 2 630 916 kr
Vallentuna internationella montessoriskola: 47 580 kr
Vallentuna friskola: 163 733 kr
Vittra Vallentuna: 272 888 kr
Aktiviaskolan: 36 385 kr
Ikasus: 3 499 kr

Totalt: 3 155 000 kr

Ärendebeskrivning
Skolmiljarden är ett generellt bidrag vilket betyder att Vallentuna kommuns fullmäktige har 
fattat beslut om fördelning, KS 2021.133 I beslutet fördelas 3,155 mnkr till barn- och 
ungdomsnämnden och specifikt grund- och grundsärskola inom kommunen. Barn- och 
ungdomsnämnden föreslår att pengarna fördelas utifrån elever folkbokförda elever per juni 
2021 till kommunala såväl som fristående verksamheter. Pengarna ska användas till att 
kompensera verksamheter som haft höga kostnader kopplat till vikarier och övriga negativa 
effekter kopplat till pandemin.

Handlingar
 §41 BUN AU Fördelning statliga bidraget skolmiljarden
 Skolmiljard

8. Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022 (BUN 2021.118)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2022:
 Förskola 1-2: 116 250 kr
Förskola 3-5: 116 250 kr
Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
Förskoleklass: 74 050 kr
Grundskola 1-5: 74 050 kr
Grundskola 6-9: 87 300 kr
Fritidshem: 37 400 kr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 januari 2022. 
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Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal. Vid 
utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.

Handlingar
 §42 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022
 Skolpeng 2022

9. Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)

10. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 29 augusti 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 2021.131-1    Delegationsbeslut enligt 9.5, Överenskommelse om interkommunal ersättning 

vid mottagande av elev i grundsärskola efter önskemål från vårdnadshavare
 BUN 2021.095-2    Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande gällande anmälan mot Hagaskolan 

2021:3347
 BUN 2021.096-2    Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande gällande anmälan mot Hagaskolan 

2021:3348
 BUN 2021.125-1    Delegationsbeslut enligt 3.2, Samordnad upphandling av köksutensilier
 BUN 2021.133-2    Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN RC 2021.004-11    Delegationsbeslut enligt 9.1, Prövning av målgruppstillhörighet
 BUN RC 2021.006-5    Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskola
 BUN RC 2021.013-9    Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärksola
 BUN 2021.124-9    Delegationsbeslut enligt 8.7, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 BUN 2021.048-3    Delegationsbeslut enligt 2.1, Beslutsattestanter barn- och ungdomsnämnden 

fr.o.m. 1 juli 2021
 BUN 2021.129-3    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2021.094-4    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2021.143-2    Delegationsbeslut enligt 8.6, Omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2021.048-4    Delegationsbeslut enligt 2.1, Beslutsattestanter barn- och ungdomsnämnden 

fr.o.m. 24 augusti 2021
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11. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och 
med den 29 augusti 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 2021-08-24
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2021-08-25

Anmälda handlingar
 BUN 2019.655-11    Dom från förvaltningsrätten, Laglighetsprövning enligt kommunallagen, 

12372-21
 BUN 2021.047-7    Beslut från BEO med föreläggande, 2021:896
     Kommunfullmäktige, Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden”
     Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2020
     Kommunfullmäktige, Revidering av servicepolicy
     Kommunfullmäktige, Kommunplan 2022-2024
     PlanMU, Avfallshantering i kommunens verksamheter
     Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2020 års bokslut
     Kommunfullmäktige, Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
 BUN 2021.133-5    Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 19758-21
 BUN 2021.143-6    Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 21988-21


