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(utbildningsstrateg), Charlotte Müntzing (avdelningschef kost, miljö och 
folkhälsa) §§91-93, Anna Nyqvist (lärare) §§91-93

Paragrafer §§91-102

Justerande Sandra Rudeberg
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Sekreterare Martin From

Ordförande Johan Skog
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§91 Val av justerare
§92 Fastställande av dagordning
§93 Verksamheten informerar
§94 Aktiviaskolans ekonomiska situation
§95 Månadsuppföljning januari-oktober 2021
§96 Remissvar Motion om mensskydd
§97 Revidering av nämndens delegationsordning och bilaga om verkställighet
§98 Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
§99 Verksamhetsplan 2022-2024 barn- och ungdomsnämnden
§100 Information från skolsamråd 2021
§101 Redovisning av delegationsbeslut
§102 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 91
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 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 92
Fastställande av dagordning
Beslut
Ärendet Aktiviaskolans ekonomiska situation läggs till på dagordningen som ärende nummer 
4.
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 93
Verksamheten informerar
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kost
Barn- och ungdomsförvaltningen har deltagit i projektet "Ett nytt koncept för skolmåltider", 
som syftar till göra skolmåltiderna mer hållbara. Barn- och ungdomsförvaltningen håller på att 
ta fram en guide för att hur kommunens skolor kan arbeta med detta.
 
Barn- och ungdomsförvaltningen för dialog med lokala leverantörer angående upphandling 
och inköp av lokalt producerade livsmedel.
 
Kommunen har upphandlat färskt kött. JK Meat vann upphandlingen.
 
Trygghetspunkt
Kommunen har haft en krisövning där Rosendalsskolan Norras roll som trygghetspunkt 
testades.
 
Coronasituationen
Vaccination av 12-15-åringar har fungerat väl. Vaccinationsgraden har varit hög.
 
Frånvaron är stor på stor förskolor och grundskolor. Även andra sjukdomar än covid-19 
sprids.
 
Ordförandebeslut har fattats angående tillfällig och delvis stängning av vissa enheter.
 
Det kommer att genomföras digitala informationsmöten om skolval.
 
Tilläggsbelopp
Skolverket har publicerat en rapport som handlar om kommuners hantering av tilläggsbelopp. 
Skolor tilldelas tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd. I rapporten redogörs 
för hur olika kommuner hanterar frågan utifrån rådande lagstiftning.
 
Årets medarbetare
Varje år delar HR-avdelningen pris till årets medarbetare. Hagaskolans stormentorer och 
socialförvaltningens öppenvård fick i år priset för sitt samarbete rörande skolnärvaro.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 94
Aktiviaskolans ekonomiska situation (BUN 2021.211)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden avslår Sandra Rudebergs (S) yrkanden om åtgärder rörande 
Aktiviaskolans ekonomiska situation.
Reservationer
Sandra Rudeberg och Thomas Arctaedius (båda S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Sandra Rudeberg (S) yrkar att förvaltningen, nämnden och Aktiviaskolan tillsammans arbetar 
fram en lösning för att finansiera det särskilda stödet.

Yrkanden
Sandra Rudeberg (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar att förvaltningen, 
nämnden och Aktiviaskolan tillsammans ska arbeta fram en lösning för att finansiera det 
särskilda stödet, enligt protokollsbilaga 1.
 
Sandra Rudeberg (S) yrkar i andra hand att barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram en plan så att eventuella flyttar/avvecklingar kan göras i god ordning och 
inte ”ställer barnen på gatan”.
 
Jenny Thörnberg (MP) yrkar bifall till båda Sandra Rudebergs (S) yrkanden.
 
Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden avslår båda Sandra Rudebergs (S) 
yrkanden.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer Sandra Rudebergs (S) yrkande mot sitt 
eget avslagsyrkande. Om Sandra Rudebergs (S) yrkande avslås ställer ordförande Sandra 
Rudebergs (S) andrahandsyrkande mot sitt eget avslagsyrkande. Barn- och ungdomsnämnden 
godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer Sandra Rudebergs (S) yrkande mot sitt eget 
avslagsyrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget 
avslagsyrkande.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer Sandra Rudebergs (S) andrahandsyrkande mot sitt eget 
avslagsyrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget 
avslagsyrkande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 95
Månadsuppföljning januari-oktober 2021 (BUN 2021.044)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2021

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

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §61 BUN AU Månadsuppföljning januari-oktober 2021
 Månadsuppföljning jan-okt 2021
 Månadsrapportering januari-oktober 2021 BUN
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 96
Remissvar Motion om mensskydd (BUN 2021.187)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår fullmäktige att anse motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion med förslag att fullmäktige ska besluta att elever i 
skolor i Vallentuna ska erbjudas mensskydd avgiftsfritt.

I Vallentuna finns sedan många år tillbaka tillgång till kostnadsfria mensskydd på alla 
kommunens skolor såväl som på ungdomsmottagningen. En rundringning bekräftar att även 
alla friskolor i kommunen tillhandahåller kostnadsfria mensskydd för sina elever. 
Produkterna, i form av tamponger, bindor såväl som menskoppar finns tillgängliga hos 
skolsköterskan och på den toalett som finns i anslutning till skolsköterskan lokal. På de 
skolor, där skolsköterska inte är på plats alla dagar i veckan, finns produkterna tillgängliga så 
att de kan hämtas via annan personal. Elevhälsan har i omgångar försökt med att 
tillhandahålla mensskydd på fler toaletter ute på skolorna, men det har tyvärr inte fungerat på 
grund av sabotage och nedskräpning.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §58 BUN AU Remissvar Motion om mensskydd
 Tjänsteskrivelse, 210927, Remissvar, Motion om mensskydd
 Remiss, Motion (S) om mensskydd
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 97
Revidering av nämndens delegationsordning och bilaga om verkställighet 
(BUN 2021.194)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar barn- och ungdomsförvaltningens förslag på reviderad 
delegationsordning samt bilaga om verkställighet.

Ärendebeskrivning
Som en del av den kommunövergripande översynen av samtliga nämnders delegationsordning 
föreslås ändringar:

- inom upphandlingsområdet, vilket underlättar den vardagliga hanteringen av 
upphandlingsärenden då de flesta upphandlingar går genom kommunens centrala 
upphandlingsenhet,
- gällande anställning och tillförordnande av personal samt
- entledigande av dataskyddsombud.

I samband med revideringen har barn- och ungdomsförvaltningen gått igenom även andra mer 
nämndspecifika delar i delegationsordningen, främst i syfte att förtydliga vid behov och 
förvaltningen har förslag på följande ändringar:

- tydliggörande av delegation vid överklaganden och yttranden samt
- strukturell förändring i syfte att tydliggöra och åtskilja interkommunal ersättning och 
tilläggsbelopp.

Med anledning av förslagen har verkställighetsbilagan uppdaterats.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §60 BUN AU Revidering av nämndens delegationsordning och bilaga om 

verkställighet
 Revidering delegationsordning
 Sammanfattning förslag på ändringar delegationsordning och bilaga
 BUN 2021.194 Revidering delegationsordning
 Förslag bilaga rev delegationsordning, BUN dec 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 98
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente (BUN 2021.200)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat reglemente 
för barn- och ungdomsnämnden enligt bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av barn- och 
ungdomsnämndens reglemente. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår följande 
förändringar:

- Följande mening stryks i kapitlet Övergripande uppgifter:
”vara huvudman för förskoleverksamhet i kommunal regi.”

Enlig skollagstiftningen kan nämnden vara ansvarig dels som huvudman, dels som 
hemkommun. Nedanstående befintlig punkt bör anses omfatta båda delarna:

”ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och 
ungdom som utgörs av förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskola samt därtill 
hörande fritidshem.”

- Följande mening läggs till i kapitlet Övergripande uppgifter:

”inom ramen för grundsärskola bedriva korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § p. 
7 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ”

Tillägget föreslås med anledning av att LSS-verksamheten vid Olympiaskolan formellt är 
anmäld till IVO och registrerad i IVO:s omsorgsregister från och med den 26 oktober 2021 
(se bifogad bilaga).

- Följande mening tas bort under Nämndens övriga uppgifter:
”besluta om avstängning av plats i förskoleverksamhet.”

Utifrån ett barnperspektiv bedömer barn- och ungdomsförvaltningen att möjligheten till 
uppsägning är tillräcklig.

- ”Fritidsverksamhet” läggs till på följande två befintliga punkter under Nämndens övriga 
uppgifter:
”besluta om uppsägning av plats i förskoleverksamhet.”
”besluta om nedsättning av eller befrielse från avgift för plats i förskoleverksamheten.”

”Fritidsverksamhet” läggs till för att tydliggöra att de gäller all barnomsorg, vilken innefattar 
både förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §59 BUN AU Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-12, Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
 Förslag med ändringsmarkeringar, Reviderat reglemente för Barn- och 

ungdomsnämnden
 Förslag, Reviderat reglemente för Barn- och ungdomsnämnden
 Registerutdrag från IVO, Olympiaskolan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 99
Verksamhetsplan 2022-2024 barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2021.199)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan 2022-2024.
 
Reservationer
Sandra Rudeberg och Thomas Arctaedius (båda S) reserverar sig mot beslutet enligt 
protokollsbilaga 2.
 
Anteckning
Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2022-2024 upprättat ett 
förslag till barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för 2022- 2024.

Yrkanden
Sandra Rudeberg (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan 2022-
2024 enligt Socialdemokraternas yrkande i kommunfullmäktiges ärende om kommunplan 
2022-2024, som behandlades den 6 juni.
 
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer Sandra Rudebergs (S) yrkande mot sitt 
eget yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Sandra Rudebergs (S) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.
 

Beslutsunderlag
 §57 BUN AU Verksamhetsplan 2022-2024 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2022-2024 barn- och ungdomsnämnden
 Verksamhetsplan 2022-2024 barn- och ungdomsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 100
Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Rosendalsskolan Södra 
Daniel Säfström (L) informerade:
- Tvålanvändning i årskurs 3 diskuterades.
- Informationsflödet vad gäller särskilda anpassningar för elever diskuterades. Barn- och 
ungdomsförvaltningen informerade på nämndsammanträdet om att det är rektor som är 
ansvarig för att informationen sprids på rätt sätt. Barn- och ungdomsförvaltningen ser också 
över de digitala lösningarna som finns till förfogande.
 
Gustav vasaskolan
Erik Ideström (L) informerade:
- Det informerades om organisationsförändringen.
- Skolan försöker arbetar med att försöka klara budgeten.
- Arbete pågår med att försöka förbättra trafiksituationen utanför skolan.
- Synpunkter på Schoolsoft framfördes.
- Lunchtider diskuterades.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 101
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 5 december 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 2021.111-9  Delegationsbeslutslista, Tilläggsbelopp 2021-10-01 - 2021-10-31
 BUN 2021.111-10  Delegationsbeslutslista, Skolskjuts 2021-10-01--2021-10-31
 BUN 2021.048-6  Delegationsbeslut enligt 2.1, Beslutsattestanter samt översättningslista 

barn- och ungdomsnämnden fr.o.m. 06-10-2021
 BUN 2021.128-6  Delegationsbeslut enligt 1.8, yttrande gällande Rosendalsskolan 

2021:5256
 BUN 2021.045-12  Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande till skolinspektionen 2021:3749
 BUN 2021.197-3  Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande om kränkande behandling vid 

Kårsta skola. 2021:7233
 BUN 2021.077-6  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Vallentuna 

montessori ekonomisk förening
 BUN 2021.111-11  Delegationsbeslut enligt 1.14, Beslut att inte besvara remiss - detaljplan 

för Ställverket
 BUN 2021.111-12  Delegationsbeslutslista, Beslut om tilläggsbelopp under perioden 2021-

11-01 - 2021-11-30
 BUN 2021.111-13  Delegationsbeslutslista, beslut om skolskjuts under perioden 2021-11-01 

- 2021-11-30
 BUN 2021.002-13  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1, tillfällig och delvis 

stängning av Hagaskolan (F-klass) samt stängning av fritidshem
 BUN 2021.128-9  Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande gällande Rosendalsskolan i 

Vallentuna kommun, 2021:5256
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-12-14

Referensnummer för signaturer:

§ 102
Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och 
med den 5 december 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 2021-11-30
Barn- och ungdomsnämndens individutskott 2021-12-03

Beslutsunderlag
 BUN 2021.165-3  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts, 25792-21
 BUN 2021.168-3  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts, 26154-21
 BUN 2021.177-3  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 25836-21
 BUN 2021.157-3  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 25271-21
 BUN 2021.151-6  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 26692-21
 BUN 2021.152-6  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 26693-21
  Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
 BUN 2021.174-5  Kommunfullmäktige, Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
 BUN 2021.166-5  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 25506-21
  Kommunstyrelsen, Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld
 BUN 2021.167-6  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 25595-21
 BUN 2021.179-3  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 26263-21
 BUN 2021.148-6  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 26678-21

15 / 15

Comfact Signature Referensnummer: 26401SE



Yrkande, Aktiviaskolans ekonomiska situation 

Barn- och ungdomsnämnden 14 december 2021 

Aktiviaskolans ekonomiska situation har blivit hårt drabbad sedan kommunen ändrat 

villkor och ansökningsförfarande av tilläggsbelopp, vilket resulterat i kraftigt minskat 

tilläggsbelopp för enskild elev. 

Skollagen är tydlig med att varje elev ska kunna gå till skolan, ha möjlighet att känna sig 

trygg och få kompensatoriska åtgärder för att kunna lära sig och kunskapa. Alla elever som 

går på Aktiviaskolan har omfattande särskilda behov både socialt och i undervisning. Elever 

som i hög utsträckning lider av hög ångest, stress, självskadebeteenden, skam, 

problematisk skolfrånvaro och med föräldrar som vabbar mycket eller är sjukskrivna. 

Många vitala delar i en familj faller när ett barn inom den mår dåligt. Dels är det elever 

som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav och har behov av att gå i 

grundsärskola, dels är det elever som är normalbegåvade, och som har goda intellektuella 

förutsättningar att klara grundskolans kunskapskrav, men som hindras, ofta på grund av 

omogna färdigheter och ett annorlunda sätt att fungera och tänka. Resursskolor är viktiga 

för elever som behöver ett mindre sammanhang och ger en mer jämlik chans till lärande 

och ett familjeliv som fungerar. 

Enligt lag är hemkommunen skyldig att säkerställa att skolan som bedriver utbildningen 

har tillräckligt med resurser för att säkerställa att elevens behov blir mötta så att eleven 

ska kunna tillgodogöra sig kunskapen. Det är uppenbart att lagstiftningen inte fungerar för 

den typ av särskilt stöd som vi vill se. Kommunen behöver ta sitt ansvar för alla dessa 

elever. I väntan på ny nationell lagstiftning kring tilläggsbelopp och resursskolor som kan 

ge långsiktigt hållbara lösningar för resursskolorna måste vi göra vårat yttersta för att lösa 

situationen på bästa möjliga sätt, med de verktyg som lagen tillåter. Om inte annat 

behöver det finnas en plan så att eventuella flyttar/avvecklingar kan göras i god ordning 

och inte ”ställer barnen på gatan”.  

Socialdemokraterna yrkar att Barn- och ungdomsnämnden beslutar: 

- Att förvaltningen, nämnden och Aktiviaskolan tillsammans arbetar fram en lösning för att

finansiera det särskilda stödet.

För Socialdemokraterna 

Sandra Rudeberg      
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