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§ 4
Information om utredning om förutsättningar för en sammanslagning av 
barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden (UN 2021.007)
Beslut
Arbetsutskottet noterar informationen.

Ärendebeskrivning
I ett ärende som behandlade kommunens nämndorganisation (KS 2018.208) uppdrog 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen att under nuvarande mandatperiod utreda 
förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden. En utredning genomfördes och presenterades som ett 
informationsärende för kommunstyrelsen i december 2020.

Kommunledningskontoret bedömning var att det utifrån storlek på ansvarsområden och 
ärendemängd finns förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden 
och utbildningsnämnden. I utredningen noterades dock att frågan om vuxenutbildningens 
organisatoriska tillhörighet kan behöva utredas ytterligare. Barn- och ungdomsförvaltningen 
tog under utredningen upp frågan om vuxenutbildning bör hanteras av någon annan 
förvaltning än barn- och ungdomsförvaltningen. Om nämnderna skulle slås samman bedömer 
barn- och ungdomsförvaltningen också att någon annan nämnd än den sammanslagna 
nämnden eventuellt skulle vara mer lämplig att ansvara för vuxenutbildning. Barn- och 
ungdomsförvaltningen anser för övrigt att en sammanslagning skulle förenkla arbetet, öka 
kvalitet och rättssäkerhet i processerna samt att vissa besparingar kan göras. Om nämnderna 
skulle slås samman rekommenderar kommunledningskontoret att utskottsorganisationen ses 
över utifrån de behov som finns.

I slutet på utredningen finns kommentarer från barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott hade inga 
ytterligare kommentarer att lägga till utredningen. Utbildningsnämndens arbetsutskott anser 
att ansvaret för gymnasieutbildning kan föras över från utbildningsnämnden till barn- och 
ungdomsnämnden. Utskottsstruktur och antalet ledamöter i barn- och ungdomsnämnden bör i 
sådana fall ses över utifrån att ansvarsområdet blir större. Utbildningsnämndens arbetsutskott 
anser vidare att vuxenutbildning bör ligga under en annan nämnd än den eventuellt 
sammanslagna nämnden. Effekten av vuxenutbildning skulle enligt utbildningsnämndens 
arbetsutskott gynnas av att flyttas till en ny nämnd tillsammans med frågor som rör 
integration, egen försörjning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsträning och eventuellt även 
näringslivskontakter. Förvaltningsorganisationen av dessa frågor bör enligt utskottet följa 
samma struktur.

Ärendet skickades inte på remiss till hela nämnderna eftersom det inte var ett beslutsärende, 
utan endast ett informationsärende.
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Tjänsteskrivelse

Information om utredning om 
förutsättningar för en sammanslagning 
av barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
I ett ärende som behandlade kommunens nämndorganisation (KS 2018.208) uppdrog 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen att under nuvarande mandatperiod utreda 
förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden. En utredning genomfördes och presenterades som ett 
informationsärende för kommunstyrelsen i december 2020. 

Kommunledningskontoret bedömning var att det utifrån storlek på ansvarsområden 
och ärendemängd finns förutsättningar för en sammanslagning av barn- och 
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. I utredningen noterades dock att frågan 
om vuxenutbildningens organisatoriska tillhörighet kan behöva utredas ytterligare. 
Barn- och ungdomsförvaltningen tog under utredningen upp frågan om 
vuxenutbildning bör hanteras av någon annan förvaltning än barn- och 
ungdomsförvaltningen. Om nämnderna skulle slås samman bedömer barn- och 
ungdomsförvaltningen också att någon annan nämnd än den sammanslagna 
nämnden eventuellt skulle vara mer lämplig att ansvara för vuxenutbildning. Barn- 
och ungdomsförvaltningen anser för övrigt att en sammanslagning skulle förenkla 
arbetet, öka kvalitet och rättssäkerhet i processerna samt att vissa besparingar kan 
göras. Om nämnderna skulle slås samman rekommenderar kommunledningskontoret 
att utskottsorganisationen ses över utifrån de behov som finns. 

I slutet på utredningen finns kommentarer från barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott. Barn- och ungdomsnämndens 
arbetsutskott hade inga ytterligare kommentarer att lägga till utredningen. 
Utbildningsnämndens arbetsutskott anser att ansvaret för gymnasieutbildning kan 
föras över från utbildningsnämnden till barn- och ungdomsnämnden. 
Utskottsstruktur och antalet ledamöter i barn- och ungdomsnämnden bör i sådana 
fall ses över utifrån att ansvarsområdet blir större. Utbildningsnämndens 
arbetsutskott anser vidare att vuxenutbildning bör ligga under en annan nämnd än 
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den eventuellt sammanslagna nämnden. Effekten av vuxenutbildning skulle enligt 
utbildningsnämndens arbetsutskott gynnas av att flyttas till en ny nämnd tillsammans 
med frågor som rör integration, egen försörjning, arbetsmarknadsfrågor, 
arbetsträning och eventuellt även näringslivskontakter. Förvaltningsorganisationen 
av dessa frågor bör enligt utskottet följa samma struktur.

Ärendet skickades inte på remiss till hela nämnderna eftersom det inte var ett 
beslutsärende, utan endast ett informationsärende.

Susanna Falk Martin From
Utbildningschef Nämndsekreterare

Expedieras till:
Akten
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1. Inledning
I ett ärende som behandlade kommunens nämndorganisation (KS 2018.208) uppdrog 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen att under nuvarande mandatperiod utreda 
förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden. I november 2019 uppdrog kommunstyrelsen 
kommunledningskontoret att utreda uppdraget som kommunfullmäktige gav.

För att ge en bild av förutsättningarna för att slå samman nämnderna har 
kommunledningskontoret utgått från fyra olika frågeställningar som också utgör 
kapitlen i denna utredning:

- Finns förutsättningar att slå samman nämnderna utifrån storlek på 
ansvarsområden och ärendemängd?
I detta kapitel utreds storlek på ansvarsområden samt ärendemängd. Syftet med 
frågeställningen är att analysera om en nämnd har möjlighet att hantera vad som idag 
hanteras av barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Ledamöter i en 
sammanslagen nämnd måste också ha möjlighet att sätta sig in de olika områden för 
vilka nämnden ansvarar och på så vis ges möjlighet att granska verksamheten och 
fatta välgrundade beslut.

- Hur skulle en eventuell sammanslagning påverka barn- och 
ungdomsförvaltningens arbete?
I detta kapitel utreds hur barn- och ungdomsförvaltningen anser att de skulle 
påverkas av en sammanslagning av nämnderna.

- Vilka kostnadseffekter skulle en sammanslagning av nämnderna 
resultera i?
I detta kapitel utreds kostnadseffekter av en sammanslagning. 

- Hur skulle en utskottsorganisation kunna se ut vid en eventuell 
sammanslagning?
I detta kapitel utreds hur en eventuell utskottsorganisation skulle kunna se ut. För 
närvarande finns tre utskott under barn- och ungdomsnämnden: Arbetsutskottet, 
förskoleutskottet och individutskottet. Under utbildningsnämnden finns endast ett 
utskott: Arbetsutskottet.
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2. Finns förutsättningar att slå samman 
nämnderna utifrån storlek på ansvarsområden 
och ärendemängd?

2.1 Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde

Barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde är enligt dess reglemente:

- fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen vad avser förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. 
- 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. 
- vara huvudman för förskoleverksamhet i kommunal regi.

Den verksamhet som barn- och ungdomsnämnden ansvarar för är:
- 12 förskolenheter inklusive språkförskola.
- 8 grundskolor inklusive fritidshem på varje skola.
- 1 Grundsärskola.
- Kostenheten.
- Centrala barn- och elevhälsan.
- Integration och SVY-enhet.
- Central administration (myndighetsutövning gentemot barn och elever och 
fristående verksamhet samt uppföljning av elever och ekonomi)

Barn- och ungdomsnämndens totala budget uppgår till 148,3 miljoner kronor.

2.2 Utbildningsnämndens ansvarsområde

Utbildningsnämndens ansvarsområde är enligt dess reglemente:
- fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen vad avser gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och särskild vuxenutbildning för 
vuxna. 
- ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet som 
utgör gymnasieskola. 
- ansvara för kommunal vuxenutbildning samt uppdragsutbildning som bedrivs inom 
Kunskapscentrum Nordost. 
- ansvara för aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kapitlet 9 § i skollagen. 
- ansvara för administration och fördelning av sommarjobb till kommunens 
ungdomar.

De verksamheter som utbildningsnämnden ansvarar för:
- Vallentuna gymnasium
- Att följa upp arbetet på Kunskapscentrum nordost.
- Integration och SVY-enhet.
- Central administration (myndighetsutövning gentemot barn och elever och 
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fristående verksamhet samt uppföljning av elever och ekonomi)
- Hantering av aktivitetsansvaret och administration och fördelning av sommarjobb. 

Utbildningsnämndens totala budget uppgår till 33,7 miljoner kronor.

2.3 Ärendemängd i respektive nämnd

Bifogat utredningen finns listor med ärenden i barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden under 2018 och 2019. 2018 var förra mandatperiodens sista år 
och 2019 var det första året på den pågående mandatperioden. Ärendena har delats in 
i olika kategorier i syfte att ge en överblick över vilka typer av ärenden som 
nämnderna ofta behandlar. Enskilda ärenden kan ibland bedömas tillhöra fler än en 
kategori.

2.3.1 Ärendetyper

Verksamhetsbeslut
Verksamhetsbeslut är beslut om förändringar i verksamheten. Det kan till exempel 
vara organisationsförändringar, ekonomiska beslut, verksamhetsmål, avtal eller 
beslut om att genomföra ett projekt. I sammanställningen placeras även förslag om 
verksamhetsbeslut som bereds till kommunfullmäktige i denna kategori. Inom 
kategorin finns också beslut om gäller andra verksamheter, till exempel godkännande 
av privata aktörer inom förskola.

Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsuppföljning är de ärenden som med regelbundenhet redovisas för 
nämnden i uppföljningssyfte, till exempel verksamhetsberättelse och uppföljning av 
internkontroll.

Styrdokument
Styrdokument är dokument som bestämmer ramarna för utövning av en del av 
verksamheten. Nämnderna har framför allt många riktlinjer som reglerar olika 
uppdrag som barn- och ungdomsförvaltningen genomför. Ibland gäller ärendena 
upprättande av nya styrdokument men oftast gäller de revideringar av befintliga.

Informationsärenden
Informationsärenden är där nämnden delges information om verksamheten eller om 
frågor som berör den. Informationsärenden kan till exempel handla om ett 
kommande eller avslutat projekt eller en förändring i verksamheten. 

Remissvar
Nämnderna svarar ofta på remisser. Oftast gäller de motioner eller ärenden som rör 
kommunens övergripande arbete.

Administrativa ärenden
Administrativa ärenden rör konstitution, ansvarsfördelning, eller frågor som rör 
nämndens interna arbete.
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Uppdrag om att utarbeta förslag
Nämnderna ger ibland uppdrag till barn- och ungdomsförvaltningen att utarbeta 
förslag som nämnden ska fatta beslut om.

2.3.2 Ärendemängd 2018-2019

Barn- och ungdomsnämnden
Administration: 24
Information: 31
Remissvar: 24
Styrdokument: 21
Uppdrag om att utarbeta förslag: 4
Verksamhetsbeslut: 47
Verksamhetsuppföljning: 38

Totalt: 189

Antal nämndsammanträden: 20

Utbildningsnämnden
Administration: 13
Information: 16
Remissvar: 14
Styrdokument: 5
Uppdrag om att utarbeta förslag: 5 (3 av dessa var informationsärenden)
Verksamhetsbeslut: 12
Verksamhetsuppföljning: 26

Totalt: 91

Antal nämndsammanträden: 20

I sammanställningen finns ärenden av rutinartad karaktär, som återkommer på varje 
nämndsammanträde, inte med. Dessa ärenden är:
- Val av justerare
- Fastställande av dagordning
- Verksamheten informerar
- Information från samråd
- Redovisning av delegationsbeslut
- Anmälningar för kännedom
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2.4 Analys av ansvarsområden och ärendemängd

Barn- och ungdomsnämndens ärendemängd är ungefär dubbelt så stor som 
utbildningsnämndens. De beslut som styr och reglerar verksamheten är i första hand 
de som klassificeras som verksamhetsbeslut och styrdokument, vilka även utgör en 
större andel i barn- och ungdomsnämnden jämfört med utbildningsnämnden. Den 
största delen av utbildningsnämndens ärendemängd är informationsärenden och 
verksamhetsuppföljning. För ärendena om verksamhetsuppföljning finns oftast 
motsvarande ärenden i barn- och ungdomsnämnden vilket skulle innebära att antalet 
ärenden vad gäller verksamhetsuppföljning inte skulle öka särskilt mycket. De flesta 
verksamhetsbeslut som fattas i utbildningsnämnden har motsvarande ärenden som 
fattas på årsbasis även i barn- och ungdomsnämnden. En stor del av de remisser som 
barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden får gäller också samma frågor. 
31 riktlinjer i den kommunala författningssamlingen hör till barn- och 
ungdomsförvaltningen. 21 av dessa hör till barn- och ungdomsnämnden. Av de 10 
som hör till utbildningsnämnden är flera sådana som det finns motsvarande av även i 
barn- och ungdomsnämnden. 

Viktigt att beakta är att samma typ av ärende i respektive nämnd kan ha olika innehåll 
eftersom förutsättningarna för förskola/grundskola och gymnasium/vuxenutbildning 
skiljer sig åt. Båda nämnderna upprättar till exempel verksamhetsplaner i vilka målen 
i många fall är olika. Det kan ändå konstateras att underlag i motsvarande ärenden, 
till exempel remissvar och riktlinjer, i båda nämnderna ofta ser snarlika ut eller 
bygger på samma principer. Barn- och ungdomsförvaltningen samordnar arbetet för 
verksamheterna under båda nämnderna och bereder underlaget till politikerna. Det 
innebär att det är samma ledningsgrupp och samma handläggare som tar fram förslag 
till mål, strategier, riktlinjer och remissvar. Eftersom utbildning är grunduppgiften för 
båda nämnderna blir därför perspektiven som presenteras för nämnderna ofta 
desamma.

Antalet ärenden i en nämnd reflekterar inte nödvändigtvis hur stort ansvarsområdet 
är eller hur många politiska beslut som skulle kunna fattas. Politisk ledning, 
förhållande på förvaltningar samt andra aspekter påverkar hur arbetet och 
ansvarsfördelningen i olika nämnder ser ut. Det är därför nödvändigt att beakta 
storleken på nämndernas ansvarsområden och bedöma förutsättningarna för en 
sammanslagen nämnd att hantera dessa. Utifrån vad som står tidigare i utredningen, 
under avdelningarna om nämndernas ansvarsområden, är det tydligt att barn- och 
ungdomsnämndens ansvarsområden är betydligt större än utbildningsnämndens. 
Utbildningsnämndens ansvarsområden innehåller typer av verksamhet som barn- 
och ungdomsnämndens inte har; de två största är ansvar för gymnasieverksamhet och 
vuxenutbildning. Vad gäller gymnasieverksamheten har Vallentuna kommun endast 
ett gymnasium och många frågor som rör gymnasieområdet är reglerade genom att 
Vallentuna är del av Storsthlms gemensamma gymnasieregion. Rektorerna är också 
enligt skollagen de som ansvarar för ledning och organisationen på sina respektive 
skolor (Skollagen 2 kapitel 9-10 §§), vilket till viss del begränsar kommunala 
nämnders rätt att styra över skolverksamheten på enskilda skolor. Vad gäller 
vuxenutbildningen, så har frågor uppkommit om var den bör ligga organisatoriskt, 
vilket det står utförligare om i kapitel 3. Aktivitetsansvar för ungdomar och 

https://dok.vallentuna.se/?/f%25F6rfattningssamling/5.%20barnomsorg%20och%20utbildning/
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administration och fördelning av sommarjobb bedömer kommunledningskontoret 
som mindre ansvarsområden vilka kräver relativt lite tid att sätta sig in i och fatta 
beslut om.

Utifrån ovanstående analys av ärendemängd och ansvarsområden finner 
kommunledningskontoret att det med hänsyn till dessa aspekter finns förutsättningar 
att slå samman nämnderna. Det bör dock noteras vuxenutbildning inte analyserats 
utifrån hur stort ansvarsområdet är. Frågan om vuxenutbildning behandlas i kapitel 
3.

Fördelar med en sammanslagning kan exempelvis vara att ledamöterna i en 
sammanslagen nämnd får en större möjlighet att samordna frågor där nämnderna har 
samma mål eller intresse samt en bättre helhetssyn över utbildningsverksamheten i 
Vallentuna kommun.

3. Hur skulle en eventuell sammanslagning 
påverka barn- och ungdomsförvaltningens 
arbete? 
Barn- och ungdomsförvaltningen anser att en sammanslagning skulle förenkla arbetet 
för förvaltningen. Antalet möten och tid för att förbereda sig inför dessa, skulle 
minska vilket frigör tid för framför allt förvaltningschef och avdelningschefer. 
Tidsbesparingar görs också eftersom att färre antal ärenden och rapporter måste tas 
fram. Barn- och ungdomsförvaltningen anser att en eventuell sammanslagning skulle 
förenkla arbetet på förvaltningen utifrån att fokus kan ligga på en nämnd, en 
ordförande och en mötesstruktur. I juni 2019 beslutade kommunfullmäktige även om 
besparingar, vilket resulterat i att färre tjänstepersoner arbetar på det centrala 
förvaltningskontoret. Förvaltningens sammanlagda bedömning är att en 
sammanslagning frigör tid som genererar att kvaliteten på ärendena ökar. En 
sammanslagning kan också skapa ett större fokus på hela utbildningskedjan, från 
förskola till gymnasium.

En fråga som egentligen inte omfattas av utredningsuppdraget, men som barn- och 
ungdomsförvaltningen önskar ta upp, är om ansvaret för vuxenutbildningsfrågor bör 
flyttas från barn- och ungdomsförvaltningen. Barn- och ungdomsförvaltningens 
bedömning är att de utmaningar som finns inom vuxenutbildningsområdet har 
starkast koppling till frågor om arbetsmarknad, integration och egen försörjning. 
Inriktningen för vuxenutbildning i Sverige har förändrats och ligger idag mer på 
arbetsmarknadens behov än på individens utveckling. I omkringliggande kommuner 
har ansvaret för vuxenutbildning av denna anledning flyttats bort från de 
förvaltningar som i första hand hanterar utbildning. Barn- och ungdomsförvaltningen 
rekommenderar därför kommunstyrelsen att utreda vilken förvaltning som bör 
ansvara för vuxenutbildningen. Om nämnderna skulle slås samman bedömer barn- 
och ungdomsförvaltningen också att någon annan nämnd än den sammanslagna 
nämnden eventuellt skulle vara mer lämplig att ansvara för vuxenutbildningen.
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4. Vilka kostnadseffekter skulle en 
sammanslagning av nämnderna resultera i?
Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer att mötestidsvinsten är cirka 45 timmar 
per år för de fyra-fem anställda som deltar regelbundet på möten, vilket innebär cirka 
200 timmar per år. Barn- och ungdomsförvaltningen bedömer också att arbete inför 
möten tar ungefär lika lång tid. Totalt innebär detta ungefär tjugo procent av en 
tjänst. Utöver det skulle tidsbesparingar göras i form av färre rapporter och ärenden 
som behöver tas fram. Kommunstyrelsens kansli administrerar också 
nämndprocessen vilket utöver möten är ungefär tio procent av en tjänst. Barn- och 
ungdomsförvaltningen uppskattar att en sammanslagning av nämnderna skulle 
kunna omfördela resurser motsvarande 0,5-1 årsarbetare för att öka kvalitet och 
rättssäkerhet i ärendeprocesser och beslut.

Vid sammanslagning skulle kostnader för arvoden till förtroendevalda minska. 
Arvodeskostnaderna är högre inom barn- och ungdomsnämnden än inom 
utbildningsnämnden eftersom att barn- och ungdomsnämndens ordförande uppbär 
ett arvode som är femtio procent av kommunstyrelsens ordförandes arvode, att 
jämföra med utbildningsnämndens ordförande som uppgår tio procent av detta. 
Barn- och ungdomsnämnden har också fler utskott där fasta arvoden utgår. En 
sammanslagen nämnds kostnader för arvoden skulle förmodligen vara närmare barn- 
och ungdomsnämndens än utbildningsnämndens, eftersom barn- och 
ungdomsnämnden är den större nämnden av de två och har högre arvoden. För att 
göra en bedömning av hur stora besparingar som kan göras utgår därför barn- och 
ungdomsförvaltningen ifrån att kostnader jämförbara med utbildningsnämndens 
arvoden skulle försvinna. Arvodet för förtroendevalda i utbildningsnämnden uppgick 
under 2019 till 0,264 miljoner kronor. Det tillkommer också kostnader för exempelvis 
surfplattor med tillhörande abonnemang vilket innebär att en ungefärlig total kostnad 
blir 0,3 miljoner kronor per år.

5. Hur skulle en utskottsorganisation kunna se 
ut vid en eventuell sammanslagning?
Det finns tre utskott under barn- och ungdomsnämnden: 

 Arbetsutskottet bereder de nämndärenden som de övriga utskotten inte 
bereder, vilket innebär merparten av alla ärenden som ska hanteras av barn- 
och ungdomsnämnden. Arbetsutskottet har delegation på att fatta beslut om 
vissa ärenden, till exempel upphandlingsärenden.

 Förskoleutskottet bereder de ärenden som rör förskoleverksamhet. Utskottet 
inrättades efter beslut i kommunfullmäktige 2016.

 Individutskottet följer upp arbetet med framför allt skolpliktsbevakningar och 
ärenden om diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 
Individutskottet bereder också ärenden som berör dessa frågor till nämnden. 
Individutskottet har även delegation på att besluta om vissa typer av ärenden. 
Utskottet inrättades efter beslut i kommunfullmäktige 2016.
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Utbildningsnämnden har endast ett arbetsutskott som bereder alla nämndärenden. 
Arbetsutskottet har delegation på att fatta beslut om vissa ärenden, till exempel 
upphandlingsärenden.

Vid en sammanslagning av nämnderna är det lämpligt att se över 
utskottsorganisationen. I utskotten kan fokus läggas på särskilda delar av 
verksamheten där förtroendevalda ser ett behov av att avlasta ett arbetsutskott. Behov 
av att avlasta ett arbetsutskott kan till exempel finnas om det är många ärenden som 
berör ett särskilt område eller en nämnd av annan anledning finner det önskvärt lägga 
ytterligare fokus på det.

Huvudområdena för en sammanslagen nämnd skulle vara förskola, grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Om förtroendevalda även i fortsättningen vill 
följa inriktningen om att ha flera utskott under en nämnd kan det vara naturligt att 
utgå från dessa huvudområden. Samtidigt kan ett för stort antal utskott göra 
beredningsprocessen mindre överblickbar och göra det svårare att samordna frågor, 
samtidigt som det ökar kostnader för arvoden och administration. 

Vid en eventuell förändring är det värt att beakta att både barn- och 
ungdomsnämndens individutskott och barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 
har få ärenden. När individutskottet inrättades följdes varje enskilt ärende om 
skolpliktsbevakning upp av utskottet. Sedan dess har arbetsformerna förändrats och 
fokus ligger till den större delen på en övergripande nivå, även om enskilda fall 
fortfarande hanteras i mindre utsträckning. Denna förändring har medfört att 
behovet av sammanträden för individutskottet har minskat. Vad gäller 
förskoleutskottet beslutade barn- och ungdomsnämnden den 18 april 2017 att skapa 
fem nya förskoleområden som var organisatoriskt separerade från grundskolorna. 
Den 16 juni 2020 beslutade barn- och ungdomsnämnden att, från och med sommaren 
2021, förändra förskole- och grundskolorganisationen. Beslutet innebär att det från 
och med den 1 juli 2021 endast finns två renodlade förskoleområden samt tre 
rektorsområden med förskola och grundskola, något som förändrar förutsättningarna 
för styrning av förskoleverksamheterna.

6. Slutkommentarer
Kommunledningskontoret bedömer att det utifrån storlek på ansvarsområden och 
ärendemängd finns förutsättningar för en sammanslagning av barn- och 
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden. Det bör dock noteras att frågan om 
vuxenutbildningens organisatoriska tillhörighet kan behöva utredas ytterligare. Barn- 
och ungdomsförvaltningen tog under utredningen upp frågan om vuxenutbildning 
bör hanteras av någon annan förvaltning än barn- och ungdomsförvaltningen. Om 
nämnderna skulle slås samman bedömer barn- och ungdomsförvaltningen också att 
någon annan nämnd än den sammanslagna nämnden eventuellt skulle vara mer 
lämplig att ansvara för vuxenutbildningen. Barn- och ungdomsförvaltningen anser för 
övrigt att en sammanslagning skulle förenkla arbetet, öka kvalitet och rättssäkerhet i 
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processerna samt att vissa besparingar kan göras. Om nämnderna skulle slås samman 
rekommenderar kommunledningskontoret att utskottsorganisationen ses över utifrån 
de behov som finns. 

7. Kommentarer från barn- och 
ungdomsnämndens arbetsutskott och 
utbildningsnämndens arbetsutskott
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott och utbildningsnämndens arbetsutskott 
har tagit del av utredningen.

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott hade inga ytterligare kommentarer att 
lägga till utredningen.

Utbildningsnämndens arbetsutskott överlämnade följande kommentar:

Utskottet anser att ansvaret för gymnasieutbildning kan föras över från 
utbildningsnämnden till barn- och ungdomsnämnden. Antalet ärenden är få och det 
finns samordningsvinster med grundskolan. Skolpeng och antagning sker centralt 
inom Storsthlm. 

För att bibehålla eller stärka det demokratiska ansvaret när ansvarsområdet breddas 
ytterligare ser utskottet behov av att barn- och ungdomsnämndens utskottsstruktur 
ger möjlighet för flera politiker att fördjupa sig i och ta ansvar för olika frågor. Likaså 
kan en översyn behöva göras av antalet ledamöter i barn- och ungdomsnämnden. För 
att kunskapsnivån ska kunna hållas hög över ett så brett ansvarsområde ser utskottet 
det som önskvärt med utbildningsinsatser av nämndledamöterna vid inledningen av 
mandatperioden, vid ledamotsbyten samt vid lagändringar eller andra förändringar 
under mandatperioden. 

Utskottet anser att vuxenutbildningen bör läggas på annan nämnd. Anledningen är 
att vuxenutbildningen omfattar många individer samt växer i omfattning och 
samhällsbetydelse. Stora förändringar har skett på senare tid och behöver fortsätta 
ske inom vuxenutbildningen för att anpassa den efter arbetsmarknadens behov och 
för att individer lång från arbetsmarknaden ska kunna komma i arbete. Kortare 
utbildningar har mer karaktären av arbetsmarknadsutbildningar än 
gymnasieutbildningar och kvaliteten på vuxenutbildning utvärderas och behöver 
utvärderas annorlunda än övriga skolformer. Utbildningsnämnden har ökat sitt fokus 
på vuxenutbildningsfrågor under mandatperioden och utskottet anser att kvaliteten, 
tillgången till samt effekten av vuxenutbildning skulle gynnas av att flyttas till en ny 
nämnd tillsammans med frågor som rör integration, egen försörjning, 
arbetsmarknadsfrågor, arbetsträning och eventuellt även näringslivskontakter. 
Förvaltningsorganisationen av dessa frågor bör enligt utskottet följa samma struktur.
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8. Bilagor
1. Sammanställning av barn- och ungdomsnämndens nämndärenden 2018-2019

2. Sammanställning av utbildningsnämndens nämndärenden 2018-2019



2018-02-20
Yttrande, motion (S) Nollvision för fallolyckor Remissvar
Verksamhetsberättelse barn- och ungdomsnämnden 2017 Verksamhetsuppföljning
Hedersrelaterad problematik Infomation
Riktlinjer för skolskjuts utifrån likställighetsprincipen Styrdokument
Revidering av riktlinjer för skolskjuts Styrdokument
Information: Effektutredning av ny skolorganisation Information - ska leda till beslut
Rapport från 2017 års tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Verksamhetsuppföljning
Sammanställning av inkomna klagomål förskola, 2017 Verksamhetsuppföljning
Sammanställning av inkomna synpunkter och klagomål 2017 Verksamhetsuppföljning
Redovisning statistik skolpliktsbevakning 2017 och skolfrånvaro höstterminen -17 Verksamhetsuppföljning
Rapport om statistik kränkande behandling Verksamhetsuppföljning
Samverkan och informationsdelning Information
Rapport om lovskola 2017 Verksamhetsuppföljning
Satsning på idrott och kultur i Vallentunas skolor Information
NTA skolutveckling Verksamhetsbeslut
Remissvar på motion om att se över möjligheter att anordna uppdragsutbildning Remissvar
Remissvar på motion från Vänsterpartiet om karriärtjänster Remissvar
Internkontroll barn- och ungdomsnämnden 2017 Verksamhetsuppföljning
Internkontroll 2018 barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsuppföljning
Flytt av verksamheten vid Lindholmens förskola, Buketten Verksamhetsbeslut

2018-03-20
Information: Effektutredning av ny skolorganisation Information - ska leda till beslut

2018-04-19
Gemensam resultatenhet för Ekebyskolan och Hammarbacksskolan Verksamhetsbeslut
Riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt och skolpliktens upphörande Styrdokument
Patientsäkerhetsberättelser 2017 Verksamhetsuppföljning
Yttrande – motion (S) Utvecklad förvaltningsövergripande samverkan Remissvar
Barn- och ungdomsförvaltningens arbetsmiljömål för 2018 Verksamhetsuppföljning
Information om Skolinspektionens tillsyn 2018 Information
Organisation modersmålsundervisning Verksamhetsbeslut
Förteckning över styrdokument Styrdokument
Utdelning från stiftelsen Josef Anderssons fond Administration
Utdelning från stiftelsen Skolsamfond Administration
Ersättning för obligatorisk lovskola Verksamhetsbeslut
Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden januari-februari 2018 Verksamhetsuppföljning
Remissvar, Policy för arbete med konst i offentlig miljö Remissvar

2018-05-22
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling Styrdokument
Revidering av barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Styrdokument
Remiss, Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtyck Remissvar
Utvärdering av frukostsatsning Information
Tertialrapport 1 2018, Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsuppföljning
Omställningsbidrag Verksamhetsbeslut
Permanent utökning av antal platser på förskolan Vikingen Verksamhetsbeslut - externt
Rättelse av beslut, Riktlinjer Godkännande av fristående förskolor och pedagogisk omsorg Administration

2018-05-29
Tillsynsplan för fristående förskolor 2018 Verksamhetsbeslut
Skolorganisation Verksamhetsbeslut

2018-09-04
Unga kommunutvecklare Information
Riktlinjer för modersmålsundervisning Styrdokument
Förutsättningar för inköp av lokalproducerat kött Information
Information om beslut efter Skolinspektionens tillsyn Information
Skolinspektionens tillsyn av VIMS AB Information
Preliminära betyg vårterminen 2018 Verksamhetsuppföljning
Revidering av riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg Styrdokument
Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden januari-juni 2018 Verksamhetsuppföljning
Fördelning av resultatöverföring från 2017 års bokslut Administration
Åtgärder i effektutredningen av den nya skolorganisationen Verksamhetsbeslut
Revidering av investeringsanslag för införskaffning av inventarier och utrustning till
Hagaskolan

Verksamhetsbeslut/Begäran om medel 
från fullmäktige



2018-10-02
Inköp av kött med ursprung från Vallentuna Verksamhetsbeslut
Information om vitesföreläggande och åtgärder för förskoleverksamheten Information
Rapport statistik skolpliktsbevakning och frånvaro i grundskolan läsåret 2017-2018 Verksamhetsuppföljning
Riktlinjer för skolskjuts utifrån likställighetsprincipen Styrdokument
Yttrande, förslag till kemikalieplan Remissvar
Namn på förskola i Ormsta Verksamhetsbeslut
Delårsberättelse Verksamhetsuppföljning
Sammanträdesplan 2019 Administration

Statsbidrag likvärdig skola Information
Internkontroll, halvårsrapport 2018 Verksamhetsuppföljning
Remissvar, Motion (S) om Metoodebatten Remissvar
Dataskyddsombud för barn- och ungdomsnämnden Administration
Kommunikationsplan för barn- och ungdomsförvaltningen Uppdrag
Sammanträde i december Administration
Utökning av platser vid pysslingens förskolor Ekeby förskola och Västanvindens förskola Verksamhetsbeslut

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2019 
Verksamhetsbeslut/Begäran om medel 
från fullmäktige

2018-12-04
Överlåtelse av Academedias förskolor Kantarellen och Karby Verksamhetsbeslut
Namn på den gemensamma skolenheten Ekeby- och Hammarbacksskolan Verksamhetsbeslut
Revidering av skolval/riktlinjer för antagning till skola Styrdokument
Skolområden Verksamhetsbeslut
Barngruppers storlek och pedagogisk kunskapsutveckling i förskolan Verksamhetsbeslut
Åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn Information
Samverkan för bästa skola Verksamhetsbeslut
Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden oktober 2018 Verksamhetsuppföljning
Läsårsdata 2019/2020 Verksamhetsbeslut



2019-01-22
Förslag till nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av
lärarutbildningen, VFU. Verksamhetsbeslut/avtal
Val av barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Administration
Val av barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Administration
Val av barn- och ungdomsnämndens individutskott Administration
Val av kontaktpolitiker till skolsamråd Administration
Datum för nämnddialog Administration

2019-02-19
Rättelse, val av barn- och ungdomsnämndens individutskott Administration
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente Administration
Val av kontaktpolitiker till skolsamråd Administration
Uppföljning av lovskola läsåret 2017/18 Information
Statistik ärenden om kränkande behandling samt årlig granskning av enheternas 
likabehandlingsplaner Verksamhetsuppföljning
Statistik skolpliktsbevakning och skolfrånvaro höstterminen 2018 Verksamhetsuppföljning
Information om vidtagna åtgärder efter vitesföreläggande Information
Uppföljning insyn Ikasus Information
Nätfilter för elever på Vallentunas kommunala skolor Uppdrag
Rapport, tillsyn av förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna 2018 Verksamhetsuppföljning
Revidering av riktlinjer för tillsyn Styrdokument
Tillsynsplan för fristående förskolor 2019 Verksamhetsbeslut
IT-plan Vallentuna förskolor 2019-2020 Styrdokument
Ansökan om överlåtelse av förskoleverksamhet. Personalkooperativet 
Bergatrollet ekonomiska förening, Skrattegi förskolor & utbildning AB

Verksamhetsbeslut -ska jag hitta på en ny post här - ang 
externa

Ägarbyte. Södra Roslagens Förskolor AB Information
Internkontroll, helårsrapport 2018 Verksamhetsuppföljning
Internkontrollplan 2019 Verksamhetsbeslut
Verksamhetsberättelse barn- och ungdomsnämnden 2018 Verksamhetsuppföljning
Barn- och ungdomsnämndens Verksamhetsplan 2019-2021 Verksamhetsbeslut
Yttrande om revisionsrapporten Granskning av delegationshanteringen Remissvar

2019-03-26
Hemställan om investeringsmedel för lös inredning till Hagaskolan Verksamhetsbeslut/Begäran om medel från fullmäktige
Patientsäkerhetsberättelser 2018 Verksamhetsuppföljning
Information om studieresa till Singapore Information
Yttrande, förslag till måltidspolicy Remissvar
Kompetenshöjning i förskolan Information
Rapport synpunkter och klagomål 2018 Verksamhetsuppföljning
Integrerad språkförskola Verksamhetsbeslut
Anpassning av antalet platser på Katthults förskola Verksamhetsbeslut
Lokaleffektivisering – centrala förskoleområdet Verksamhetsbeslut
Hemställan om investeringsanslag, ombyggnation av Karbyskolan för förskola Verksamhetsbeslut/Begäran om medel från fullmäktige
Förskoleklass Hjälmstaskolan läsåret 2019/2020 Verksamhetsbeslut
Remissvar om rätt till utbildning i förskoleklass för barn till 
beskickningsmedlemmar från tredjeland Remissvar
Reviderade riktlinjer för uppdrag som försterektor Strydokument
Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden januari - februari 2019 Verksamhetsuppföljning
Val av kontaktpolitiker till skolsamråd - uppdrag om översyn av riktlinjer Uppdrag

2019-04-23
Yttrande, förslag till måltidspolicy Remissvar
Uppföljning av uppdraget att motverka rasism och främlingsfientlighet Information
Remissvar på motion (S) om införande av porrfilter på Vallentunas skolor

Remissvar
Remissvar på motion (SD) om rastvärdar i skolan Remissvar
Remissvar på motion (S) Inför ny hyresmodell

Remissvar
Revidering av riktlinjer för tilläggsbelopp Styrdokument
Riktlinjer för nyetableringsersättning

Styrdokument
Hemställan investeringsanslag Hjälmstaskolans kök Verksamhetsbeslut/Begäran om medel från fullmäktige



Hemställan om investeringsanslag, ombyggnation av Karbyskolan för förskola
Verksamhetsbeslut/Begäran om medel från fullmäktige

Yttrande över remiss Skolinspektionen, Vallentuna Internationella 
Montessoriskola Remissvar
Yttrande över remiss Skolinspektionen, Frösunda Omsorg AB Remissvar

Yttrande remiss Skolinspektionen, Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
Remissvar

2019-05-28
Idrott-och kultursatsningen i Vallentunas grundskolor Information
Plan för uppföljning av kompetenshöjande insatser inom förskolan Verksamhetsbeslut

Godkännande av Hagvidson Öst AB som enskild huvudman vid överlåtelse av
förskoleverksamheter från Pysslingen Förskolor och skolor AB Verksamhetsbeslut
Lovisedals förskola till förskoleorganisationen Verksamhetsbeslut

2019-06-18
Plan för Hjälmstaskolan Verksamhetsbeslut/Återemiss
Utvärdering av inköp av kött med ursprung Vallentuna Information
Tertialrapport 1 2019, Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsuppföljning
Information om den obligatoriskt anordnade lovskolan Information
Översyn av riktlinjer för skolsamråd Styrdokument
Remissvar på motion Grönare mat i skolorna och ett hållbarare Vallentuna Remissvar
Remissvar på motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst Remissvar
Remissvar på motion om Internationella Engelska skolans etablering Remissvar
Riktat beslut gällande beviljande av nyetableringsersättning Verksamhetsbeslut
Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Administration
Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott Administration
Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens individutskott Administration

2019-09-10
Preliminära betyg vårterminen 2019 Verksamhetsuppföljning
Beslut angående ansökan om godkännande av fristående förskola Verksamhetsbeslut
Månadsuppföljning barn- och ungdomsnämnden januari-juni 2019 Verksamhetsuppföljning
Remissvar, Miljöpartiet: motion om mer idrott i skolan Remissvar
Val av kontaktpolitiker till skolsamråd Administration
Val av representanter till kommunala funktionshinderrådet Administration

2019-10-01
Uppföljning av uppdrag om motverkande av rasism och främlingsfientlighet Information
Rapport redovisning av statistik skolfrånvaro grundskolan läsåret 2018-2019 Verksamhetsuppföljning
Halvårsrapport internkontroll 2019 Verksamhetsuppföljning
Tertialrapport 2 2019, barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsuppföljning
Yttrande Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten Remissvar
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2020 Verksamhetsuppföljning
Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsbeslut/Begäran om medel från fullmäktige
Val av kontaktpolitiker till skolsamråd Administration
Val av ersättare till kommunala funktionshinderrådet Administration

2019-11-12
Information, revisionsrapport, Granskning av likvärdiga förutsättningar inom 
förskolan Information
Rutiner för övergångar och skolbyten inom och mellan alla kommunala skolor Information
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2018 Verksamhetsuppföljning
Delårsuppföljning kompetenshöjande insatser i förskolan Information
Rapport från Infracontrol om synpunkter från 1 jan – 30 juni 2019 Verksamhetsuppföljning
Åtgärdsuppföljning, Internkontroll delårsrapport 2019 Verksamhetsuppföljning
Revidering av riktlinjer för tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära 
stödåtgärder Styrdokument
Revidering av riktlinjer för strukturersättning Styrdokument
Riktlinjer vid skadegörelse orsakad av elev Styrdokument
Remissvar om motion om modersmålsundervisning Remissvar



Återtagande av uppdrag om nätfilter Administration
Månadsuppföljning januari-oktober 2019 barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsuppföljning

2019-12-17
Information om möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden Information
Kommunikationsplan barn- och ungdomsförvaltningen Administration
Återrapport om uppdrag att motverka främlingsfientlighet och rasism Information
Uppdrag om modersmålsundervisning Uppdrag
Riktlinjer för skolskjuts utifrån likställighetsprincipen Styrdokument
Utvärdering av sammanslagning av resultatenheterna Ekebyskolan och 
Hammarbacksskolan Information
Gemensam resultatenhet för Karlbergsskolan och Hjälmstaskolan Verksamhetsbeslut
Förslag om F-5-organisation Verksamhetsbeslut/återremiss
Revidering riktlinjer ersättning vid nyetablering av skola Styrdokument
Revidering riktlinjer för antagning till skola Styrdokument
Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 Verksamhetsbeslut
Läsårsdata 2020-2021 Verksamhetsbeslut
Tillsynsplan för fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020 Verksamhetsbeslut



2018-02-15
Hedersrelaterad problematik Information
Samverkan och informationsdelning Information/Uppdrag
Rapport om diskriminering, kränkande behandling och trakasserier på Vallentuna gymnasium 2017 Information
Verksamhetsberättelse utbildningsnämnden 2017 Verksamhetsuppföljning
Internkontroll – helårsrapport och åtgärdsuppföljning 2017 Verksamhetsuppföljning
Internkontrollplan 2018 Verksamhetsbeslut
Yttrande om motion (S) om nollvision för fallolyckor Remissvar
Remissvar på motion från Vänsterpartiet om karriärtjänster Remissvar
Datum för nämnddialog Administration

2018-03-22
Patientsäkerhetsberättelser 2017 Verksamhetsuppföljning
Första sökomgången inför läsåret 2018/19 Verksamhetsuppföljning
Information om Skolinspektionens tillsyn Information
Kvalitetsrapport 2017 för Kunskapscentrum Nordost Verksamhetsuppföljning
Månadsuppföljning februari 2018 utbildningsnämnden Verksamhetsuppföljning

2018-04-26
Arbetsmiljömål 2018 Information/uppdrag
Skolbiblioteksplan för Vallentuna gymnasium Verksamhetsbeslut
Rutin för att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro Information
Förteckning över styrdokument Verksamhetsbeslut
Fyllnadsval programråd Adminstration

2018-05-31
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling Styrdokument
Information om åldersuppskrivningar Information/uppdrag
Delegationsordning utbildningsnämnden Styrdokument
Tertialrapport 1 2018 Utbildningsnämnden Verksamhetsuppföljning
Yttrande till handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck Remissvar
Utvärdering av frukostsatsning Information

2018-09-06
Unga kommunutvecklare Information
Information om beslut efter Skolinspektionens tillsyn, Vallentuna kommun Information
Preliminära resultat VT-18 och slutlig antagning HT-18 Verksamhetsuppföljning
Yttrande om motion om förvaltningsövergripande samverkan Remissvar
Fördelning av resultatöverföring från 2017 års bokslut Administration
Månadsuppföljning Utbildningsnämnden januari-juni 2018 Verksamhetsuppföljning
Auktorisationsavtal för vuxenutbildning Verksamhetsbeslut

2018-10-04
Plan för utbildning Vallentuna gymnasium Information
Information om poängplaner, Vallentuna gymnasium Information
Riktlinjer för inackorderingstillägg Styrdokument
Riktlinjer för resebidrag för elever i gymnasieskolan och revidering av delegationsordning Styrdokument
Yttrande, förslag till kemikalieplan Remissvar
Delårsberättelse 2018, utbildningsnämnden Verksamhetsuppföljning
Sammanträdesplan 2019 Administration

2018-11-08
Dataskyddsombud för utbildningsnämnden Administration
Remiss, Motion (S) om Metoodebatten Remissvar
Halvårsrapport internkontroll 2018 Verksamhetsuppföljning

2018-12-06
Åtgärder efter Skolinspektionens tillsyn 2018 Information
Samverkan för bästa skola Verksamhetsbeslut
Månadsuppföljning januari – oktober 2018 Verksamhetsuppföljning
Läsårsdata 2019/2020 Verksamhetsbeslut



2019-01-24
Val av utbildningsnämndens arbetsutskott Administration
Val av kontaktpolitiker till programråd Administration
Förslag till nytt samverkansavtal för den verksamhetsförlagda delen av
lärarutbildningen, VFU. Verksamhetsbeslut

2019-02-21
Uppföljning insyn Ikasus Information
Internkontroll, helårsrapport 2018 Verksamhetsuppföljning
Internkontrollplan 2019 Verksamhetsbeslut
Verksamhetsberättelse utbildningsnämnden 2018 Verksamhetsuppföljning
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Verksamhetsbeslut
Yttrande om revisionsrapporten Granskning av delegationshanteringen Remissvar
Revidering av utbildningsnämndens reglemente Administration

2019-03-28
Statistik och arbete med diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsuppföljning
Patientsäkerhetsberättelser 2018 Verksamhetsuppföljning
Yttrande, förslag till måltidspolicy Remissvar
Första sökomgången inför läsåret 2019/20 Verksamhetsuppföljning
Delegationsordning utbildningsnämnden Administration
Månadsuppföljning utbildningsnämnden januari-februari 2019 Verksamhetsuppföljning

2019-04-25
Uppdrag om riktlinjer för nätfilter Uppdrag
Remissvar på motion om införande av porrfilter på Vallentunas skolor Remissvar
Remissvar på motion om rastvärdar i skolan Remissvar
Yttrande, förslag till måltidspolicy Remissvar

2019-06-13
Yttrande till motion Grönare mat i skolorna och ett hållbarare Vallentuna Remissvar
Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst Remissvar
Tertialrapport 1 2019, Utbildningsnämnden Verksamhetsuppföljning

2019-10-13
Återtagande av uppdrag om riktlinjer för nätfilter och uppdrag om vidare arbete med frågor om pornografi och 
nätfilter Uppdrag
Månadsuppföljning utbildningsnämnden januari-juni 2019 Verksamhetsuppföljning
Tertialrapport 2 2019, utbildningsnämnden Verksamhetsuppföljning
Halvårsrapport internkontroll 2019 Verksamhetsuppföljning
Gymnasieskolpeng fr.o.m 1 januari 2020 Verksamhetsbeslut/Förslag till fullmäktige
Sammanträdesplan utbildningsnämnden 2020 Administration

2019-11-14
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) 
för 2018 Verksamhetsuppföljning
Rutin för övergångar i Vallentuna kommuns kommunala verksamheter Information
Rapport från kontaktcentrets om synpunkter från 1 jan – 30 juni 2019 Verksamhetsuppföljning
Revidering av riktlinjer för tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära stödåtgärder Styrdokument
Remissvar om motion om modersmålsundervisning Remissvar
Val av representanter till kommunala funktionshinderrådet Administration
Månadsuppföljning januari-oktober 2019 utbildningsnämnden Verksamhetsuppföljning

2019-12-19
Information om möjlighet att ha offentliga nämndsammanträden Information
Information om nytt avtal Vallentuna Ungdomsmottagning Information
Riktlinjer vid skadegörelse orsakad av elev Styrdokument
Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 Verksamhetsbeslut
Revidering av utbildningsnämndens reglemente Administration
Läsårsdata 2020-2021 Verksamhetsbeslut


