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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 

Referensnummer för signaturer: 

Plats och tid Bällstarummet kl. 18:30-20:50 
  
Beslutande 
närvarande 

Camilla Blacker Wallinsson (M) (ordförande), Per Forssberg (KD) (vice 
ordförande), Sandra Rudeberg (S) (2:e vice ordförande), Alexandra Herlin 
(M), Pierre Blanc (L), Edwin Gines (C), Maria Östfalk (M)  ersätter 
Elisabet Karlsson (SD), Toma Jinga (S)  ersätter Roland Ahl (S), Jelena 
Klemesova (V)  ersätter Maria Klockare (S) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Katarina Grip (M), Sofie Adlerz (KD), Lovisa Hallin (L), Jenny Thörnberg 
(MP) 

  
Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Susanna Falk (utbildningschef), Linda 

Hallén (avdelningschef verksamhetsutveckling), Yllka Cameron 
(avdelningschef ekonomi och administration), Charlotte Müntzing 
(avdelningschef kost, miljö och folkhälsa) 

  
Paragrafer §§34-46 
  
Justerande Sandra Rudeberg 
  
Plats och tid för 
justering 

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

  
  

 

Sekreterare Martin From 
  

 
 

Ordförande Camilla Blacker Wallinsson  
 

 
 

 
  

Justerande Sandra Rudeberg  
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

ÄRENDELISTA 
§34 Val av justerare 
§35 Fastställande av dagordning 
§36 Verksamheten informerar 
§37 Rapport om synpunkter, klagomål och skolinspektionsärenden, 2022 
§38 Rapport om skolfrånvaro höstterminen 2022 
§39 Rapport efter tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2022 
§40 Remissvar, Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan och 

sameskolan 
§41 Månadsuppföljning januari-februari 2023 
§42 Val av kontaktpolitiker till förskole- och skolsamråd 2023-2026 
§43 Information från förskole- och skolsamråd 
§44 Redovisning av delegationsbeslut 
§45 Anmälningar för kännedom 
§46 Förslag om att utreda vikariepoolen 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 34 
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 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 35 
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Ärendet "Förslag om att utreda vikariepoolen" läggs till sist på dagordningen. 
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 36 
Verksamheten informerar 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Sjumilaskogens förskola 
Processen gällande att hitta förskoleplatser för barnen på Sjumilaskogens förskola är färdig. 
 
Bemanningsenheten 
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om bakgrunden till inrättandet av 
bemanningsenheten. Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om hur förändringar av 
Lagen om anställningsskydd har påverkat arbetet. Barn- och ungdomsförvaltningens 
anställda, som arbetar med bemanning, ska enligt plan börja arbetsledas av chefen för 
socialförvaltningens bemanningsenhet. 
 
Vallentuna friskola 
Ändringar i ledningen kommer att göras på Vallentuna friskola. 
 
Förutsättningar för styrning av utbildningsverksamhet 
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om förutsättningarna för styrning av 
utbildningsverksamheten i kommuner. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 37 
Rapport om synpunkter, klagomål och skolinspektionsärenden, 2022 (BUN 
2023.003) 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en rapport som visar en sammanställning av 
statistik gällande inkomna och handlagda ärenden gällande de synpunkter, klagomål och 
skolinspektionsärenden som inkommit till barn- och ungdomsnämnden under 2022. 
 
Synpunkts- och klagomålshanteringen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. 
Målet är att kunna identifiera såväl goda exempel som utvecklingsområden både på 
huvudmannanivå och verksamhetsnivå, utifrån en sammanställning och analys av de inkomna 
ärendena. 
Beslutsunderlag 

• §4 BUN IU Rapport om synpunkter, klagomål och skolinspektionsärenden, 2022 
• Rapport om synpunkter, klagomål och skolinspektionsärenden, 2022 
• BUN, Rapport synpunkter, klagomål och skolinspektion 2022 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 38 
Rapport om skolfrånvaro höstterminen 2022 (BUN 2023.005) 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en rapport som visar en sammanställning av 
statistik för skolpliktsärenden och skolfrånvaro för elever i grundskola och grundsärskola. 
Beslutsunderlag 

• §3 BUN IU Rapport om skolfrånvaro höstterminen 2022 
• Rapport om skolfrånvaro 
• Rapport frånvaro grundskola BUN höstterminen 22 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 39 
Rapport efter tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2022 
(BUN 2023.055) 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och ungdomsnämnden, som är tillsynsmyndighet för fristående förskola och 
pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun, gör enligt beslutad tillsynsplan regelbunden tillsyn 
av de fristående huvudmännen i kommunen. Alla fristående förskolor tillsynas ungefär var 
tredje eller var fjärde år. I tillsynsuppdraget ingår att kontrollera att de fristående 
verksamheterna uppfyller de krav som anges i skollagen, läroplanen och övriga 
styrdokument samt att de följer Vallentuna kommuns riktlinjer för förskoleverksamhet och 
pedagogisk omsorg.  
 
På grund av det stora antalet inställda tillsynsbesök under Coronapandemin åren 2020–2021 
har den regelbundna tillsynen under 2022 omfattat både den uppskjutna tillsynen från 
pandemiåren och den planerade tillsynen för 2022. Under 2022 har 11 av de planerade 14 
tillsynerna av fristående förskolor genomförts och tillsynen av de återstående tre förskolorna 
har skjutits upp till första kvartalen av 2023. 
 
2022 års regelbundna tillsyn har visat på såväl exempel på väl fungerande verksamheter som 
verksamheter med förbättringspotential. Den regelbundna tillsynen avser inte att ge en 
heltäckande bild av tillståndet i verksamheterna. Vallentuna kommuns bedömning, i 
egenskap av tillsynsmyndighet, har gjorts utifrån i vilken utsträckning verksamheten 
uppfyller styrdokumentens krav.  
 
Många av de brister som uppmärksammats under årets tillsyn återfinns i olika grad i flera av 
verksamheterna och bör lyftas och åtgärdas. Bland några av de exempel på brister som kan 
nämnas är systematiskt kvalitetsarbete, barns delaktighet och inflytande, digitalisering, 
pedagogisk dokumentation och tillgängligt lärande. Huvudmännen och rektorerna för 
berörda verksamheter behöver ta ett övergripande ansvar för att skyndsamt åtgärda de 
brister, som har identifierats i deras respektive verksamheter under 2022 års tillsyn. 
 
Årets tillsyn har även lyft fram flertalet goda exempel på väl fungerande verksamheter. 
Tillsynen har dessutom uppmärksammat några områden där samtliga förskolor som hittills 
granskats uppfyller styrdokumentens mål och krav. Några av dessa områden är trygga 
pedagogiska miljöer, minst en legitimerad förskollärare i verksamheten, utdrag ur 
belastningsregistret inhämtas vid nyanställningar och vid vikarieanskaffningar, 
dokumenterade och kända klagomålsrutiner finns, rutiner för anmälan till socialtjänsten 
finns och ett målinriktat arbete för att förebygga kränkande behandling bedrivs. Detta bidrar 
positivt till att möjliggöra en likvärdig förskola inom dessa områden, oavsett om barnen går i 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

en kommunal eller fristående verksamhet. 
 
Tillsynsbesöken blir, förutom att det är en myndighetsutövning, även en viktig del i 
förskolornas kvalitets- och utvecklingsarbete genom den dialog som förs kring 
verksamheternas måluppfyllelse. 
Beslutsunderlag 

• §8 BUN FU Rapport efter tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2022 
• Tjänsteskrivelse, 2023-03-01, Rapport efter tillsyn av fristående förskolor och 

pedagogisk omsorg 2022 
• Rapport Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna 2022 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 40 
Remissvar, Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, specialskolan 
och sameskolan (BUN 2023.012) 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget remissvar. 
  
Anteckning 
Sandra Rudeberg och Toma Jinga (båda S) deltar inte i beslutet. 
 

Ärendebeskrivning 
Vallentuna kommun har blivit ombedda att lämna synpunkter på förslaget om ”Bättre 
anpassad undervisningstid i grundskola, specialskolan och sameskolan” som inkommit från 
Regeringskansliet, utbildningsdepartementet, 2022-12-23. Barn- och ungdomsnämnden 
besvarar remissen för Vallentuna kommuns del. 
 
Promemorians föreslagna ändringar i skolregleringen rör den del av timplanerna som avser 
språkval, skolans val, elevens val och fördelningen av tid mellan vissa ämnen. Förslaget 
innebär att 177 timmar fördelas om från elevens val och läggs på samhällsorienterade ämnen, 
naturvetenskapliga ämnen samt hem- och konsumentkunskap. Omfattningen av skolans val 
påverkas inte.  
 
I förslaget till remissvar besvaras endast delarna om grundskolans timplan. 
   
Yrkanden 
Camilla Blacker Wallinsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande, Camilla Blacker Wallinsson (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar enligt det. 
 
Beslutsunderlag 

• §12 BUN AU Remissvar, Bättre anpassad undervisningstid i grundskolan, 
specialskolan och sameskolan 

• Tjänsteskrivelse, 2023-02-27, Remissvar Bättre anpassad undervisningstid i 
grundskolan, specialskolan och sameskolan 

• Remissvar 230216 
• Remissmissiv, Promemorian Bättre anpassad undervisningstid 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 41 
Månadsuppföljning januari-februari 2023 (BUN 2023.046) 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-februari 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2023 samt prognos för resterande del av 
året. 
   
Yrkanden 
Camilla Blacker Wallinsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande, Camilla Blacker Wallinsson (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden 
beslutar enligt det. 
 
Beslutsunderlag 

• §13 BUN AU Månadsuppföljning januari-februari 2023 
• Tjänsteskrivelse, 2023-03-13, Månadsuppföljning januari-februari 2023 
• BUN Månadsuppföljning januari-februari 2023 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 42 
Val av kontaktpolitiker till förskole- och skolsamråd 2023-2026 (BUN 
2023.019) 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden utser Toma Jinga (S) till kontaktpolitiker för Kårsta skola och 
Kårsta förskola. 
 

Ärendebeskrivning 
Kvarstående val av kontaktpolitiker till förskole- och skolsamråd 2023-2026 
   
Yrkanden 
Sandra Rudeberg yrkar att barn- och ungdomsnämnden utser Toma Jinga (S) till 
kontaktpolitiker för Kårsta skola och Kårsta förskola. 
 
Beslutsgång 
Ordförande, Camilla Blacker Wallinsson (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar enligt det. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 43 
Information från förskole- och skolsamråd (BUN 2023.030) 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen. 
 

Ärendebeskrivning 
Hagaskolan 
Lovisa Hallin (L) och Sandra Rudeberg (S) informerade: 
- Det informerades om trygghetsarbete. 
- Det informerades om årshjul och systematiskt kvalitetsarbete. 
- Sjukfrånvaron är för närvarande hög. 
- Lärarbehörighet för vikarier diskuterades. 
- Det informerades om arbete med internationalisering. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 44 
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 12 mars 2023. 
 

Ärendebeskrivning 
Varje nämndmöte tar barn- och ungdomsnämnden del av en lista med anmälda 
delegationsbeslut. 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 2023.020-2  Delegationsbeslut enligt  8.1, Beslut om tillfälligt utökad barngrupp. 

Förskolan Tripp Trapp Trull 
• BUN 2023.033-2  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt 
• BUN 2023.029-2  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt 
• BUN 2023.035-2  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt 
• BUN 2023.016-9  Delegationsbeslut enligt 7.1, Beslut om tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning 
• BUN 2023.016-10  Delegationsbeslut enligt 7.1, Beslut om tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning 
• BUN 2023.021-4  Delegationsbeslutslista, Beslut om tilläggsbelopp under perioden 2023-

02-01-2023-02-28 
• BUN 2023.021-5  Delegationsbeslutslista, Beslut om skolskjuts under perioden 2023-02-

01-2023-02-28 
• BUN 2023.016-11  Delegationsbeslut enligt 7.1, Beslut om tilläggsbelopp för 

modersmålsundervisning 
• AVT 2022.059-4  Personuppgiftsbiträdesavtal med Digital Fox AB 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 45 
Anmälningar för kännedom 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till 
och med den 12 mars 2023. 
 

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 2023-03-07 
Barn- och ungdomsnämndens individutskott 2023-03-07 
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2023-03-08 
 

 

15 / 16

Comfact Signature Referensnummer: 69612SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  
 

Barn- och ungdomsnämnden 2023-03-21  
   
 
 
 

Referensnummer för signaturer: 

§ 46 
Förslag om att utreda vikariepoolen 
Beslut 
Barn- och ungdomsnämnden avslår Sandra Rudebergs (S) förslag om att utreda 
vikariepoolen. 
 

Ärendebeskrivning 
Sandra Rudeberg (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen ett uppdrag om 
utredning av vikariepoolen. 
 

   
Yrkanden 
Sandra Rudeberg (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden ger förvaltningen ett uppdrag 
enligt protokollsbilaga 1. 
 
Camilla Blacker Wallinsson (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden avslår Sandra 
Rudebergs (S) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande, Camilla Blacker Wallinsson (M), ställer Sandra Rudebergs (S) yrkande mot sitt 
eget yrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hennes 
eget yrkande. 
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Barn- och ungdomsnämnden 21 mars 2023 

Socialdemokraterna väcker ärende om att utreda vikariepoolen 

Vikariepoolen i kommunen har varit tänkt att underlätta vikarieanskaffningen till förskolor, 

fritidshem, grundskolor, grundsärskola och kök. Socialdemokraterna har fått signaler på att det är 

mycket svårt att få tag på vikarier för enheterna via vikariepoolen och det är den enda vägen de får 

använda. 

Därför ser vi ett behov av att utreda om det är motiverat att ha en kommungemensam vikariepool 

eller om det är bättre att enheterna själva ansvarar för vikarieanskaffningen. Har 

organisationsförändringen bidragit till en bättre och enklare vikarieanskaffning för enheterna? Det är 

önskvärt att utredningen visar statistik över frågeställningen. 

För den socialdemokratiska gruppen i Barn- och ungdomsnämnden 

Sandra Rudeberg 

Protokollsbilaga 1
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