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§ 56
Val av justerare
Anna-Maria Valladolid (S) utses att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 57
Fastställande av dagordning
Ärendet Granskning av grundskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling (BUN
2015.128) flyttas till punkt nummer 4.
Dagordningen fastställs därmed.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 (16)

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden

5 (16)

2015-05-19

§ 58
Verksamheten informerar
Marie Truedsson, utbildningschef, informerade om:
Rekryteringar
Barn- och ungdomsförvaltningen har rekryterat en ny chef för Resurscentrum, Margareta Håkansson
Dahlin, samt en ny kostchef, Charlotte Winzell Münzing.
Lars Hultberg, arbetslagsledare på Lovisedalsskolan, kommer att vara tillförordnad rektor på
Bällstabergsskolan tills att ordinarie rektor har rekryterats. Barn- och ungdomsförvaltningen hoppas
att rekryteringen av en rektor kan bli färdig under hösten.
Ormstaskolans lokaler
Från och med augusti kommer paviljonger att finnas på skolan. De kommer att ersätta de fuktskadade
lokalerna.
Planering inför hösten
Barn och ungdomsförvaltningen kommer att fortsätta med det systematiska kvalitetsarbetet. Man
kommer att fokusera på analysfrågor för att göra att skolornas resultat mer jämförbara.
I skolledningsgrupperna kommer man att arbeta med vision och verksamhetsidéer. Viktigt är att få
med lärarna i arbetet.
Vallentuna blir en del av projektet Läslyftet. Rektorerna kommer att åka iväg på första träffen den här
veckan.
På förskolorna kommer man att arbeta med språkutvecklande arbetssätt och kunskapssyn.
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§ 59
Granskning av grundskolornas planer mot diskriminering och kränkande
behandling (BUN 2015.128)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen och uppdrar åt förvaltningen att genomföra de
åtgärder som föreslagits i redovisningen av uppdraget.
Ärendebeskrivning
Skolinspektionen gav efter regelbunden tillsyn Vallentuna kommun föreläggande angående skolornas
planer mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och ungdomsförvaltningen har som en
insats granskat skolornas planer. Få planer uppfyller de krav som skollagen ställer helt och hållet.
Skolexperten vid barn- och ungdomsförvaltningen kommer under april och maj att besöka ansvariga
vid varje skolenhet och gå igenom respektive plan för revideringar.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 114
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse, 2015-04-17, Granskning av skolornas planer mot diskriminering och
kränkande behandling 2015
2. Uppföljning av planer mot diskriminering och kränkande behandling 2015
3. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 114
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§ 60
SKL Matematiksatsning PISA 2015 (BUN 2014.158)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen och beslutar att det ska finnas
lärarrepresentanter på nämnddialoger.
Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har sedan hösten 2012 deltagit i SKL:s matematiksatsning PISA 2015, Ett
nätverksarbete med fyra nivåer (politiker, förvaltningsledning, rektorer, lärare).
Vi är nu inne på tredje året och har för vår verksamhet och vårt deltagande sammanställt en Årlig
rapport 2 till SKL. Den sammanfattar det arbete som skett hittills.
Vi har också förberett oss inför nästa nätverksträff med temat "Det finns fungerande rutiner för
uppföljning och återkoppling". Den visar hur nuläget ser ut inom och mellan de fyra nivåerna vad
gäller systematiskt kvalitetsarbete. Vi ser vad som hänt sedan 2012 och vad som behöver förtydligas
och utvecklas. Det är nionde nätverksträffen av 12 i SKL satsningen.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och ungdomsnämnden 2014-03-25 § 115
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 113
Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.

Tjänsteskrivelse, 2015-04-17, SKL Matematiksatsning PISA 2015
SKL Matematiksatsning, Årlig rapport 2, 2015-02-19
Nulägesrapport "Systematisk uppföljning och återkoppling(3)" 2014-11-17
PP-presentation nuläge systematiskt kvalitetsarbete april 2015
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 113
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§ 61
Villkor för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola eller
pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun (BUN 2015.183)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att anta Villkor för godkännande av enskild huvudman att
bedriva omsorg i Vallentuna kommun
Ärendebeskrivning
Dokumentet Villkor för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola eller pedagogisk
omsorg i Vallentuna har reviderats. Några förändringar i sakinnehåll från tidigare dokument Villkor
för godkännande av fristående huvudman att bedriva förskola eller pedagogiskomsorg, BUN 2012.069,
har inte skett.
Dokumentet har i vissa delar omstrukturerats. De delar som är specifika för förskolan har samlats
under punkt 18. Specifika villkor för pedagogisk omsorg har samlats i punkt 19. I övrigt är punkterna 1
till17 gemensamma för båda verksamhetsformerna.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 117
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse, 2015-04-13, Villkor för godkännande av enskild huvudman att bedriva
förskola eller pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun
2. Förslag, 2015-03-02, Villkor för godkännande av enskild huvudman att bedriva förskola eller
pedagogisk omsorg i Vallentuna kommun
3. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 117
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§ 62
Stipendium årskurs nio (BUN 2015.186)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar om utdelning av stipendier från "Josef Anderssons fond" och
"Skolsamfonden". Dessa delas ut till elever i årskurs nio som har 16 stycken A i slutbetyg. Beloppet är
1000kr per elev.
Ärendebeskrivning
Stipendier delas ut från fonderna "Josef Anderssons fond" och "Skolsamfonden" varje år till duktiga
elever som belöning och uppmuntran enligt fondernas beskrivning.
Stipendierna är på 1000kr per elev och delas ut i årskurs nio. Tidigare delades stipendiet ut till de
elever som hade 16 stycken MVG eller 320 meritpoäng.
För att det nu ska vara likvärdigt med tidigare regler så ges stipendier framöver till de elever som har
16 stycken A i slutbetyg i årskurs nio.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 115
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2015-04-15, Stipendier årskurs nio
2. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 115
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§ 63
Hemställan om investeringsanslag för Åby ängar förskola (BUN 2015.210)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om 50 miljoner kronor avseende
projektet förskola på Åby ängar.
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fattar genomförandebeslut avseende
alternativ 2 med 5 avdelningar, i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förstudierapport.
Ärendebeskrivning
Byggandet av nya bostadsområdet öster om Vallentuna centrum förväntas ge en kraftig ökning av
antalet barn i förskoleåldern. Befintliga förskolors kapacitet kommer att behöva kompletteras med
flera nya förskolor. Därför planeras enligt kommunplanen för en ny förskola i området Åbyängar.
Förskolan skall rymma 100 barn med tillagningskök och tillhörande förskoletomt.
Barn- och ungdomsnämnden gav hösten 2014 samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
genomföra en förstudie avseende nybyggnation av förskolan i Åby Ängar. Förstudiearbetet har
bedrivits under ledning av kommunens Fastighetsavdelning under vintern 2015 och kan nu
återrapporteras till nämnden i bilaga.
I förstudien har 3 olika alternativ på förskola utvärderats. Det förordade alternativet, alt 2,
tillmötesgår de krav på såväl invändig som utvändig yta för barn och personal med erfordrade
pedagogiska ytor och funktioner. Alternativet har kostnadsberäknats till 50 miljoner kronor med en
genomförandetid på ca 2,5 år efter beslut i kommunfullmäktige. Verksamhetsstart för den nya
förskolan beräknas till våren 2018.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 118
Beslutsunderlag
1.

Tjänsteskrivelse, 2015-04-17, Äskande och beställning avseende förskola på Åby ängar
Förstudierapport Åby Ängar
3. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 118
2.

Expedieras till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktige
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§ 64
Drift av förskola på Åby ängar (BUN 2014.322)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att den nya förskolan på tomten Åby ängar ska drivas i enskild
regi.
Reservation
Thomas Arctaedius (S), Anna-Maria Valladolid (S) och Jenny Törnberg (MP) reserverar sig mot
beslutet.
Ärendebeskrivning
Inom antagen detaljplan för Åby ängar planeras en ny förskola att uppföras.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med att ta fram en förstudie som väntas bli
färdig under våren 2015 varpå projekteringen av den nya förskolan kan inledas. Planerad
verksamhetsstart sker vid årsskiftet 2017/18.
I dagsläget finns inga skolor i det närmaste närområdet. År 2019 kommer Hagaskolan med tillhörande
förskola att starta sin verksamhet norr om Åby ängar. Hagaskolan kommer att drivas i kommunal regi.
Enskild drift av den nya förskolan på Åby ängar skulle medföra en valfrihet mellan kommunala och
privata verksamhetsutövare av områdets förskoleplatser.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Thomas Arctaedius (S) yrkar med bifall från Anna-Maria Valladolid (S) och Jenny Törnberg (MP) att
barn- och ungdomsnämnden beslutar att den nya förskolan på tomten Åby ängar ska drivas i
kommunal regi.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Thomas Arctaedius (S) yrkande och
finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med hennes eget yrkande.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-09 § 170
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 120
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2015-03-18, Drift av förskolan Åby Ängar
2. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 120

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden

12 (16)

2015-05-19

§ 65
Drift av Strix träningssärskola vid Hammarbacksskolan (BUN 2013.348)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att driften av STRIX träningssärskola ska vara i kommunal regi.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen projekterar för närvarande STRIX träningssärskola på
Hammarbacksskolans område. I november 2014 beslutade kommunfullmäktige att projektet skulle
genomföras. Enligt tidsplanen ska verksamhetsstart för träningssärskolan ske år 2017.
Särskolan STRIX är idag delad mellan olika lokaler. Grundsärskolan är placerad på
Hammarbacksskolan och träningssärskolans verksamhet är för närvarande, delad mellan Ekebyskolan
och lokaler på Bullerbyns förskola. Den pedagogiska målsättningen är att samlokalisera de båda
delarna till samma skolområde för att förenkla samarbetet inom STRIX.
Idag drivs särskolan STRIX av kommunen. För att säkerställa en framtida flexibilitet med
grundsärskolan på Hammarbacksskolan är det viktigt att träningssärskolan även fortsättningsvis drivs
i kommunal regi.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår därför att nämnden beslutar om kommunal drift för STRIX
träningssärskola på Hammarbacksskolans skolområde.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-09 § 168
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 119
Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse, 2015-03-19, Drift av STRIX träningssärskola
2. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05 § 119
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§ 66
Beslut om alternativ, temporär lösning förskoleplatser i Karby (BUN
2014.318)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att genomföra temporär lösning förskoleplatser i Karby i enlighet med alternativ 1b i
samhällsbyggnadsförvaltningens förstudierapport. Alternativ 1b innebär paviljonger strax norr om
skoltomten.
- att uppdra åt förvaltningen att diskutera frågan om källarplanets lokaler med
samhällsbyggnadsförvaltningen. Barn- och ungdomsnämnden anser inte att lokalerna är tjänliga och
vill därför inte betala hyra för dem.
Anteckning
Mötet ajourneras under tio minuter.
Ärendebeskrivning
Förskolan Tallstigens nuvarande lokaler är idag mycket slitna och är därmed inte lämpliga att bedriva
förskoleverksamhet i. En temporär lösning för Tallstigen behövs tills en ny förskola står färdig i
området dit verksamheten kan flytta. Den temporära lösningen innebär samtidigt en
kapacitetsförstärkning av antalet förskoleplatser i Karby.
Utökningen av antalet platser ska tillgodose det växande behovet i Karby fram tills dess att den nya
förskolan står klar 2019.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under vintern/våren 2015 genomfört en förstudie avseende en
ersättningslokal för förskolan Tallstigen i Karby. Förstudien återrapporteras nu till nämnden i bilaga.
Alternativ 3 förordas som ersättningslokal. Förslaget innebär en omlokalisering inom befintligt
lokalbestånd på Karbyskolan. Förskolan Tallstigens verksamhet möjliggörs att verka inom skolans
befintliga lokaler vilket bidrar till både ekonomiska och organisatoriska fördelar. Ombyggnationen
bedöms vara klar senast till årsskiftet 2015/16.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden beslutar
- att genomföra temporär lösning förskoleplatser i Karby i enlighet med alternativ 1b i
samhällsbyggnadsförvaltningens förstudierapport. Alternativ 1b innebär paviljonger strax norr om
skoltomten.
- att uppdra åt förvaltningen att diskutera frågan om källarplanets lokaler med
samhällsbyggnadsförvaltningen. Barn- och ungdomsnämnden anser inte att lokalerna är tjänliga och
vill därför inte betala hyra för dem.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.
Ärendets tidigare behandling
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Barn- och ungdomsnämnden 2014-09-09 § 169
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-03-31 § 86
Barn- och ungdomsnämnden 2015-04-21 § 47
Beslutsunderlag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tjänsteskrivelse, 2015-05-19, Beslut om alternativ, temporär lösning förskoleplatser i Karby
Förstudierapport tillfällig förskola Karby ver.2
Fastighetsavdelnings förslag avseende ombyggnation av lokaler för förskola på Karbyskolan
RB 13020 Mätbilaga 1 Karbyskolan
RB 13020 Radonmätning Karbyskolan sjuksköterske exp
RB 15010 Karbyskolan Bilaga Mykologiska analyser
RB 15010 Karbyskolan bilaga Provplatser
8. RB 15010 Karbyskolan rapport
Expedieras till
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 67
Information från Skolsamråd
Hjälmstaskolan
Gunnel Orselius-Dahl (FP) berättade att:
Det noterades att representationen av vårdnadshavare var låg.
I övrigt fick de allmän information om vad som händer på skolan.
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§ 68
Anmälningslistor barn- och ungdomsnämnden 2015 (BUN 2015.006)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden tar del av listan med anmälda protokoll, delegationsbeslut och skrivelser
för perioden 2015-04-13 – 2015-05-10 och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar barn- och ungdomsnämnden del av en lista med anmälda protokoll,
delegationsbeslut och skrivelser.
Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden tar del av listan med anmälda protokoll,
delegationsbeslut och skrivelser för perioden 2015-04-13 – 2015-05-10 och lägger den till
handlingarna.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar i enlighet därmed.
Anmälda protokoll
Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-05-05
Delegationsbeslut
2015-04-14 BUN 2015.209-1

Marie Truedsson
Delegationsbeslut: tillförordnad kanslichef
(Vallentuna kommun) för perioden 2015-04-13 - 2015-08-02

2015-0429

BUN 2015.015-9

Karlbergsskolan
Delegationsbeslut, anmälan av
(Vallentuna kommun) delegationsbeslut, Karlbergsskolan

2015-0429

BUN 2015.277-2

Marie Truedsson
Beslut angående tillfälligt utökad
(Vallentuna kommun) barngrupp, förskolan Kantarellen

2015-0504

BUN 2015.015-10

Karbyskolan
Delegationsbeslut, anmälan av
(Vallentuna kommun) delegationsbeslut, Karbyskolan

2015-0504

BUN 2015.015-11

Karbyskolan
Delegationsbeslut, anmälan av
(Vallentuna kommun) delegationsbeslut, Karbyskolan

Anmälda skrivelser
Inga skrivelser har anmälts under perioden.
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