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Fastställande av dagordning
Verksamheten informerar
Återrapport, uppdrag om övertaganden av privata förskolor
Remissvar, motion om utredning av 1 till 1
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§ 60
Val av justerare
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte
ordförande.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 61
Fastställande av dagordning
Beslut

Följande ärenden läggs till på dagordningen:
- Val av kontaktpolitiker till skolsamråd
- Val av ordförande till barn- och ungdomsnämndens individutskott
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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§ 62
Verksamheten informerar
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Personal

Barn- och ungdomsförvaltningen har rekryterat en utbildningsstrateg, Cathrine Bauhn.
Publicering av statistik

Skolverket publicerar inte längre resultat från enskilda skolenheter och kommuner, vilket gör
det svårt att jämföra resultat med andra verksamheter.
Coronasituationen

Verksamheten är även fortsättningsvis anpassad efter coronasituationen.
Uppstart på terminen

Uppstarten har gått väl. Personalomsättningen har varit låg.
Utredning om fritidshem

I en statlig utredning har Vallentuna kommuns satsning på fritidshem lyfts upp som ett gott
exempel.
Utbildningssatsning barnskötare

Satsningen på att fortbilda till barnskötare har fått ett positivt resultat och kommer att
fortsätta.
Pilotprojekt städupphandling

I pilotprojektet för upphandling av städ har företaget Clean Quality vunnit.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 8178SE

5 / 29

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden

2020-09-08

§ 63
Återrapport, uppdrag om övertaganden av privata förskolor (BUN
2020.242)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden gav i december 2018 barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag
att utreda hur hastiga övertaganden av förskolor kan undvikas.
Med anledning av den lagändring som trädde i kraft 2019 har en revidering av kommunens
riktlinjer för godkännande och tillsyn av fristående förskolor fritidshem och pedagogisk
omsorg gjorts. I riktlinjerna beskrivs nu en mer omfattande kontroll av verksamheternas
ekonomiska förutsättningar. I den regelbundna tillsynen kommer även de ekonomiska
förutsättningarna att granskas. Den mer omfattande kontrollen säkerställer att kommunen gör
det som krävs för att undvika hastiga övertaganden.
Beslutsunderlag
 §18 BUN FU Återrapport, uppdrag om övertaganden av privata förskolor
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-12, Återrapport, uppdrag om övertaganden av privata
förskolor

Justerandes sign
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§ 64
Remissvar, motion om utredning av 1 till 1 (BUN 2020.012)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar angående motionen.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer

Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet.
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning

Digitalisering inom skolväsendet är en viktig fråga. Den skapar många möjligheter och
förbereder eleverna för framtiden och det samhälle vi lever i. Lärare, skolledning och
huvudman ett gemensamt ansvar för att följa lagstiftning samt de strategier, riktlinjer och
styrdokument som finns kring digitalisering, både nationellt och lokalt i Vallentuna kommun.
Skolan behöver ha strukturer för tillgång till och användande av digitala verktyg i
undervisningen och ansvara för att säkra och utveckla kompetens hos lärare för att möta
kraven i digitaliseringsuppdraget. Både nationella styrdokument och digitalisering av
nationella proven ställer krav på en hög tillgång till digitala verktyg för hela årskurser eller
gymnasiekurser samtidigt. Elever och lärare ska också ha en vana att jobba med de digitala
verktygen som används vid proven vilket kräver regelbunden användning av digitala verktyg i
undervisningen.
Det finns behov av mer forskning om digitala verktygens påverkan och effekt på elevers
lärande och användandet av digitala verktyg behöver en längre få mer tid innan det kan
förväntas att se tydliga resultat av digitaliseringen. Det är inte de digitala verktygen i sig som
skapar effekt på lärande och digitala arbetssätt och verktyg i undervisningen behöver ingå i
skolans systematiska kvalitetsarbete för att utveckla arbetssätten med verktygen i
undervisningen på ett sätt som gynnar lärande. Lärares kompetens kring digitala verktyg
behöver säkras och utvecklas så att det finns en trygghet i att använda digitala verktyg för att
skapa en varierad undervisning.
Sammanfattningsvis visar barn- och ungdomsförvaltningens utredning att:
- digitala verktyg kan vara ett sätt att jämna ut och skapa lika möjligheter för elever med olika
förutsättningar
Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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- styrdokument för skolväsendet sätter krav på skolan att utveckla elevernas digitala
kompetens. De lagar, strategier, riktlinjer och styrdokument som finns skapar förutsättningar
för att Vallentuna kommuns skolverksamheter kan bedriva en adekvat digital undervisning
som innefattar:
- stöd i vilka möjligheter som finns för att utforma undervisningen (exempelvis 1:1-skola)
- hur undervisningen (även 1:1-skola) kan möta den enskilda elevens behov
- arbete med digitala verktyg i undervisningen och att säkerställa och utveckla lärares digitala
kompetens behöver vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete
Yrkanden

Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jenny Thörnberg (MP) yrkar, med bifall från Sandra Rudeberg (S), att barn- och
ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs
(MP) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs (MP) yrkande.
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.
Beslutsunderlag
 §40 BUN AU Remissvar, motion om utredning av 1 till 1
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-18, Remissvar, motion om utredning av 1 till 1
 Remissvar, motion om utredning av 1 till 1
 Remiss, Motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en bra lösning

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 65
Remissvar, motion om bättre villkor för lärare (BUN 2020.011)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget remissvar.
Reservationer

Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning

I Miljöpartiets motion om bättre villkor för våra lärare, inlämnad den 11 december 2019,
pekas det på att kommunens skolor indirekt har belagts med besparingskrav då kostnaderna
för höjda lärarlöner och lokalhyror ökar mer än vad höjningen av skolpeng kan bidra med.
Miljöpartiet föreslår i motionen att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet,
oavsett resultaten i framtida val.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som presenteras i en
bilaga. Vad gäller motionens att-sats ser barn- och ungdomsförvaltningen i grunden positivt
på samarbete och dialog. Barn- och ungdomsförvaltningen överlämnar dock inget förslag till
beslut rörande att-satsen eftersom att barn- och ungdomsförvaltningen inte bör ha synpunkter
på hur de politiska partierna samarbetar.
Yrkanden

Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jenny Thörnberg (MP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen.
Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs
(MP) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs (MP) yrkande.
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§41 BUN AU Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
Tjänsteskrivelse, 2020-08-19, Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
Remiss, Motion (MP) om bättre villkor för lärare
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§ 66
Remissvar, Överenskommelse avseende Ungdomsmottagningen (BUN
2020.241)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden förordar att kommunstyrelsen antar överenskommelsen med
Region Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningen i Vallentuna
kommun.
Ärendebeskrivning

En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan har
tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar
för en likvärdig, jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar,
samt att vara ett stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och
utförandet av verksamheten. En juridisk granskning har visat att driften av en
ungdomsmottagning bör ske i samverkan mellan kommunen och regionen. Beslut om detta
togs av Vallentuna kommun i november 2019. En gemensam överenskommelse bidrar till
samsyn om uppdraget vilket i sin tur skapar goda förutsättningar för gott samarbete i en
verksamhet som bedrivs i samarbete mellan region och kommun.
I Stockholms län finns 32 ungdomsmottagningar som tillhandahåller stöd och vård till unga
mellan 12 och 22 år. För ungdomsmottagningsverksamheten finns inga nationella riktlinjer
utfärdade, vilket har lett till att verksamheten utvecklats på lite olika sätt i olika delar av
landet, och i olika delar av länet. I samband med att särskilda statliga satsningar på
ungdomsmottagningsverksamheten aviserades 2016 ett utvecklingsarbete, såväl regionalt som
lokalt. I den behovsinventering som låg till grund för en regional handlingsplan för
ungdomsmottagningarna framkom bland annat behovet av länsgemensamma och
tvärprofessionella riktlinjer, i syfte att främja en likvärdig, jämställd och jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar. De juridiska förutsättningarna för drift
utkristalliserades under våren 2019. Då ungdomsmottagningen består av såväl medicinska
som psykosociala insatser bör verksamheten drivas av region och kommun tillsammans. De
direktavtal som under ett flertal år tecknats mellan Region Stockholm och respektive kommun
visade sig vara i strid med gällande upphandlingslagstiftning och därmed inte juridiskt
hållbara.
Ungdomsmottagningsverksamheten bygger i hög grad på ett tvärprofessionellt arbete
mellan i första hand barnmorska och kurator. Denna typ av verksamhet, som bygger på såväl
medicinska som psykosociala insatser, ställer höga krav på tydliga uppdrag, samsyn och
integrerade arbetssätt
Den föreslagna överenskommelsen om uppdrag och samverkan för Ungdomsmottagningarna i
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 8178SE

11 / 29

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden

2020-09-08

länet har ett tydligt fokus på målgruppen av ungdomar och deras behov i verksamheten.
Den föreslagna överenskommelsen om uppdrag och samverkan för Ungdomsmottagningarna i
länet är helt i linje med hur Vallentuna kommun har bedrivit verksamheten sedan 2005 i
kommunen.
Yrkanden

Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 200824, Överenskommelse avseende ungdomsmottagningen
 Remiss, Rekommendation om att anta överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet

Justerandes sign
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§ 67
Godkännande av fristående huvudman förskola (BUN 2020.311)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna Ekberg & Wilhelmsson AB,
organisationsnummer 556 885-2437 som fristående huvudman för förskola. Beslutet gäller
även namnbyte till Amico utbildning AB (med samma organisationsnummer).
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna utökning med en (1) förskoleplats under
de förutsättningar som anges i huvudmannens ansökan.
Anteckning

Jenny Thörnberg (MP) anmäler jäv och ersätts av Jessica Dyrnes (MP).
Ärendebeskrivning

Ansökan avser dels byte av huvudman för en befintlig och tidigare godkänd förskola,
Vallentuna Montessori, dels utökning av en (1) förskoleplats. Av ansökan framgår vidare att
nuvarande rektor och nuvarande personalansvarig i styrelsen tillsammans kommer att driva
förskolan, i egenskap av rektor respektive skolchef. Rektor och skolchef kommer tillsammans
med förskolans avdelningsansvariga skapa en ledningsgrupp och kommer att arbeta nära
verksamheten. Förskolan har idag tre avdelningar fördelat på en småbarnsavdelning (14 barn,
åldrarna 1-2 år) och två storbarnsavdelningar (19 respektive 20 barn i åldrarna 3-5 år).
Ansökan om utökning av en (1) plats avser den storbarnsavdelning som idag har 19 barn.
Organisationen och lokalerna ser likadana ut för de båda storbarnsavdelningarna och det
anges att det inte finns något som talar emot att det finns 20 barn på de båda avdelningarna.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tittat på ansökan utifrån ekonomiska, juridiska och
pedagogiska förutsättningar. Bedömningen är att det inte finns något att ifrågasätta eller
undersöka vidare. Bedömningen har även gjorts inom ramen för ägar- och ledningsprövning
enligt skollagen.
Yrkanden

Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Justerandes sign
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Godkännade av fristående huvudman (ägar-och ledningsprövning)
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§ 68
Månadsuppföljning januari-juni 2020 (BUN 2020.086)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner månadsuppföljning januari-juni 2020.
Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport för perioden januari-juni 2020 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 på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §42 BUN AU Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Månadsuppföljning januari-juni 2020 BUN

Justerandes sign
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§ 69
Revidering av delegationsordning (BUN 2020.189)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att fastställa förslaget till reviderad delegationsordning
samt bilaga till delegationsordning.
Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden fastställde en ny delegationsordning 2020-06-16 § 54. Med
anledning av att några direkt avgörande punkter fallit bort i processen upp till nämnd, fattade
ordförande 2020-07-02 ett delegationsbeslut med stöd av punkten 1.1. i delegationsordningen.
Beslutet innebar att fastställandet av den nya delegationsordningen upphävdes och den
tidigare versionen därmed åter blev gällande. Detta beslut fattades med förutsättningen att en
komplett version av reviderad delegationsordning går upp för beslut i barn- och
ungdomsnämndens nästföljande nämnd i september.
Sammanfattningsvis gäller förändringarna grundskola, vad avser punkterna rörande beslut om
tilläggsbelopp samt beslut om skolskjuts. Dessa punkter är således återförda och är markerade
i bifogat dokument. Till följd av de tillagda punkterna har formalia ändrats.
I samband med genomgången har två förslag på nya punkter lagts till (markerade i bifogat
dokument). Dessa punkter gäller undertecknande av delgivningshandling samt
undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal och föreslås i förtydligande syfte.
Bilaga till delegationsordningen är oförändrad, så när som på en rubrikändring i punkt 9
”Tillsyn” och ny rubrik är ”Ägar- och ledningsprövning”, detta i syfte att förtydliga att det
även kan omfatta förändringar av ägar- och ledningskrets utanför själva tillsynsförfarandet.
Yrkanden

Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §43 BUN AU Revidering av delegationsordning
 Revidering av delegationsordning
 Förslag Revidering BUNs delegationsordning, BUN sept 2020
Justerandes sign
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Bilaga rev delegationsordning, BUN sept 2020
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§ 70
Revidering av indikatorer i barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan
2020-2022 (BUN 2020.456)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden godkänner föreslagen revidering av indikatorer i
verksamhetsplan 2020-2022.
Anteckning

Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för 2020-2022 innehåller
kvalitetsindikatorerna måluppfyllelse och meritvärde för skolkommunen som inkluderar både
den kommunala som fristående grundskolan. Då Skolverket från 1 september 2020 inte längre
kommer att publicera statistik på kommunal nivå kommer indikatorer för skolkommunen inte
gå att följa upp på ett kvalitetssäkert sätt.
Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår därför att indikatorer kopplat till den statistik som
kommunen inte längre har tillgång till för skolkommunen revideras så att de istället visar på
resultat för den kommunala verksamheten där förvaltningen har tillgång till och tar fram egen
statistik.
Revideringen gäller endast indikatorer i verksamhetsplanen, övriga texter och
målformuleringar är inte berörda. Föreslagna förändringar är i det bifogade dokumentet
gulmarkerade och består i huvudsak att skolkommun ersätts med kommunala grundskolor.
Indikatorn, andel elever åk 9, kommunala skolor, som nått målen i alla ämnen modellberäknat
värde föreslås tas bort då värdet bygger på statistik som inte längre kommer publiceras.
Yrkanden

Johan Skog (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, revidering av indikatorer barn- och ungdomsnämnden
verksamhetsplan 2020
Justerandes sign

Justerandes sign
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Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan 2020-2022 reviderade indikatorer

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 71
Information från skolsamråd 2020 (BUN 2020.045)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Inga skolsamråd har hållits hittills under terminen, men Johan Skog (M) och Thomas
Arctaedius (S) har besökt ett föräldramöte på Kårsta skola.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 72
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med
den 30 augusti 2020.
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 2020.201-2
BUN 2020.214-2
BUN 2020.187-2
BUN 2020.183-2
BUN 2020.182-2
BUN 2020.177-3
BUN 2020.176-2
BUN 2020.174-2
BUN 2020.173-2
BUN 2020.164-2
BUN 2020.165-2
BUN 2020.122-3
BUN 2020.172-2
BUN 2020.014-2
BUN 2020.015-2
BUN 2020.016-2
BUN 2020.020-2
BUN 2020.024-2
BUN 2020.026-2
BUN 2020.027-2
BUN 2020.111-2
BUN 2020.171-2

Justerandes sign

Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
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BUN 2020.211-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.210-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.209-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.208-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.206-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.205-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.204-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.203-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.017-2
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
BUN 2020.021-2
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
BUN 2020.022-2
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
BUN 2020.023-2
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
BUN 2020.025-2
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
BUN 2020.252-2
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
BUN 2020.234-2
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
BUN 2020.032-6
Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökning av platser
AVT 2016.073-12
Förlängning av ramavtal avseende bemanning lärare och
fritidspedagoger, Humly Edtech AB
AVT 2016.073-13
Förlängning av ramavtal avseende bemanning Lärare och
fritidspedagoger, Pedagogpoolen i Sverige AB
AVT 2016.073-14
Förlängning av ramavtal avseende bemanning Lärare och
fritidspedagoger, Humly Edtech AB
BUN 2020.244-2
Delegationsbeslut enligt 10.3, Tilläggsbelopp
BUN 2020.174-3
Delegationsbeslut enligt 6.6, Tilläggsbelopp
BUN 2020.243-2
Delegationsbeslut enligt 10.3, Tilläggsbelopp
BUN 2020.008-7
Delegationsbeslut enligt 8.3, Överenskommelse om interkommunal
ersättning
BUN 2020.288-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.287-2
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.286-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.268-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.267-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.266-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.255-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.265-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.189-6
Delegationsbeslut enligt 1.1, Upphävande av beslut att fastställa ny
delegationsordning
BUN RC 2020.007-7 Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskola
BUN RC 2020.009-6 Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskola
BUN 2020.008-8
Delegationsbeslut enligt 8.3, Interkommunal ersättning. Täby kommun
BUN 2020.008-9
Delegationsbeslut enligt 8.3, Interkommunal ersättning. Täby kommun
BUN 2020.008-10 Delegationsbeslut enligt 8.3, Interkommunal ersättning. Täby kommun
BUN 2020.008-11
Delegationsbeslut enligt 8.3, Interkommunal ersättning. Täby kommun
BUN 2020.309-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.308-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.291-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.294-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
BUN 2020.295-1
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts

Justerandes sign

Justerandes sign
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BUN 2020.296-1
BUN 2020.297-1
BUN 2020.298-1
BUN 2020.264-1
BUN 2020.301-1
BUN 2020.302-1
BUN 2020.303-1
BUN 2020.306-1
BUN 2020.307-1
BUN 2020.304-1
BUN 2020.305-1
BUN 2020.316-1
BUN 2020.319-1
BUN 2020.321-1
BUN 2020.320-1
BUN 2020.312-1
BUN 2020.313-1
BUN 2020.314-1
BUN 2020.315-1
BUN 2020.318-1
BUN 2020.317-1
BUN 2020.181-3
BUN 2020.180-3
BUN 2020.179-3
BUN 2020.157-3
BUN 2020.263-1
BUN 2020.347-1
BUN 2020.346-1
BUN 2020.345-1
BUN 2020.344-1
BUN 2020.343-1
BUN 2020.342-1
BUN 2020.341-1
BUN 2020.340-1
BUN 2020.339-1
BUN 2020.338-1
BUN 2020.337-1
BUN 2020.336-1
BUN 2020.335-1
BUN 2020.334-1
BUN 2020.333-1
BUN 2020.332-1
BUN 2020.331-1
BUN 2020.330-1
BUN 2020.329-1
BUN 2020.328-1
BUN 2020.327-1
BUN 2020.326-1

Justerandes sign

Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 16.4, uppskjuten skolplikt
Delegationsbeslut enligt 13.1, återkallat beslut om beviljat tilläggsbelopp
Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
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BUN 2020.325-1
BUN 2020.324-1
BUN 2020.377-1
BUN 2020.382-1
BUN 2020.383-1
BUN 2020.381-1
BUN 2020.380-1
BUN 2020.353-1
BUN 2020.365-1
BUN 2020.378-1
BUN 2020.369-1
BUN 2020.367-1
BUN 2020.371-1
BUN 2020.372-1
BUN 2020.375-1
BUN 2020.376-1
BUN 2020.379-1
BUN 2020.363-1
BUN 2020.357-1
BUN 2020.351-1
BUN 2020.354-1
BUN 2020.352-1
BUN 2020.355-1
BUN 2020.356-1
BUN 2020.358-1
BUN 2020.359-1
BUN 2020.360-1
BUN 2020.361-1
BUN 2020.362-1
BUN 2020.368-1
BUN 2020.366-1
BUN 2020.370-1
BUN 2020.373-1
BUN 2020.374-1
BUN 2020.364-1
BUN 2020.388-1
BUN 2020.035-5
och lokalvård
BUN 2020.429-1
BUN 2020.428-1
BUN 2020.427-1
BUN 2020.426-1
BUN 2020.425-1
BUN 2020.424-1
BUN 2020.423-1
BUN 2020.422-1
BUN 2020.421-1
BUN 2020.420-1

Justerandes sign

Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.5, omprövning av beslut om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 3.11, Tilldelningsbeslut - upphandling av städ
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
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BUN 2020.419-1
BUN 2020.418-1
BUN 2020.417-1
BUN 2020.415-1
BUN 2020.414-1
BUN 2020.431-1
BUN 2020.432-1
BUN 2020.433-1
BUN 2020.434-1
BUN 2020.435-1
BUN 2020.436-1
BUN 2020.437-1
BUN 2020.438-1
BUN 2020.439-1
BUN 2020.440-1
BUN 2020.441-1
BUN 2020.442-1
BUN 2020.443-1
BUN 2020.444-1
BUN 2020.445-1
BUN 2020.446-1
BUN 2020.447-1
BUN 2020.448-1
BUN 2020.452-1
BUN 2020.453-1
BUN 2020.392-1
BUN 2020.391-1
BUN 2020.393-1
BUN 2020.408-1
BUN 2020.409-1
BUN 2020.410-1
BUN 2020.411-1
BUN 2020.412-1
BUN 2020.413-1
BUN 2020.394-1
BUN 2020.395-1
BUN 2020.396-1
BUN 2020.397-1
BUN 2020.398-1
BUN 2020.399-1
BUN 2020.400-1
BUN 2020.401-1
BUN 2020.402-1
BUN 2020.403-1
BUN 2020.404-1
BUN 2020.405-1
BUN 2020.406-1
BUN 2020.407-1

Justerandes sign

Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts
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BUN 2020.430-1

Justerandes sign

Delegationsbeslut enligt 13.4, Avslag om skolskjuts

Justerandes sign
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§ 73
Anmälningar för kännedom
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för
kännedom till och med den 30 augusti 2020.
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 2020-08-25
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2020-08-26
Beslutsunderlag





GDPR-rapport 2019
BUN 2019.040-19
Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga
nämnder
Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna
kommun 2019
BUN 2019.635-10
Kommunfullmäktige, Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden

2020-09-08

§ 74
Val av kontaktpolitiker till skolsamråd (BUN 2020.046)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- utse Maria Klockare (S) till kontaktpolitiker på Karslund Norra.
- utse Sandra Rudeberg (S) till kontaktpolitiker på Hagaskolan och entlediga henne från sitt
kontaktpolitikeruppdrag på Karbyskolan.
- utse Thomas Arctaedius (S) till kontaktpolitiker för Karbyskolan.
- entlediga Jenny Thörnberg (MP) från sitt uppdrag som kontaktpolitiker på Rosendalsskolan.
Ärendebeskrivning

Barn- och ungdomsnämnden gör fyllnadsval för kontaktpolitiker till skolsamråd.
Yrkanden

Thomas Arctaedius (S) yrkar barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- utse Maria Klockare (S) till kontaktpolitiker på Karslund Norra.
- utse Sandra Rudeberg (S) till kontaktpolitiker på Hagaskolan och entlediga henne från sitt
kontaktpolitikeruppdrag på Karbyskolan.
- utse Thomas Arctaedius (S) till kontaktpolitiker för Karbyskolan.
Jenny Thörnberg (MP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden entledigar henne från sitt
uppdrag som kontaktpolitiker på Rosendalsskolan.
Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det finns två yrkanden som inte motsäger
varandra. Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att barn- och
ungdomsnämnden beslutar enligt dem.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden

2020-09-08

§ 75
Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens individutskott (Valärende 20192022) (BUN 2020.058)
Beslut

Barn- och ungdomsnämnden utser Johan Skog (M) till ordförande i barn- och
ungdomsnämndens individutskott från och med det datum som kommunfullmäktiges
protokoll från den 7 september är justerat.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade måndagen den 7 september att entlediga Camilla Blacker
Wallinsson (M) från sitt uppdrag i barn- och ungdomsnämnden. Camilla Blacker Wallinsson
var ordförande i barn- och ungdomsnämndens individutskott. Barn- och ungdomsnämnden
gör därför fyllnadsval för ordförandeposten i barn- och ungdomsnämndens individutskott.
Yrkanden

Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden utser Johan Skog (M) till ordförande i
barn- och ungdomsnämndens individutskott från och med det datum som
kommunfullmäktiges protokoll från den 7 september är justerat.
Beslutsgång

Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Namn

Hans Johan Emanuel Skog

Organisation

Vallentuna BUN

Datum & Tid

2020-09-10 19:27:41 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation
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Namn

SANDRA RUDEBERG

Organisation

Vallentuna BUN

Datum & Tid

2020-09-10 20:58:52 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation
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