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Nörthen (C), Sandra Rudeberg (S), Jenny Thörnberg (MP), Annika 
Fagerberg (SD), Maria Östfalk (M)  ersätter Lars Åsberg (M)
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Alexandra Herlin (M), Mattias Torkelsson (KD), Mathias Lasu (L), Per 
Wijkström (C), Gustav Elfström (S)

Övriga närvarande Susanna Falk (utbildningschef), Linda Hallén (avdelningschef 
verksamhetsutveckling), Martin From (nämndsekreterare), Charlotte 
Müntzing (avdelningschef kost, miljö och folkhälsa), Christian Hedborg 
(avdelningschef ekonomi och administration), Ylva Hjörvid (tal- och 
språkpedagog) §§76-78, Maud Andersson (specialpedagog) §§76-78
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Justerande Sandra Rudeberg
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Sekreterare _______________________
Martin From

Ordförande _______________________
Johan Skog

Justerande _______________________ 
Sandra Rudeberg
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ÄRENDELISTA
§76 Val av justerare
§77 Fastställande av dagordning
§78 Verksamheten informerar
§79 Information om ordningsregler i grund- och grundsärskola
§80 Rapport preliminära betyg vårterminen 2020, kommunala grundskolan
§81 Sammanställning av statistik för skolpliktsbevakning och skolfrånvaro
§82 Delårsrapport januari – augusti barn- och ungdomsnämnden
§83 Halvårsrapport internkontroll 2020
§84 Yttrande om portionspriser för mat inom äldreomsorgen
§85 Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2021
§86 Information från skolsamråd 2020
§87 Redovisning av delegationsbeslut
§88 Anmälningar för kännedom
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§ 76
Val av justerare

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 77
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 78
Verksamheten informerar

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
SLS
Ylva Hjörvid, tal- och språkpedagog, och Maud Hallberg Andersson, specialpedagog, 
informerade om språk- läs och skrivutvecklande arbete i förskola och grundskola (SLS). 
Arbete som utförs är bland annat:
- Språkutvecklande satsningar med uppföljande processtöd i förskola
- Utbildning och fortbildning.
- Reviderad resultatuppföljningsplanen i grundskola.
- Införande av verktyget LegiLexi i grundskola.
- Samverkan med andra kommuner.
Fokus i arbetet är att skapa systematik som löper från förskola till grundskola.
 
Val av gymnasium, elever som slutat årskurs 9
Av de elever som slutade årskurs 9 antogs flest till följande gymnasieskolor:
1. Åva gymnasium
2. Vallentuna gymnasium
3. Tibble gymnasium
4. Täby enskilda gymnasium
 
Coronapandemin
Barn- och ungdomsförvaltningen följer dagligen frånvaron bland barn, elever och 
medarbetare. Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.
 
Brand i papperskorgar på Hagaskolan
Bränder har uppstått i papperskorgar på två toaletter på Hagaskolan. Bränderna upptäcktes 
tidigt och spred sig inte. Polis och brandkår kom.
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§ 79
Information om ordningsregler i grund- och grundsärskola (BUN 
2020.461)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen ska alla skolor ha ordningsregler. De finns för att upprätthålla studiero och en 
trygg lärmiljö för elever och personal. För att uppnå en trygg lärmiljö är det viktigt med ett 
främjande och förebyggande arbete samt att arbetet är förankrat i skolans värdegrundsarbete.

För att ordningsregler ska uppfylla sitt ändamål behöver lärare göra eleverna delaktiga i att 
utarbeta och följa upp ordningsreglerna. Det framgår också i styrdokument för 
verksamheterna och är i linje med skolornas arbete med barnkonventionen. Med en ökad 
delaktighet ökar förutsättningarna för en samsyn hos elever, skolpersonal och vårdnadshavare. 
Det betyder att ordningsreglerna inte behöver vara utformade på samma sätt på alla skolor – 
utan behöver anpassas efter utbildningens form och elevernas förutsättningar och behov. 
Rektor är den som har ansvar för att ordningsregler finns och för skolans arbete med 
ordningsreglerna.

Skolor i Vallentuna skickar i samband med ny termin ut sina ordningsregler som elever och 
vårdnadshavare får skriva under att de har tagit del av. Det pågår nu ett arbete där barn- och 
ungdomsförvaltningen tillsammans med rektorer för kommunens grundskolor och 
grundsärskola, lyfter frågan om ordningsregler. Arbetet syftar till att stärka upp processen 
kring ordningsregler som en del av skolornas arbete med trygghet och studiero. Arbetet 
kommer att pågå under hösten 2020.

Beslutsunderlag
 §47 BUN AU Information om ordningsregler i grund- och grundsärskola
 Information: ordningsregler i grund- och grundsärskola
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§ 80
Rapport preliminära betyg vårterminen 2020, kommunala grundskolan 
(BUN 2020.485)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den preliminära statistiken för vårterminen 2020 är hämtad ur kommunens eget 
verksamhetssystem. Statistiken avser endast elever i kommunala grundskolor och eventuella 
betyg från lovskolan är inte medräknade.

De preliminära siffrorna visar att det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 är 235,6 och att 
andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 83 procent. Det är en något högre 
nivå än föregående år då andelen var 81 procent.
I årskurser 6-9 är det många höga betyg (A+B) i engelska, slöjd och bild. När det gäller 
underkända betyg (F+ streck+ anpassad studiegång) fortsätter ämnet matematik att sticka ut 
tillsammans med naturvetenskapliga ämnen.

Beslutsunderlag
 §48 BUN AU Rapport preliminära betyg vårterminen 2020, kommunala grundskolan
 Tjänsteskrivelse, rapport preliminära betyg vårterminen 2020, kommunala 

grundskolan
 Rapport preliminära betyg vårterminen 2020, kommunala grundskolan
 Powerpointpresentation - Preliminära betyg vt 20
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§ 81
Sammanställning av statistik för skolpliktsbevakning och skolfrånvaro 
(BUN 2020.459)

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. 
Rapporten redogör för siffror vårterminen 2020 och en jämförelse sker med vår- och 
höstterminen 2019.

Beslutsunderlag
 §24 BUN IU Sammanställning av statistik för skolpliktsbevakning och skolfrånvaro
 BUN 2020.459 Rapport statistik skolpliktsbevakning och frånvaro VT 20
 Sammanställning av statistik för skolpliktsbevakning och skolfrånvaro
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§ 82
Delårsrapport januari – augusti barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2020.475)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en delårsrapport som innehåller budget- och 
verksamhetsuppföljning samt en prognos för budgetutfallet för hela 2020. Delårsrapporten 
innehåller en uppföljning av de kommungemensamma målen och nämndens mål för 2020. 
Uppföljningen innehåller ett styrkort med nyckeltal för kund/invånare, verksamhet, ekonomi 
och medarbetare. Resultaten inom respektive område analyseras och kommenteras

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, delårsrapport januari - augusti 2020 barn- och ungdomsnämnden
 Delårsrapport januari - augusti 2020 barn- och ungdomsnämnden

9 / 19

Comfact Signature Referensnummer: 8654SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83
Halvårsrapport internkontroll 2020 (BUN 2020.030)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden antar årligen en plan för internkontroll. Utifrån 2020
års internkontrollplan har granskningen utförts för första halvåret och resultatet av
granskningen har sammanställts till en halvårsrapport för barn- och ungdomsnämnden.

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
 Internkontroll halvarsuppfoljning (BUN)
 Internkontroll 2020 halvårsrapport

10 / 19

Comfact Signature Referensnummer: 8654SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 84
Yttrande om portionspriser för mat inom äldreomsorgen (BUN 2020.292)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar följande yttrande angående socialnämndens 
uppmaning:
Barn- och ungdomsförvaltningen har under våren tagit fram förslag till effektiviseringar och 
kalkyl för att få ett hållbart portionspris och ökad upplevd kvalitet gällande mat till 
äldreomsorgen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har överlämnat en sammanställning av de olika alternativen 
till Socialförvaltningen som underlag till det fortsatta arbetet med ett hållbart portionspris.

Ärendebeskrivning
Barn och ungdomsnämnden fick den 29 juni en uppmaning från socialnämnden.. 
Socialnämnden rekommenderar barn- och ungdomsnämnden att uppdra barn och
ungdomsförvaltningen att:
1. Snarast möjligt inleda effektiviseringar för att minska matportionspriset som debiteras till 
äldreomsorgen.
2. Snarast möjligt inkomma med en plan och kalkyl för vidare effektivisering av
verksamheten så att matportionspriset blir hållbart i längden.

Bakgrund till socialnämndens beslut är att socialförvaltningen i ett nämndsärende 
uppmärksammat socialnämnden på höjda matpriser för de särskilda boendena för äldre. Barn 
och ungdomsförvaltningen har enligt en preliminär kalkyl flaggat för att matprisernas till 
äldreomsorgen, som är en separat del av kostenhetens uppdrag, behöver höjas för att täcka de 
kostnader uppdraget till äldreomsorgen innebär.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden överlämnar följande yttrande angående 
socialnämndens uppmaning:
Barn- och ungdomsförvaltningen har under våren tagit fram förslag till effektiviseringar och 
kalkyl för att få ett hållbart portionspris och ökad upplevd kvalitet gällande mat till 
äldreomsorgen.
Barn- och ungdomsförvaltningen har överlämnat en sammanställning av de olika alternativen 
till Socialförvaltningen som underlag till det fortsatta arbetet med ett hållbart portionspris.
 
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.
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Beslutsunderlag
 §49 BUN AU Yttrande om portionspriser för mat inom äldreomsorgen
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-11, yttrande om portionspriser för mat inom 

äldreomsorgen
 Socialnämnden, Uppmaning till barn- och ungdomsnämnden om hållbara 

portionspriser för mat till äldreomsorgen
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§ 85
Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2021 (BUN 2020.457)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:

- fastställa följande datum för barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2021:
23/2, 23/3, 20/4, 18/5, 22/6, 7/9, 5/10, 9/11, 14/12. Barn- och ungdomsnämndens 
sammanträden börjar klockan 19.00.

- fastställa följande datum för barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts sammanträden 
2021:
9/2, 9/3, 13/4, 4/5, 8/6, 24/8, 21/9, 26/10, 30/11. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts 
sammanträden börjar klockan 08.00.

- fastställa följande datum för barn- och ungdomsnämndens förskoleutskotts sammanträden 
2021:
10/2, 10/3, 14/4, 5/5, 9/6, 25/8, 22/9, 27/10, 1/12. Barn- och ungdomsnämndens 
förskoleutskotts sammanträden börjar klockan 08.00.

- fastställa följande datum för barn- och ungdomsnämndens individutskotts sammanträden 
2021:
12/2, 11/6, 24/9, 3/12. Barn- och ungdomsnämndens individutskott sammanträden börjar 
klockan 08.00.

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer barn- och ungdomsnämnden sammanträdesplan för kommande år. 
Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden med ett uppehåll över sommaren. 
Nämnden fastställer också sammanträdesdatum för arbetsutskottet och förskoleutskottet som 
bereder ärenden inför nämndens sammanträden. Nämnden fastställer också 
sammanträdesdatum för individutskottet som sammanträder fyra gånger per år.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag, med ändringen att det ska stå att barn- 
och ungdomsnämndens individutskott fastställer datum för 2021, inte 2020.
 
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. 
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Beslutsunderlag
 §50 BUN AU Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2021
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-26, Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2020
 Sammanträdesplan BUN
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§ 86
Information från skolsamråd 2020 (BUN 2020.045)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Hagaskolan
Sandra Rudeberg (S) berättade:
- Satsningen på stormentorer har inletts. Stormentorernas syfte är bland annat att främja 
elevhälsoarbetet och tryggheten på skolan.
- Andelen behöriga lärare är stor.
 
Kårsta skola
Katrin Nörthen (C) berättade:
- Skolan söker lärare för estetiska ämnen och idrott. 
- Landsbygdskolor diskuterades mot bakgrund av nämndens beslut om skolorganisation.
- Skolan arbetar aktivt med att locka lärare. Det är dock svårt att skapa heltidstjänster på 
skolan. 
- Parkeringssituationen vid skolan har brister.
 
Gustav vasaskolan
Erik Ideström (L) berättade:
- Alla lärare är behöriga.
- På grund av att matsalen är trång har skolan nya rutiner för lunchbespisningen.
- Trafiksituationen vid skolan har brister.
- Ekonomin är ansträngd.
 
Karslundsskolan
Mathias Lasu berättade:
- Ekonomin är i god balans.
- Köksrenovering ska bli färdig i december.
- Det internationella utbytet är inställt.
- Föräldragruppen framförde: 
Den vegetariska kosten är oviarierad/vuxeninriktad
Matsäcksstölder har förekommit
Frukstund efterfrågas
De upplever att uppsikten över eleverna ibland brister när de är utomhus.
De vill veta vem som checkat ut barnen vid hämtning
De tog upp frågor om språkbruk och kräkningar
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§ 87
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 27 september 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 2020.458-2  Delegationsbeslut enligt 13.5, Nytt beslut angående skolskjuts
 AVT 2020.070-1  Avtal, städ och lokalvård. Clean Quality i Sverige AB
 AVT 2016.068-5  Förlängning av avtal avseende support och drift, SchoolSoft AB
 BUN 2020.480-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.488-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.481-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.477-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.476-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.473-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.472-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.466-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.464-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.386-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.385-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.387-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.467-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.487-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.484-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.483-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.482-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.478-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.469-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
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 BUN 2020.468-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2019.592-2  Delegationsbeslut enligt 3.2, Samordnad upphandling. 

Upphandlingsdokument - Vikarier för förskola
 BUN 2019.592-5  Delegationsbeslut enligt 3.2, Tilldelningsbeslut - vikarier för förskola
 BUN 2019.592-6  Delegationsbeslut enligt 3.2, Återkallande av tilldelningsbeslut - vikarier 

för förskola
 BUN 2020.491-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.490-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.493-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.479-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.378-3  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.377-3  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.330-3  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.326-3  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.287-3  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.374-3  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.412-3  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.262-3  Delegationsbeslut enligt 1.8, yttrande till skolinspektionen angående 

riktad tillsyn på Hagaskolan. 2020.2386
 BUN 2020.458-9  Delegationsbeslut enligt 1.6, Yttrande i mål 20329-20 gällande 

överklagande av beslut om skolskjuts
 BUN 2020.246-4  Delegationsbeslut enligt 9.10 och 10.3, Beslut om tilläggsbelopp 

grundsärskola och fritidshem
 BUN 2020.246-4  Delegationsbeslut enligt 9.10 och 10.3, Beslut om tilläggsbelopp 

grundsärskola och fritidshem
 BUN 2020.248-3  Delegationsbeslut enligt 9.10, Beslut om tilläggsbelopp grundsärskola
 BUN 2020.249-3  Delegationsbeslut enligt 9.10, Beslut om tilläggsbelopp grundsärskola
 BUN 2020.254-3  Delegationsbeslut enligt 8.8 och 10.3, Beslut om tilläggsbelopp 

grundskola och fritidshem
 BUN 2020.254-3  Delegationsbeslut enligt 8.8 och 10.3, Beslut om tilläggsbelopp 

grundskola och fritidshem
 BUN 2020.269-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.271-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.272-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.273-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.274-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.275-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.276-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.277-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.278-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.281-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.279-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.323-2  Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.251-3  Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-10-06

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 88
Anmälningar för kännedom

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan anmälda handlingar och protokoll som anmälts till 
och med den 25 september 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 2020-09-22
Barn- och ungdomsnämndens individutskott 2020-09-25

Beslutsunderlag
 BUN 2020.192-5  Kommunfullmäktige, Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna 

kommun
  Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2019 års bokslut
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