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Maria Östfalk (M), Alexandra Herlin (M), Mattias Torkelsson (KD),
Daniel Säfström (L), Maria Klockare (S), Jessica Dyrnes (MP)

Övriga närvarande Susanna Falk (utbildningschef), Linda Hallén (avdelningschef
verksamhetsutveckling), Martin From (nämndsekreterare), Christian
Hedborg (avdelningschef ekonomi och administration), Charlotte
Müntzing (avdelningschef kost- miljö- och folkhälsa), Cathrine Bauhn
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Justerande Sandra Rudeberg
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Martin From
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ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Verksamheten informerar

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

§5 Rapport statistik skolpliktsbevakning och skolfrånvaro grund- och grundsärskolan
höstterminen 2020

§6 Ansökan om godkännande av fristående förskola
§7 Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2020
§8 Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden
§9 Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden
§10 Riktlinjer för tilläggsbelopp
§11 Remissvar, motion om viltkött (SD)
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§14 Datum för nämnddialog
§15 Redovisning av delegationsbeslut
§16 Anmälningar för kännedom
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§ 1
Val av justerare
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte
ordförande.
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§ 2
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.

4 / 23

Comfact Signature Referensnummer: 11928SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3
Verksamheten informerar
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Projekt om skolmåltidssystem
Vallentuna kommun har blivit antaget till ett nationellt projekt som handlar om framtidens
skolmåltidssystem. Livsmedelsverket, Vinnova och andra myndigheter håller i projektet som
syftar till göra skolmåltidssystemet mer hållbart utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter. Totalt Fyra kommuner är uttagna. Fem skolor i Vallentuna ska delta i projektet.

Coronasituationen
Smittspridningen har accelererat kraftigt i länet. Region Stockholm har rekommenderar att
årskurs 7-9 samt gymnasieskolor har distansundervisning under vecka 10. I Vallentunas
verksamheter är situationen under kontroll.

Förändringar i läroplan
De förändringar i läroplanen som skulle ha trätt i kraft från och med augusti skjuts upp till
sommaren 2022.

Förändringar i kostorganisationen
Äldreomsorgens matlagning i Väsbygårdens kök ska enligt plan flyttas till Rosendalsskolan
Norra.

Organisationen för kosten i förskolan ses också över. I den nya organisationen, som
förhandlas i mars, är samtliga förskolekök mottagningskök och får varm mat från ett av
närliggande skolkök. Undantag är Ekens förskolas tillagningskök som fortsätter som
tillagningskök.

Digital skyddsrond
En digital skyddsrond har genomförts. Ett problem som många upplever vid hemarbete är att
samarbetet med andra kollegor försvåras.

Statsbidrag
Under februari kommer den första delen av statsbidrag som kallas Skolmiljarden att betalas
ut. Bidraget syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de
har rätt till, trots pandemin. I Vallentuna kommer pengarna att gå till grundskolan.
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Förändrade rutiner för Skolinspektionen
Skolinspektionen har börjat hänvisa fler ärenden till huvudmäns klagomålshantering. Enligt
deras nya riktlinjer måste alla ärenden hos Skolinspektionen först ha kommunicerats till
huvudman.

Klagomål som skickas till politiker
Det är viktigt att politiker vidarebefordrar klagomål till barn- och ungdomsförvaltningen.

Frågor
Sandra Rudberg (S) önskar återkoppling på frågor om specialpedagogik för lärande samt
läxhjälp.
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§ 4
Information om utredning om förutsättningar för en sammanslagning av
barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden (BUN 2021.014)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

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

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

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

Ärendet skickades inte på remiss till hela nämnderna eftersom det inte var ett beslutsärende,
utan endast ett informationsärende.
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Beslutsunderlag
 §5 BUN AU Information om utredning om förutsättningar för en sammanslagning av

barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-21, Information om utredning om förutsättningar för en

sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Utredning, förutsättningar för sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och

utbildningsnämnden
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§ 5
Rapport statistik skolpliktsbevakning och skolfrånvaro grund- och
grundsärskolan höstterminen 2020 (BUN 2021.009)
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 statistik skolpliktsbevakning och skolfrånvaro grund- och

grundsärskolan höstterminen 2020
 Tjänsteskrivelse, redovisning av statistik skolpliktsbevakning och skolfrånvaro ht-20
 Rapport, redovisning av statistik och skolpliktsbevakning och skolfrånvaro

höstterminen 2020
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§ 6
Ansökan om godkännande av fristående förskola (BUN 2020.543)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå ansökan om godkännande av fristående
förskola, gällande ny huvudman i Vallentuna kommun, Skapande Fantasi,
organisationsnummer 802532-6979.

Ärendebeskrivning
Ansökan om godkännande av fristående förskola inkom den 2 november 2020 och avsåg ny
huvudman i Vallentuna kommun. Efter begäran om komplettering har den sökande inkommit
med ekonomiskt underlag innefattande budget.

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser vid nyetablering av enskilda huvudmän
som vill bedriva verksamhet inom skolväsendet enligt skollagen (2010:800). De nya
bestämmelserna innebär att huvudmannaskapet prövas utifrån nya och skarpare krav. Syftet
med de ökade tillståndskraven är att säkerställa att blivande huvudmän har ett seriöst
engagemang samt kan bedriva en god verksamhet av hög kvalitet.

Det är därför viktigt att de frågor i ansökan som rör verksamhetens genomförande och
pedagogiska uppdrag och ansvar, besvaras på sådant sätt att Vallentuna kommun ges
förutsättningar för att kunna säkerställa att huvudmannen står bakom upprättade
stöddokument, har aktuella och relevanta hänvisningar till läroplaner, lagar och förordningar
samt speglar huvudmannens egen kunskap och kompetens.

Lokalen där verksamheten enligt ansökan planeras ligger i Västra Vallentuna (Gamla
Väsbyvägen 4. I lokalen har tidigare bedrivits grundskoleverksamhet. Ansökan omfattar
förskoleplats till 50 barn. Preliminära siffror visar att Vallentunas befolkning endast ökade
med 30 personer under 2020, vilket är betydligt lägre än tidigare beräknad
befolkningsprognos. I Vallentuna kommun har Västra Vallentuna är ett område där
befolkningen i åldrarna 1-2 år beräknas öka med tre procent under en tioårsperiod. Under
samma period minskar befolkningen i åldrarna 3-4 med fjorton procent. Vallentuna kommun
har två förskolor i området som i dagsläget har tvingats stänga en avdelning på respektive
förskola på grund av för litet barnunderlag.

En samlad bedömning visar att det idag saknas tillräckliga förutsättningar för huvudmannen
att bedriva förskoleverksamhet i Vallentuna kommun i den omfattning som framgår av
ansökan.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förskoleutskottets förslag.
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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
 §4 BUN FU Ansökan om godkännande av fristående förskola
 Ansökan om godkännande av fristående förskola
 Ansökan om godkännande av fristående förskola, Förskola Skapande Fantasi
 Bilagor till ansökan
 Budgetkalkyl Jan 2021, förskola skapande fantasi
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§ 7
Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2020 (BUN
2020.030)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2020

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden har i början av 2020 antagit en internkontrollplan för 2020.
Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2020. Resultatet av granskningen har
sammanställts i en helårsrapport till barn- och ungdomsnämnden för godkännande.

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
 §6 BUN AU Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2020
 Internkontroll helårsuppföljning barn- och ungdomsnämnden 2020
 Internkontroll Helarsuppfoljning BUN
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§ 8
Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden (BUN
2020.193)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

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

Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för barn- och
ungdomsnämnden gällande 2020. I verksamhetsberättelsen redovisas nämndens uppföljning
av kommungemensamma mål, nämndens mål med tillhörande indikatorer samt ekonomiskt
utfall.

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
 §7 BUN AU Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2020 barn- och ungdomsnämnden
 Verksamhetsberattelse 2020 barn- och ungdomsnämnden

13 / 23

Comfact Signature Referensnummer: 11928SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-02-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9
Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden (BUN
2021.008)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021-2023.

Anteckning
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) deltar inte i beslutet med hänvisning till
Socialdemokraternas yrkande i ärendet Kommunplan 2021-2023 i kommunfullmäktige.

Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets yrkande i
ärendet Kommunplan 2021-2023 i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett
förslag till barn- och ungdomsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023.

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
 §9 BUN AU Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden
 Verksamhetsplan 2021-2023 barn- och ungdomsnämnden
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§ 10
Riktlinjer för tilläggsbelopp (BUN 2021.010)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar nya riktlinjer för tilläggsbelopp för barn och elever i
förskolan, grundskolan, grundsärskolan och fritidshemmet.

Ärendebeskrivning
Alla förskolor, skolor och fritidshem har enligt skollagen en skyldighet att i olika former ge
stöd åt barn och elever med särskilda förutsättningar och behov.
I de fall där ett barn eller en elev har sådana omfattande behov av stöd som kräver
extraordinära stödåtgärder, kan fristående förskolor, skolor och fritidshem ansöka om
tilläggsbelopp för de barn och elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun.

En elev som riskerar att inte uppfylla utbildningens mål har rätt till stöd i form av extra
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om sådana anpassningar inte är
tillräckliga ska rektor utreda om eleven har behov av särskilt stöd. Särskilt stöd avser insatser
av mer ingripande karaktär, ofta mer varaktiga, som i många fall inte är möjliga att genomföra
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Förskolans, skolans eller fritidshemmets
kostnader för åtgärder inom ramen för extra anpassningar och särskilt stöd täcks av
grundbeloppet.
I några fall räcker inte insatser inom ramen för extra anpassningar och särskilt stöd och
stödbehovet avviker väsentligt från vad som normalt kan hänföras till det generella stöd som
skolan är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall kan förskolan, skolan eller fritidshemmet,
utöver grundbeloppet, ansöka om tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun.

Barn- och ungdomsförvaltningen har identifierat områden inom förvaltningens handläggning
av tilläggsbelopp som kan förtydligas och stärkas. Syftet med dessa riktlinjer är därför att
skapa förutsättningar för en rättssäker bedömning av ansökningar om tilläggsbelopp, vilket
leder till ökad likabehandling av barn och elever med omfattande behov av stöd.

Förutom förändringar i dispositionen har inga sakliga förändringar skett. Riktlinjerna
kompletteras med barn- och ungdomsförvaltningens rutiner för handläggning av
tilläggsbelopp. Den största förändringen är att ansökningsförfarandet har digitaliserats. Det
innebär att fristående huvudmän från och med den 1 januari 2021 ansöker om tilläggsbelopp
genom en länk till systemet DF Respons, samma system som används vid anmälning om
kränkning och för beslut och utredning av problematisk frånvaro hos elever.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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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
 §10 BUN AU Riktlinjer för tilläggsbelopp
 Riktlinjer för tilläggsbelopp
 Revidering av riktlinjer tilläggsbelopp ver 210122
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§ 11
Remissvar, motion om viltkött (SD) (BUN 2020.509)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.

Reservationer
Annika Fagerberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
En motion om viltkött har inkommit från Sverigedemokraterna. Motionen föreslår:
-att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Vallentuna kommuns måltidspolicy till att
uppmuntra användningen av viltkött från svenska leverantörer samt där det är möjligt, gynna
lokala företag och lantbrukare.
-att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över nuvarande och framtida berörda upphandlingar
och där tar in viltkött från svenska leverantörer samt där det är möjligt, gynna lokala företag
och lantbrukare.

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

Annika Fagerberg (SD) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige
bifaller motionen.

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att hans eget yrkande ställs mot Annika Fagerbergs
(SD) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.

Ordförande, Johan Skog (M) ställer sitt eget yrkande mot Annika Fagerbergs (SD) yrkande.
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §8 BUN AU Remissvar, motion om viltkött (SD)
 Tjänsteskrivelse, 20210115, Yttrande-Remiss av motion om viltkött
 Remiss av motion om viltkött
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§ 12
Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Karslundsskolan Norra
Maria Östfalk (M) berättade:
- Utmaningarna har varit stora under pandemin, men inga lektioner har ställts in.
- Skolavslutningen kommer att vara digital.
- Digitaliseringen har under pandemin gått framåt på skolan.

Karlslundsskolan Södra
Maria Östfalk (M) och Per Forssberg (KD) berättade:
- Musikinriktningen fungerar väldigt väl.
- Fasadskyltarna med det gamla skolnamnet finns kvar. Detta ska åtgärdas.
- Köket är nyrenoverat.
- Utbytet med skolor i Frankrike, Spanien Tyskland har inte skett på grund av pandemin.
- Skolvägen är åtgärdad.

Särskilda undervisningsgrupperna
Sandra Rudeberg berättade:
- Grupperna omfattas inte av distansundervisningen.
- De arbetar vidare med att i högre grad inkluderas i övrig skolverksamhet.

Rosendalsskolan Norra och Södra i oktober
Sandra Rudberg (S) berättade att Gustav Elfström (S) vidarebefordrat följande information:
- Lokaler har fräschats upp och skolgård har rustats upp.
- Skolan arbetar aktivt med värdegrundsarbete.

Lovisedalsskolan
Sandra Rudberg (S) berättade att Gustav Elfström (S) vidarebefordrat följande information:
- Arbetet med att höja skolnärvaron är prioriterat.
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§ 13
Fyllnadsval kontaktpolitiker till skolsamråd (BUN 2021.039)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- Karlslundskolan Norra och Södra inte längre ska ha två kontaktpolitiker var, utan
två gemensamma: Jessica Dyrnes (MP) och Maria Östfalk (M).
- Maria Klockare (S) ersätter Gustav Elfström (S) som kontaktpolitiker för Lovisedalsskolan.
- Daniel Säfström (L) utses till kontaktpolitiker för Rosendalsskolan.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gör ändringar gällande kontaktpolitiker för skolor.
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§ 14
Datum för nämnddialog
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Susanna Falk berättade att förvaltningens plan är att nämnddialogen ska vara digital.
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§ 15
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med
den 14 december 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 2020.230-1 Delegationsbeslut enligt 3.2, Upphandlingsdokument - vikarier för

förskola
 BUN 2020.262-6 Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande till skolinspektionen angående

riktad tillsyn på Hagaskolan
 BUN 2020.029-7 Delegationsbeslut enligt, Yttrande till skolinspektionen angående

anmälan mot Karbyskolan. SI 2019 9494.
 BUN 2020.568-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.569-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.566-2 Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Susanns

familjedaghem
 BUN 2020.652-2 Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2021.002-1 Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut. Delvis fjärrundervisning

för elever i grundskolan årskurs 7-9
 BUN 2021.002-2 Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut - Delvis fjärrundervisning

för elever i grundskola årskurs 7-9
 BUN 2021.001-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.655-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2021.007-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2021.006-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2021.002-3 Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut. Delvis fjärrundervisning

för elever i grundskolans årskurs 7-9
 BUN 2020.269-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.252-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
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 BUN 2020.183-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.111-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.106-4 Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.025-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.270-3 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.271-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.272-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.274-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.275-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.021-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.014-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.285-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.284-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.283-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.282-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.281-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.280-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.279-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.278-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.277-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.276-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.029-9 Delegationsbeslut enligt 1.8, Svar på ytterligare utredningsåtgärder

angående anmälan om kränkande behandling vid Karbyskolan. 2019:9494
 BUN 2020.562-2 Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.557-3 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.556-3 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.023-4 Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.181-5 Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.180-5 Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.567-3 Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2021.012-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Beslut om skolskjuts
 BUN 2021.013-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2021.025-1 Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN RC 2020.011-8 Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskolan
 BUN 2021.002-4 Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut - Delvis fjärrundervisning

för elever i grundskolans årskurs 7-9
 BUN 2020.148-4 Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
 BUN 2020.234-3 Delegationsbeslut enligt 6.6, Beslut om tilläggsbelopp förskola
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§ 16
Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och
med den 14 februari 2021

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 2021-02-09
Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 2021-02-10
Barn- och ungdomsnämndens individutskott 2021-02-12

Beslutsunderlag
 BUN 2020.512-5 Kommunfullmäktige, Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Kommunfullmäktige, Integrationspolicy för mottagande och etablering
 Kommunfullmäktige, Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter
 Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2020
 Kommunfullmäktige, Finanspolicy uppdatering
 Kommunfullmäktige, Ändring av policy för styrning och uppföljning av ekonomi och

verksamhet
 BUN 2019.087-6 Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommun
 BUN 2020.478-8 Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 21852-20
 BUN 2020.412-14 Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 20775-20
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