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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 19:00-20:00

Beslutande 
närvarande

Johan Skog (M) (ordförande), Per Forssberg (KD) (vice ordförande), 
Thomas Arctaedius (S) (2:e vice ordförande), Erik Ideström (L), Lisen 
Sundh (C), Sandra Rudeberg (S), Jenny Thörnberg (MP), Annika 
Fagerberg (SD), Alexandra Herlin (M)  ersätter Lars Åsberg (M)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Mattias Torkelsson (KD), Daniel Säfström (L), Maria Klockare (S), Jessica 
Dyrnes (MP)

Övriga närvarande Susanna Falk (utbildningschef), Linda Hallén (avdelningschef 
verksamhetsutveckling), Christian Hedborg (avdelningschef ekonomi och 
administration), Martin From (nämndsekreterare), Karina Karlsson 
(avdelningschef ekonomi och adminstration), Cathrine Bauhn 
(utbildningsstrateg), Anna Hellberg (administrativ samordnare)

Paragrafer §§17-33

Justerande Sandra Rudeberg

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Martin From

Ordförande _______________________
Johan Skog

Justerande _______________________ 
Sandra Rudeberg
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§17 Val av justerare
§18 Fastställande av dagordning
§19 Verksamheten informerar
§20 Patientsäkerhetsberättelse barn- och elevhälsan 2020
§21 Rapport om synpunkter och klagomål 2020
§22 Yttrande, revisionsrapport om rätten till utbildning
§23 Revidering av riktlinjer för skolskjuts
§24 Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning
§25 Internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2021
§26 Månadsuppföljning januari-februari 2021
§27 Information från skolsamråd 2021
§28 Fyllnadsval kontaktpolitiker till skolsamråd
§29 Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens individutskott
§30 Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott
§31 Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
§32 Redovisning av delegationsbeslut
§33 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Val av justerare
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Sandra Rudeberg (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19
Verksamheten informerar
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Förskoleverksamhet
Andelen utbildade förskollärare har ökat från år till år.
Alla tillsvidareanställda barnskötare har nu en barnskötarutbildning.
Barn- och ungdomsförvaltningen håller på att räkna fram förskollärartätheten.
Det finns en överkapacitet vad gäller antalet förskoleplatser i kommunen.
 
Nationella prov försenas
Införande av digitala nationella prov försenas på grund av säkerhetsbrister.
 
Coronasituationen
Distansundervisning har införts i årskurs 3 på Gustav vasaskolan.
 
Inga stora skolavslutningar kommer att ske. Avslutningar kommer att hållas klassvis.
 
Gymnasiemässan
Höstens gymnasiemässa kommer att ske digitalt.
 
Läxhjälp under corona
Barn- och ungdomsförvaltningen ska återkomma med en fullständig återrapportering.
 
Nämnddialog
Barn- och ungdomsnämnden ska ha nämnddialog den 9 november klockan 15.00.
 
Genomförandeplan
Genomförandeplanen är ännu inte färdig. Barn- och ungdomsförvaltningen planerar att 
presentera genomförandeplanen på kommande nämndsammanträde.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20
Patientsäkerhetsberättelse barn- och elevhälsan 2020 (BUN 2021.046)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelse för barn- och 
elevhälsan. Den redovisas i bilaga.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska 
bedrivas. För Vårdgivaren innebär det bland annat följande:
• Ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta 
förebyggande för att förhindra alla typer av vårdskador
• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser
• Skyldighet att rapportera händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, som bedöms vara en fara för patientens säkerhet, till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
• Uppmuntra patienter och närstående att vara delaktiga i aktuell hälso-och sjukvård och 
därmed i patientsäkerhetsarbetet

Beslutsunderlag
 §15 BUN AU Patientsäkerhetsberättelse 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-02, Patientsäkerhetsberättelse 2020
 PatientsäkerhetsberättelseEMI20
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21
Rapport om synpunkter och klagomål 2020 (BUN 2021.041)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en rapport som visar en sammanställning av 
statistik gällande synpunkter och klagomål som inkommit till barn- och ungdomsnämnden 
under 2020.

Beslutsunderlag
 §16 BUN AU Rapport om synpunkter och klagomål 2020
 Tjänsteskrivelse rapport Synpunkter och klagomål 2020
 Rapport synpunkter och klagomål 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Yttrande, revisionsrapport om rätten till utbildning (BUN 2020.499)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande angående revisionsrapporten Rätten till 
utbildning.

Ärendebeskrivning
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i syfte att 
bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställer ändamålsenliga ruti-ner och processer 
för att upptäcka, utreda och åtgärda elevers frånvaro och främja deras närvaro. Granskningen 
resulterade i december 2020 rapporten ”Rätten till utbildning”. Barn- och 
ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande angående rapporten. Förslaget till 
yttrande innehåller följande delar:

- Revisionens synpunkter samt barn- och ungdomsnämndens kommentarer.
- Revisionens rekommendationer och barn- och ungdomsnämndens åtgärder.
- Framåtriktad analys om åtgärdernas förväntade effekt.

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
 §17 BUN AU Yttrande, revisionsrapport om rätten till utbildning
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-16, Yttrande, revisionsrapport Granskning av rätten till 

utbildning
 Yttrande angående revisionsrapport om rätten till utbildning
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23
Revidering av riktlinjer för skolskjuts (BUN 2021.011)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar den föreslagna revideringen av riktlinjer för skolskjuts. De 
reviderade riktlinjerna ska börja gälla från och med läsåret 2021/2022.
 
Reservationer
Sandra Rudeberg och Thomas Arctaedius (båda S) reserverar sig mot beslutet enligt 
protokollsbilaga 1.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av riktlinjer för 
skolskjuts.

Revideringen består i att ansökan om skolskjuts gäller till den reserverade skolan inom 
kommunen, men även till en annan skola inom kommunen, kommunal eller fristående, så 
länge eleven skulle ha beviljats skolskjuts till sin reserverade skola. Avståndskravet måste 
dock vara uppfyllt även till den valda skolan.

Möjligheten till självskjuts införs och innebär att elevens vårdnadshavare, mot ersättning från 
Vallentuna kommun, tar över hela ansvaret för elevens skolskjuts mellan elevens bostad och 
elevens skola. Självskjuts är en överenskommelse mellan elevens vårdnadshavare och 
Vallentuna kommun.

Utformning/layout av dokumentet och dess text har redigerats för att bättre stämma överens 
med barn- och ungdomsförvaltningens generella utformning av riktlinjer.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Sandra Rudeberg (S) yrkar, med bifall från Thomas Arctaedius (S), att barn- och 
ungdomsnämnden avslår förslaget. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att hans eget yrkande ställs mot Sandra Rudebergs (S) 
avslagsyrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Sandra Rudebergs (S) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §18 BUN AU Revidering av riktlinjer för skolskjuts
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-04, revidering av riktlinjer för skolskjuts
 Revidering av riktlinjer skolskjuts
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24
Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning (BUN 2019.655)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar reviderade riktlinjer för modersmålsundervisning.
 
Reservationer
Sandra Rudeberg och Thomas Arctaedius (båda S) reserverar sig mot beslutet enligt 
protokollsbilaga 2.

Ärendebeskrivning
För elever med annat modersmål än svenska ska modersmålsundervisning ge eleven möjlighet 
att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan.

Riktlinjerna syftar till att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och likvärdig moders-
målsundervisning som tar hänsyn till elevens rättigheter och behov. Bestämmelser om 
modersmålsundervisning finns i skollagen (2010:800), skolförordningen (2011:185) och 
gymnasieförordningen (2010:2039).

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram förslag till reviderade riktlinjer för 
modersmålsundervisning. Förslaget innebär i korthet följande förändringar jämfört med 
nuvarande riktlinjer:

- modersmålsundervisning i grundskola och gymnasieskola sker utanför ordinarie skoltid 
istället för idag då en del lektioner ligger under skoldagen på elevernas raster.

- all modersmålsundervisning sker genom fjärrundervisning på elevens skola, istället för att 
lärare reser till elever och elever reser till anvisad skola.

- gruppindelningen utgår från minst fem elever i varje grupp istället för den statiska 
uppdelningen vi har idag med åk 1-3, 4-6, 7-9 och med många grupper med färre än fem 
elever.

- ämnet modersmål erbjuds de sju år hemkommunen är ålagda enligt skollag, istället för nio 
år. Undervisningen påbörjas från årskurs tre.

- intag organiseras två gånger per år med start för nya elever vid terminsstart.

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

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sandra Rudeberg (S) yrkar, med bifall från Thomas Arctaedius (S), att barn- och 
ungdomsnämnden avslår förslaget. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att hans eget yrkande ställs mot Sandra Rudebergs (S) 
avslagsyrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Sandra Rudebergs (S) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §14 BUN AU Revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning
 Tjänsteskrivelse, 20210212, revidering av riktlinjer för modersmålsundervisning
 Revidering av riktlinjer modersmål
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
Internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2021 (BUN 2021.040)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att godkänna föreslagen interkontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden och fastställer 
årligen rutiner som ska granska under året. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till 
internkontrollplan.

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
 §19 BUN AU Interkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2021
 Internkontrollplan barn- och ungdomsnämnden 2021
 Internkontrollplan 2021 BUN
 Planering internkontroll BUN
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26
Månadsuppföljning januari-februari 2021 (BUN 2021.044)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-februari 2021

Ärendebeskrivning
Ekonomisk rapport för perioden januari-februari 2021 samt prognos för resterande del av året.

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, månadsuppföljning januari-februari 2021
 Månadsuppföljning januari-februari BUN
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27
Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Gustav vasaskolan
Erik Ideström (L) informerade om skolsamråd på Gustav vasaskolan:
- Teknik- och fastighetsförvaltningen ska vidta åtgärder avseende underhåll av lokaler.
- Det arbetas med att underlätta trafiksituationen vid skolan.
- Skolsamrådens form diskuterades.
 
Hagaskolan
Sandra Rudeberg (S) informerade om skolsamråd på Hagaskolan:
- Eleverna tycker att det har fungerat bra med restriktioner för användande av mobiltelefoner.
- Lågstadiet hade haft distansundervisning men återgått till normal undervisning igen.
- Skolan har högt söktryck, alla som söker får inte plats.
- Satsningen på stormentorer har fallit väl ut.
 
Kårsta skola
Jenny Thörnberg (M) informerade om skolsamråd på Kårsta skola:
- Skolan arbetar med att skapa bättre arbetsro. Det förekommer också mycket svordomar. 
Skolan arbetat med under hösten, vilket har gett resultat.
- Skolan bedriver att stort arbete mot mobbning.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28
Fyllnadsval kontaktpolitiker till skolsamråd (BUN 2021.039)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
- entlediga Jenny Thörnberg (MP) från hennes kontaktpolitikeruppdrag för Kårsta skola.
- utse Jenny Thörnberg (MP) till kontaktpolitiker för Karbyskolan.
- utse Lisen Sundh (C) till kontaktpolitiker för Kårsta skola.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden gör fyllnadsval för kontaktpolitiker till skolsamråd.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29
Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens individutskott (BUN 2020.058)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendebeskrivning
En ersättare (C) ska väljas till barn- och ungdomsnämnden individutskott.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30
Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott (BUN 2020.057)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendebeskrivning
En ersättare (C) ska väljas till barn- och ungdomsnämnden förskoleutskott.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31
Fyllnadsval barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (BUN 2020.056)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendebeskrivning
En ersättare (C) ska väljas till barn- och ungdomsnämnden arbetsutskott.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 15 mars 2021.

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 2020.494-1  §4 BUN AU Upphandling av matlådor till ordinärt boende.
 BUN 2021.026-2  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt
 BUN 2020.014-5  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.023-5  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.021-6  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.025-5  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2020.111-5  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2021.037-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2021.007-4  Delegationsbeslut enligt 8.6, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2021.002-5  Ordförandebeslut. Delegationsbeslut enligt 1.1, Övergång till distans- 

och fjärrundervisning för elver i årskurs 9 på Rosendalsskolan
 BUN 2021.002-6  Ordförandebeslut - Delegationsbeslut enligt 1.1, Tillfällig och delvis 

stängning av grundskolor för elever i årskurs 7-9 samt övergång till distans- och 
fjärrundervisning

 BUN 2021.002-7  Ordförandebeslut - Delegationsbeslut enligt 1.1, Tillfällig och delvis 
stängning av Hagaskolan (F-3), övergång till distansundervisning samt stängning av 
fritidshem

 BUN 2021.005-3  Delegationsbeslut, Yttrande till skolinspektionen angående anmälan 
mot Kårsta skolan. 2020:9128

 BUN 2020.654-2  Delegationsbeslut enligt 8.8, Beslut om tilläggsbelopp grundskola
 BUN 2021.048-1  Delegationsbeslut enligt 2.1, Beslutsattestanter barn- och 

ungdomsnämnden fr.o.m. 1 februari 2021
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 BUN 2021.042-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2021.043-1  Delegationsbeslut enligt 8.6, Avslag om skolskjuts
 BUN 2020.029-13  Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande på synpunkter gällande anmälan 

om kränkande behandling vid Karbyskolan
 BUN 2020.053-8  Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande på föreläggande angående 

anmälan mot Karlslundsskolan
 BUN 2020.262-9  Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande gällande riktad tillsyn av 

Hagaskolan
 BUN 2021.002-8  Ordförandebeslut - Delegationsbeslut enligt 1.1, Delvis distans- och 

fjärrundervisning för elever i årskurs 7-9 Lovisedalsskolan
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§ 33
Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och 
med den 15 mars 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 2021-03-09

Beslutsunderlag
  Kommunfullmäktige, HR-policy
 BUN 2020.330-7  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 20780-20
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