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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. Rapport preliminära betyg vårterminen 2021 kommunala 
grundskolan (BUN 2021.162)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den preliminära statistiken för vårterminen 2021 är hämtad ur kommunens eget 
verksamhetssystem. Statistiken avser endast elever i kommunala grundskolor.

De preliminära siffrorna visar att det genomsnittliga meritvärdet för årskurs 9 är 239,3 och att 
andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är 82,9 procent. Det är ett något 
högre genomsnittligt meritvärde än föregående år och samma nivå beträffande 
måluppfyllelsen.
I årskurs 6-9 är det många höga betyg (A+B) i engelska, slöjd och bild. När det gäller de 
underkända betygen (F + streck + anpassad studiegång) fortsätter ämnet matematik att stick ut 
tillsammans med naturvetenskapliga ämnen.

Handlingar
 §46 BUN AU Rapport preliminära betyg vårterminen 2021 kommunala grundskolan
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-03, rapport om preliminära betyg vt 2021
 Rapport preliminära betyg vårterminen 2021

5. Sammanställning av statistik för skolpliktsbevakning och 
frånvaro (BUN 2021.159)
Förslag till 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 
vårterminen 2021.

Handlingar
 §17 BUN IU Sammanställning av statistik för skolpliktsbevakning och frånvaro
 Sammanställning av statistik för skolpliktsbevakning och frånvaro
 Rapport redovisning av statistik och skolpliktsbevakning och skolfrånvaro vårterminen 

2021
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6. Halvårsrapport internkontroll 2021 (BUN 2021.040)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden antar årligen en plan för internkontroll. Utifrån 2021 års 
internkontrollplan har granskningen utförts för första halvåret och resultatet av granskningen 
har sammanställts till en halvårsrapport för Barn- och ungdomsnämndens godkännande.

Handlingar
 §48 BUN AU Halvårsrapport internkontroll 2021
 Halvårsrapport internkontroll 2021, Barn- och ungdomsnämnden
 Internkontroll  halvårsrapport, Barn- och ungdomsnämnden

7. Delårsrapport januari-augusti 2021, barn- och 
ungdomsnämnden (BUN 2021.174)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner delårsrapporten för januari-augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en delårsrapport som innehåller budget- och 
verksamhetsuppföljning samt en prognos för budgetutfallet för hela 2021. Delårsrapporten 
innehåller en uppföljning av de kommungemensamma målen
och nämndens mål för 2021-2023. Uppföljningen innehåller även ett styrkort med nyckeltal 
för kund/invånare, verksamhet, ekonomi och medarbetare. Resultaten inom respektive område 
analyseras och kommenteras.

Handlingar
 §49 BUN AU Delårsrapport januari-augusti 2021, barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Delårsrapport januari-augusti 2021, barn- och ungdomsnämnden
 Delårsrapport januari-augusti 2021, barn- och ungdomsnämnden

8. Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2022 (BUN 
2021.163)
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:

- fastställa följande datum för barn- och ungdomsnämndens sammanträden 2022:
22/2, 22/3, 19/4, 17/5, 14/6, 6/9, 11/10, 15/11, 20/12. Barn- och ungdomsnämndens 
sammanträden börjar klockan 19.00.
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- fastställa följande datum för barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts sammanträden 
2022:
8/2, 8/3, 5/4, 3/5, 31/5, 23/8, 27/9, 1/11, 6/12. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts 
sammanträden börjar klockan 08.00.

- fastställa följande datum för barn- och ungdomsnämndens förskoleutskotts sammanträden 
2022:
9/2, 9/3, 6/4, 4/5, 1/6, 24/8, 28/9, 2/11, 7/12. Barn- och ungdomsnämndens förskoleutskotts 
sammanträden börjar klockan 08.00.

- fastställa följande datum för barn- och ungdomsnämndens individutskotts sammanträden 
2022:
11/2, 3/6, 30/9, 9/12. 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.

Handlingar
 §47 BUN AU Sammanträdesplan barn- och ungdomsnämnden 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-03, Sammanträdesplan 2022
 Sammanträdesplan BUN 2022

9. Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)

10. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 26 september 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.
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Delegationsbeslut
 UN 2021.006-3    Beslut om skolskjuts, Uppsala kommun
 BUN 2021.111-4    Delegationsbeslut - Lista över beslut för tilläggsbelopp under perioden juni-

augusti
 BUN 2021.111-5    Delegationsbeslut - Lista över beslut om skolskjuts under perioden 2021-05-07 - 

2021-08-31
 BUN 2021.128-3    Delegationsbeslut enligt 7.8, Yttrande till Skolinspektionen angående anmälan 

2021:3878
 BUN 2021.045-9    Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande till Skolinspektionen angående anmälan 

2021:3749
 BUN RC 2021.008-7    Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskolan
 BUN 2021.131-3    Delegationsbeslut enligt 9.7, Överenskommelse utökad interkommunal 

ersättning. Sollentuna kommun
 BUN 2021.047-8    Delegationsbeslut enligt 1.8, Yttrande till BEO angående föreläggande om 

åtgärder att motverka kränkande behandling på Lovisedalsskolan, 2021:896
 BUN 2021.031-5    Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut– Färskt kött och färsk fågel 

samt vissa charkprodukter

11. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och 
med den 26 september 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 2021-09-21
Barn- och ungdomsnämndens indvidutskott 2021-09-24

12. Fyllnadsval till barn- och ungdomsnämndens förskoleutskott 
(BUN 2020.057)
Ärendebeskrivning
En ersättarplats är vakant.

13. Fyllnadsval till barn- och ungdomsnämndens individutskott 
(BUN 2020.058)
Ärendebeskrivning
En ersättarplats är vakant.
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14. Fyllnadsval kontaktpolitiker till skolsamråd (BUN 2021.039)
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