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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Bällstarummet kl. 18:15-19:35

Beslutande 
närvarande

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

Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Christian Hedborg (avdelningschef 
ekonomi och administration), Linda Hallén (avdelningschef 
verksamhetsutveckling), Susanna Falk (utbildningschef), Charlotte 
Müntzing (avdelningschef konst, miljö och folkhälsa) §§83-85

Paragrafer §§83-90

Justerande Sandra Rudeberg

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Martin From

Ordförande Johan Skog

Justerande Sandra Rudeberg
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§83 Val av justerare
§84 Fastställande av dagordning
§85 Verksamheten informerar
§86 Läsårsdata 2022/2023
§87 Information från skolsamråd 2021
§88 Fyllnadsval kontaktpolitiker till skolsamråd
§89 Redovisning av delegationsbeslut
§90 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

§ 83
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 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

§ 84
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

§ 85
Verksamheten informerar
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Måltider
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om arbetet med utveckling av måltider i 
kommunen.
 
Corona-situationen
Vaccinationsprogrammet för 12-15-åringar har kommit igång.
 
Utvecklingskonferens
Barn- och ungdomsförvaltningen har haft en utvecklingskonferens som handlade om 
systematiskt kvalitetsarbete och de gemensamma utvecklingsmålen.
 
Betygsresultat
Barn- och ungdomsförvaltningen informerade om betygsresultat för årskurs 9 läsåret 
2020/2021.
 
Lokalförändring Karlslundsskolan
Barn- och ungdomsförvaltningen gav uppdateringar om hur arbetet med lokalförändringar på 
Karlslundsskolan fortskrider. Barnkonsekvensanalysen är genomförd.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

§ 86
Läsårsdata 2022/2023 (BUN 2021.195)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer läsårsdata 2022/2023 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer barn- och ungdomsnämnden ramar för elevers kommande läsår. Beslutet 
gäller datum för terminernas början och slut samt vilka dagar som det är lov. Antalet 
studiedagar beslutas också.

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
 §53 BUN AU Läsårsdata 2022/2023
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-19, Läsårsdata 2022/2023
 Läsårsdata 2022-2023 elever grundskola  grundsärskola
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

§ 87
Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Olympiaskolan
Sandra Rudeberg (S) och Erik Ideström (L) informerade:
- Skolan har stort fokus på delaktighet och på att lärmiljön ska vara tillgänglig.
- Det är stort fokus på hälsa och rörelse.
- De pratade om olika alternativ för elever som gått ut årskurs 9.
 
Gustav vasaskolan
Erik Ideström (L) informerade:
- Skolans lokalyta har minskats.
- Trafikfrågor diskuterades.
 
Kårsta skola
Lars Åsberg informerade:
- Frilufts- och rörelsefrämjande aktiviteter diskuterades.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

§ 88
Fyllnadsval kontaktpolitiker till skolsamråd (BUN 2021.039)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Jessica Dahlström (S) till kontaktpolitiker för 
Rosendalsskolan.

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

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

§ 89
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 31 oktober 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 2021.111-6  Delegationsbeslutslista över tilläggsbelopp, september 2021
 BUN 2021.170-2  Delegationsbeslut enligt 6.1, tillfälligt utökad barngrupp förskolan 

Bergatrollet
 BUN 2021.078-4  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - 

Västanvindens förskola
 BUN 2021.077-4  Delegationsbeslut enligt 6.1, Tillfälligt utökad barngrupp - Vallentuna 

montessoriförskola
 BUN 2021.111-7  Delegationsbeslutslista över Skolskjuts 2021-09-01--2021-09-30
 BUN 2021.131-5  Delegationsbeslut enligt 9.7, Utökad interkommunal ersättning. 

Turebergsskolan, Sollentuna
 AVT 2021.028-6  Personuppgiftsbiträdesavtal med Photofame AB/Quickpix4u, Gustav 

Vasakolan och Kårsta skolan
 AVT 2021.028-5  Personuppgiftsbiträdesavtal med Photofame AB/Quickpix4u, 

Rosendalsskolan
 BUN RC 2021.007-7  Delegationsbeslut enligt 9.1, Beslut om mottagande i grundsärskolan
 BUN 2021.111-8  Delegationsbeslut enligt 8.6, Beslut om skolskjuts
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-11-09

Referensnummer för signaturer:

§ 90
Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och 
med den 31 oktober 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 2021-10-26

Beslutsunderlag
 BUN 2021.160-3  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts, 25143-21
 BUN 2021.158-3  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts 25420-21
 BUN 2020.509-5  Kommunfullmäktige, Svar på motion (SD) om viltkött
  Kommunfullmäktige, Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för 

förtroendevalda
 BUN 2021.110-5  Kommunfullmäktige, Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun
  Kommunfullmäktige, Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala 

förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium
 BUN 2021.142-6  Dom, överklagat beslut angående tilläggsbelopp, 23247-21
 BUN 2021.161-4  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts, 25684-21
 BUN 2021.153-3  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts, 24940-21
 BUN 2019.086-6  Kommunfullmäktige, Svar på motion (V) om Engelska skolans 

etablering
  Kommunfullmäktige, Deltagande på distans i fullmäktiges styrelsens och nämndernas 

sammanträden
  Kommunfullmäktige, Revidering av arkivreglemente
  Beslut från förvaltningsrätten, gällande överklagande om skolskjuts. 26155-21
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Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: SANDRA RUDEBERG
ORGANISATION: Vallentuna BUN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09b8fc3022423be2d7dff053fd190ff183
DATUM & TID: 2021-11-10 13:11:39 +01:00

NAMN: Hans Johan Emanuel Skog
ORGANISATION: Vallentuna BUN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _093d976c7b3d4359f267e5fd8a766f2b4f
DATUM & TID: 2021-11-11 09:48:42 +01:00
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