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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
- Barnkonsekvensanalys lokalförändring Karlslundsskolan
- Betygsresultat årkurs 9

4. Läsårsdata 2022/2023 (BUN 2021.195)
Förslag till 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.

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

5. Information från skolsamråd 2021 (BUN 2021.038)

6. Fyllnadsval kontaktpolitiker till skolsamråd (BUN 2021.039)

7. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till 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 
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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.

Delegationsbeslut
 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

8. Anmälningar för kännedom
Förslag till 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

Anmälda handlingar
 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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