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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 19:00-19:45

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Maria Östfalk (M), Alexandra Herlin (M), Maria Klockare (S), Jessica 
Dahlström (S), Elisabet Karlsson (SD)

Övriga närvarande Susanna Falk (utbildningschef), Linda Hallén (avdelningschef 
verksamhetsutveckling), Martin From (nämndsekreterare)

Paragrafer §§41-52

Justerande Thomas Arctaedius

Plats och tid för 
justering

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

Sekreterare Martin From

Ordförande Johan Skog

Justerande Thomas Arctaedius

1 / 17

Comfact Signature Referensnummer: 41746SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§41 Val av justerare
§42 Fastställande av dagordning
§43 Verksamheten informerar

§44 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling 
och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021

§45 Remissvar, motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever med NPF-diagnos
§46 Remissvar, motion om studiecoach till hemmasittare
§47 Översyn av styrdokument mandatperioden 2019-2022
§48 Tertialrapport januari-april 2022, barn- och ungdomsnämnden

§49 Beslut om begäran om ytterligare bidrag enligt 8 kap. 21-22 §§ och 10 kap. 37-38 §§ 
skollagen

§50 Information från skolsamråd 2022
§51 Redovisning av delegationsbeslut
§52 Anmälningar för kännedom
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 41
Val av justerare
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden utser Thomas Arctaedius (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 42
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 43
Verksamheten informerar
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Ukraina-krisen
Tio barn i förskolan och 17 elever i grundskolan har kommit från kriget i Ukraina. Barn- och 
ungdomsförvaltningen inväntar beslut om anvisningar till kommunen.
 
Skolområden
Barn- och ungdomsförvaltningen ser över kommunens skolområden.
 
Pågående dödlig våld
Barn- och ungdomsförvaltningens verksamheter genomgår utbildning i pågående dödligt våld.
 
Brukarenkäter för förskola och skola
Brukarenkäter är genomförda. Resultatet kommer snart att publiceras på kommunens 
webbsida.
 
Nämnddialog
Ordförande informerade om att planen för höstens nämnddialog är förändrad. Istället för att 
nämnddialogen börjar vid 15.00 kommer nämndmötet att förlängas för att ge möjlighet till 
fördjupning.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 44
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 
likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021 (BUN 2022.103)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp 
och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM har fungerat. Föreskriften 
beskriver vidare att om någonting inte fungerat bra ska det förbättras. I Vallentuna kommun 
sker den årliga uppföljningen genom en checklista i kommunens verksamhetssystem för 
kvalitets- och förbättringsåtgärder Stratsys. Respektive chef med arbetsmiljöansvar fördelat 
till sig ansvarar årligen för att fylla i checklistan, delvis tillsammans med medarbetarna, och 
vid behov upprätta förbättringsåtgärder i en handlingsplan. På förvaltningsövergripande nivå 
görs sedan en sammanställning av alla underliggande verksamheters uppföljningar 
tillsammans med en analys och förbättringsområden till nästa år. I den centrala 
arbetsmiljögruppen analyseras förvaltningarnas uppföljningsunderlag och 
kommunövergripande insatser tas fram vid behov.
Under 2021 har frågorna i checklistan arbetats om och det har tillkommit frågor där chefen 
också ska diskutera och reflektera med arbetsgruppen. Årets redovisning är därmed inte fullt 
ut jämförbar med tidigare års redovisningar.

Den årliga uppföljningen visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra 
under året. Även detta år har likt föregående år till stor del präglats av arbetsmiljöutmaningar 
på grund av den rådande pandemin. Löpande undersökningar, riskbedömningar och vidtagna 
åtgärder har därmed behövt anpassas och kontinuerligt arbetats med i verksamheterna. 
Uppföljningen visar på många styrkor och även några åtgärder utifrån vissa områden som 
behöver förstärkas under år 2022.

Beslutsunderlag
 §30 BUN AU Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och 

likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 2021
 Tjänsteskrivelse (2022-05-13) Årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet (SAM) och arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) 2021 
för barn- och ungdomsnämnden

 BUN årlig uppfoljning av SAM och LIMÅ 2021
 Handbok för SAM och LIMÅ i kommunen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 45
Remissvar, motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever med 
NPF-diagnos (BUN 2022.098)
Beslut
Barn-och ungdomsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar.
- föreslå att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Det finns en omfattande rättslig reglering som behöver beaktas för att kunna bedöma 
möjligheterna till riktat extra stöd till elever med NPF, alternativt en form av ett fast 
ersättningsbelopp till resursskolor och resursklasser.

Befintlig lagstiftning bedöms inte ge utrymme för att undersöka möjligheterna till individuellt 
extra stöd på annat sätt än vad som redan beskrivs i skollagen (2010:800), det vill säga att 
stödinsatser ska anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar, oaktat 
funktionsvariation eller diagnos och att alla elever ska behandlas lika samt att tillgången till 
barn- och elevhälsa omfattar alla elever inom samtliga skolformer. Utrymmet för utredning 
om möjligheten till en form av fast ersättning till resursskolor bedöms finnas just inom ramen 
för de så kallade resursskolorna, men då på en organisations- och elevgruppnivå och inte 
enbart kopplat till enskilda elever med NPF. Med hänsyn till likabehandlingsprincipen 
aktualiseras denna möjlighet parallellt även för en motsvarande möjlighet till en form av fast 
ersättning till särskilda undervisningsgrupper. Dock behöver beaktas att det vid beslut om 
sådana former av ersättningsmodeller kan få betydande ekonomiska konsekvenser då utfall av 
nuvarande ersättning inom tilläggsbelopp i relation till nivåer för ersättning riktat till mindre 
undervisningsgrupper i kombination med individuella tilläggsbelopp, kan skilja sig åt 
väsentligt.

Idag föreligger dialog mellan kommuner i regionen rörande införande av strukturbidrag, något 
som Vallentuna kommun behöver förhålla sig till i vidare arbete inom nämndens uppdrag att 
utreda förutsättningar för en kompletterande ersättningsmodell till verksamheter vars 
inriktning är elever i behov av särskilt stöd.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Jenny Thörnberg (MP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs 
(MP) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs (MP) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §32 BUN AU Remissvar, motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever med 

NPF-diagnos
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-12, remissvar, motion om ekonomisk trygghet för skolor 

med elever med NPF-diagnos
 Remissvar
 Remiss, Motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever med NPF-diagnos
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 46
Remissvar, motion om studiecoach till hemmasittare (BUN 2022.040)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att:
-anta föreslaget remissvar.
-föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
 
Reservationer
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion med förslag att Vallentuna kommun i egenskap av 
skolhuvudman ska erbjuda alla elever som är hemmasittare en studiecoach i form av en ”en 
till en online-lärare”.

Sammanfattningsvis bedöms befintlig skollagstiftning, tillsammans med Vallentuna kommuns 
riktlinjer om barns rätt till utbildning, skolans och förvaltningens rutiner och arbete i 
samverkan med olika aktörer, överensstämma med målsättningen med motionen, det vill säga 
att ge eleven en fungerande skolgång. Undervisningen kan således redan idag utifrån elevens 
individuella förutsättningar och behov på kort och längre sikt anpassas och i vissa fall 
innebära undantag från närundervisning, med målet att eleven ska kunna återgå till 
undervisning i skolans lokaler tillsammans med sina klasskamrater.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Jenny Thörnberg (MP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs 
(MP) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Jenny Thörnbergs (MP) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §31 BUN AU Remissvar, motion om studiecoach till hemmasittare
 Tjänsteskrivelse,  2022-05-06, Remissvar, motion om studiecoach till hemmasittare
 BUN 2022.040_remissvar studiecoach
 Remiss, Motion om studiecoach till hemmasittare
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 47
Översyn av styrdokument mandatperioden 2019-2022 (BUN 2022.092)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden fastställer barn- och ungdomsförvaltningens förslag till 
revideringar av styrdokument enligt förteckning.

Ärendebeskrivning
Av Vallentuna kommuns rutin för uppföljning och revidering av författningssamlingen 
framgår bland annat att en översyn av alla styrdokument ska ske minst en gång per 
mandatperiod. Översynen kan leda till att dokumentet antingen behöver revideras eller att 
inget behöver ändras i dokumentet. Barn- och ungdomsförvaltningen bör vid mandatperiodens 
början starta en översyn av samtliga styrdokument och upprätta en plan för vilka 
styrdokument som behöver revideras under mandatperioden och när detta planeras att ske.

Barn- och ungdomsförvaltningen har med anledning av detta tagit fram en förteckning över de 
styrdokument som styr verksamheten som ännu inte reviderats under nuvarande mandatperiod 
och tilldelat dokumentansvar på funktioner vid förvaltningen.

I förteckningen är de dokument som bedöms behöva revideras under aktuell mandatperiod 
markerade med gul färg. Dessa kommer att revideras innan mandatperiodens slut som 
separata ärenden till nämnd. Vissa styrdokument föreslår barn- och ungdomsförvaltningen att 
nämnden upphäver då de inte tillämpas, är inaktuella eller innehållet har flyttats till andra 
styrdokument. Det framgår av förteckningen framgår vilka styrdokument som föreslås 
upphävas. Dessa går upp som separata ärenden till nämnden innan mandatperiodens slut. 
Övriga dokument i förteckningen bifogas denna tjänsteskrivelse för granskning. Dessa 
styrdokument har inte reviderats under mandatperioden men barn- och ungdomsförvaltningen 
bedömer inte att det finns något behov att revidera dessa.

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
 §34 BUN AU Översyn av styrdokument mandatperioden 2019-2022
 Tjänsteskrivelse, översyn av styrdokument mandatperioden 2019-2022
 Förteckning styrdokument barn- och ungdomsnämnden mandatperioden 2019-2022
 5.6.1 Policy för sponsring av skolverksamhet
 5.8.4 Riktlinjer för lokaliseringsersättning - Barn- och ungdomsnämnden
 5.8.6 Riktlinjer för driftansvar vid nyetablering av fristående förskola
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

 5.8.20 Riktlinjer för fullgörande av skolplikt på annat sätt samt skolpliktens 
upphörande
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 48
Tertialrapport januari-april 2022, barn- och ungdomsnämnden (BUN 
2022.104)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden godkänner tertialrapport januari-april för 2022.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en första tertialrapport som innehåller budget- 
och verksamhetsuppföljning samt en prognos för budgetutfallet för hela 2022. 
Tertialrapporten innehåller en uppföljning av de kommungemensamma målen och barn- och 
ungdomsnämndens mål för 2022-2024. Uppföljningen innehåller även ett styrkort med 
nyckeltal för kund/invånare, verksamhet, ekonomi och medarbetare. Resultaten inom 
respektive område analyseras och kommenteras.

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
 §33 BUN AU Tertialrapport januari-april 2022, barn- och ungdomsnämnden
 Tjänsteskrivelse tertialrapport januari-april 2022 barn- och ungdsomsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2022 Barn- och ungdomsnämnden
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 49
Beslut om begäran om ytterligare bidrag enligt 8 kap. 21-22 §§ och 10 
kap. 37-38 §§ skollagen (BUN 2017.168)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden beslutar att avslå begäran om ytterligare bidrag enligt 8 kap. 21-
22 §§ och 10 kap. 37-38 §§ skollagen (2010:800).

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningens sammanställning av resultat per skolform sammanfaller 
med tidigare redovisade resultat per enhet, det vill säga att varje enhet tar med över- eller 
underskott mellan åren samt att Vallentuna kommun inte har tagit beslut om att kompensera 
för underskott inom förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola under åren 2010-2015.

Vallentuna kommun har inte skrivit av, eftergett, balanserat underskott, eller på annat sätt 
tillskjutit medel till den kommunala verksamheten.

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
 §35 BUN AU Beslut om begäran om ytterligare bidrag enligt 8 kap. 21-22 §§ och 10 

kap. 37-38 §§ skollagen
 Beslut om begäran om ytterligare bidrag
 Underlag till beslut om begäran om ytterligare bidrag
 Bilaga till beslut_redovisning per skolform
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 50
Information från skolsamråd 2022 (BUN 2022.050)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Hagaskolan
Sandra Ruderberg (S) informerade:
- Hagadagen kommer att anordnas för första gången.
- ExploreEat har varit på besök.
- Skolan arbetar med internationalisering.
 
Kårsta skola
Lars Åsberg (M) informerade:
- De pratade om den nya byggnationen.

14 / 17

Comfact Signature Referensnummer: 41746SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 51
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med 
den 2 juni 2022.

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
 AVT 2018.002-3  Förlängning av avtal, Livsmedel - kolonial, kött, chark, fisk, djupfryst 

samt mejeri
 BUN 2022.072-1  §22 BUN AU Upphandling (DIS)Vallentuna matmarknad
 BUN 2022.044-4  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om uppskjuten skolplikt
 AVT 2020.070-2  Uppsägning av städavtal med Clean Quality
 BUN 2022.086-2  Delegationsbeslut enligt 8.1, Tillfälligt utökad barngrupp. Vallmons 

förskola AB
 BUN 2022.094-2  Delegationsbeslut enligt 8.1, Tillfälligt utökad barngrupp Åby Ängar 

förskola Skrattegi förskolor & utbildning AB
 BUN 2022.003-14  Delegationsbeslutlista, Beslut om tilläggsbelopp april 2022
 BUN 2022.003-15  Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2022-04-01 - 2022-

04-31 Barn- och ungdomsnämnden
 BUN 2022.003-16  Delegationsbeslutslista, Beslut om skolskjuts 2022-04-01--2022-04-30
 BUN RC 2022.006-6  Delegationsbeslut enligt 11.1, Beslut om mottagande i grundsärskolan
 BUN 2021.184-7  Delegationsbeslut enligt 1.8c, yttrande i förvaltningsrättens mål nr 9776-

22
 BUN 2021.185-6  Delegationsbeslut enligt 1.8c, yttrande i förvaltningsrättens mål nr 9779-

22
 BUN 2021.186-6  Delegationsbeslut enligt 1.8c, yttrande förvaltningsrättens mål nr 9786-

22
 BUN 2021.183-6  Delegationsbeslut enligt 1.8c, yttrande i förvaltningsrättens mål nr 9774-

22
 BUN 2022.102-2  Delegationsbeslut enligt 1.8c, yttrande i förvaltningsrättens mål nr 

9936-22
 BUN 2022.005-9  Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut - Ramavtal av 

fönsterputs, höghöjdsstädning och städuppdrag
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

 BUN 2022.003-17  Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2022-05-01 - 2022-
05-31. Barn- och ungdomsnämnden

 BUN 2022.107-2  Delegationsbeslut enligt 1.9, Yttrande till förvaltningsrätten gällande 
överklagande om skolskjuts. 10635-22

 BUN 2022.078-4  Begäran och beviljande av anstånd
 BUN 2022.075-4  Begäran och beviljande av anstånd
 BUN 2022.070-4  Begäran och beviljande av anstånd
 BUN 2022.081-4  Begäran och beviljande av anstånd
 BUN 2022.076-4  Begäran och beviljande av anstånd
 BUN 2022.071-4  Begäran och beviljande av anstånd
 BUN 2022.105-2  Ansökan och beviljande av anstånd, SI 2022:5172
 BUN 2022.058-2  Ansökan och beviljande av anstånd
 BUN 2021.128-11  Ansökan och beviljande av anstånd, SI 2021:5256
 BUN 2022.003-18  Delegationsbeslut enligt 1.16, beslut att inte besvara remiss gällande 

detaljplan för del 2 av Rickebyhöjden
 BUN 2022.003-19  Delegationsbeslut enligt 1.16, beslut att inte besvara remiss gällande 

detaljplan för Mörby Backe
 BUN 2022.003-20  Delegationsbeslutslista, Beslut om skolskjuts under perioden 2022-04-

01 - 2022-05-31
 BUN 2022.003-21  Delegationsbeslutslista, Beslut om tilläggsbelopp under perioden 2022-

05-01 - 2022-05-31
 BUN 2022.084-4  Begäran och beviljande av anstånd
 BUN 2022.088-4  Begäran och beviljande av anstånd
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2022-06-14

Referensnummer för signaturer:

§ 52
Anmälningar för kännedom
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och 
med den 3 juni 2022.

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 2022-05-31
Barn- och ungdomsnämndens individutskott 2022-06-03

Beslutsunderlag
 BUN 2021.189-3  Dom från förvaltningsrätten, Laglighetsprövning enligt kommunallagen 

gällande skolskjuts. 26295-21
 BUN 2021.040-14  Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2021, samtliga 

nämnder
  Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 

kommun 2021
  Kommunfullmäktige, Miljöredovisning 2021
  Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2021
 BUN 2022.029-8  Beslut från förvaltningsrätten, tillämpning av skollagen; fråga om 

avskrivning, Mål nr 8375-22, 8377-22
 BUN 2022.030-8  Beslut från förvaltningsrätten, Tillämpning av skollagen; fråga om 

avskrivning, mål nr 8375-22, 8377-22
  Kommunstyrelsen, Revidering av den grafiska profilen
 BUN 2021.158-6  Dom, överklagat beslut angående skolskjuts. 6830-21
 BUN 2021.142-8  Beslut från Högsta domstolen, Tilläggsbelopp enligt skollagen; fråga om 

prövningstillstånd. 241-22
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