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§ 37
Val av justerare
Beslut

Utbildningsnämnden utser Hamdi Abazi (S) att justera protokollet jämte ordförande.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 38
Fastställande av dagordning
Beslut

Val av kontaktpolitiker till programråd läggs till som ärende nummer 4 på dagordningen.
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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§ 39
Verksamheten informerar
Beslut

Utbildningsnämnden noterar informationen
Ärendebeskrivning
Personal

Barn- och ungdomsförvaltningen har rekryterat en utbildningsstrateg, Cathrine Bauhn.
Coronasituationen

Barn- och ungdomsförvaltningens och Vallentuna gymnasiums verksamheter är anpassade för
att minska risk för smittspridning.
Samverkan för bästa skola

Deltagandet i satsningen Samverkan för bästa skola fortsätter. Kommunen samarbetar med
Uppsala universitet och får hjälp att utveckla bland annat det pedagogiska ledarskapet.
Statistik

Skolverket publicerar inte längre resultat från enskilda skolor och kommuner vilket gör att
barn- och ungdomsförvaltningen inte har tillgång till den statistik som förvaltningen
vanligtvis har tillgång till.
Arvsfråga

Vallentuna kommun har fått ett arv. Arvet ska hjälpa elever från socioekonomiskt svag
bakgrund att nå utbildning inom högskola.
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§ 40
Val av kontaktpolitiker till programråd (UN 2020.091)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att revidera listan med kontaktpolitiker enligt följande:
Fordonsprogrammet:
Marcus Palm (L)
Agneta Westerberg (S)
Bygg- och anläggningsprogrammet:
Zarah Sjökvist (M)
Rasmus Neideman (MP)
Handels- och administrationsprogrammet
Lars Åsberg (M)
Hans Boström (S)
Samhällsprogrammet
Maj Birgersson (KD)
Hamdi Abazi (S)
Ekonomprogrammet
Petter Eklund (KD)
Vakans
Barn- och fritidsprogrammet
Lars Åsberg (M)
Annika Fagerberg (SD)
Naturbruksprogrammet
Cecilia Brändström (M)
Vakans
Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden reviderar val av kontaktpolitiker för programråd.
Yrkanden

Ylva Mozis (L) yrkar att kontaktpolitiker utbildningsnämnden beslutar att revidera listan med
kontaktpolitiker enligt följande:
Fordonsprogrammet
Marcus Palm (L)
Agneta Westerberg (S)
Bygg- och anläggningsprogrammet
Zarah Sjökvist (M)
Rasmus Neideman (MP)
Justerandes sign

Justerandes sign
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Handels- och administrationsprogrammet
Lars Åsberg (M)
Hans Boström (S)
Samhällsprogrammet
Maj Birgersson (KD)
Hamdi Abazi (S)
Ekonomprogrammet
Petter Eklund (KD)
Vakans
Barn- och fritidsprogrammet
Lars Åsberg (M)
Annika Fagerberg (SD)
Naturbruksprogrammet
Cecilia Brändström (M)
Vakans
Beslutsgång

Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 41
Antagning till nationella idrottsutbildningar, NIU (UN 2020.073)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att möjligheterna till att gå en nationellt godkänd
idrottsutbildning regleras till att gälla inom samverkansområdet i gymnasieregionen, med
undantaget om specialidrotten endast erbjuds utanför regionen. I dessa fall kan nationellt
godkänd idrottsutbildning godkännas om ett samarbetsavtal mellan Vallentuna kommun och
den kommunen upprättas.
Ärendebeskrivning

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) är en idrottsutbildning på gymnasial nivå. NIU är
till för elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning och
bygger på ett samarbete med en lokal elitförening. På NIU går eleverna ett vanligt
gymnasieprogram men läser utöver det specialidrott. Barn- och ungdomsförvaltningen har
tagit fram ett förslag om att reglera möjligheten till att gå NIU utanför gymnasieregionen.
Yrkanden

Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §30 UN AU Antagning till nationella idrottsutbildningar, NIU
 Antagning till nationella idrottsutbildningar, NIU

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 8188SE

8 / 17

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Utbildningsnämnden

2020-09-10

§ 42
Remissvar, motion om utredning av 1 till 1 (UN 2020.001)
Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar angående motionen.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning

Digitalisering inom skolväsendet är en viktig fråga. Den skapar många möjligheter och
förbereder eleverna för framtiden och det samhälle vi lever i. Lärare, skolledning och
huvudman ett gemensamt ansvar för att följa lagstiftning samt de strategier, riktlinjer och
styrdokument som finns kring digitalisering, både nationellt och lokalt i Vallentuna kommun.
Skolan behöver ha strukturer för tillgång till och användande av digitala verktyg i
undervisningen och ansvara för att säkra och utveckla kompetens hos lärare för att möta
kraven i digitaliseringsuppdraget. Både nationella styrdokument och digitalisering av
nationella proven ställer krav på en hög tillgång till digitala verktyg för hela årskurser eller
gymnasiekurser samtidigt. Elever och lärare ska också ha en vana att jobba med de digitala
verktygen som används vid proven vilket kräver regelbunden användning av digitala verktyg i
undervisningen.
Det finns behov av mer forskning om digitala verktygens påverkan och effekt på elevers
lärande och användandet av digitala verktyg behöver en längre få mer tid innan det kan
förväntas att se tydliga resultat av digitaliseringen. Det är inte de digitala verktygen i sig som
skapar effekt på lärande och digitala arbetssätt och verktyg i undervisningen behöver ingå i
skolans systematiska kvalitetsarbete för att utveckla arbetssätten med verktygen i
undervisningen på ett sätt som gynnar lärande. Lärares kompetens kring digitala verktyg
behöver säkras och utvecklas så att det finns en trygghet i att använda digitala verktyg för att
skapa en varierad undervisning.
Sammanfattningsvis visar barn- och ungdomsförvaltningens utredning att:
- digitala verktyg kan vara ett sätt att jämna ut och skapa lika möjligheter för elever med olika
förutsättningar
- styrdokument för skolväsendet sätter krav på skolan att utveckla elevernas digitala
kompetens. De lagar, strategier, riktlinjer och styrdokument som finns skapar förutsättningar
för att Vallentuna kommuns skolverksamheter kan bedriva en adekvat digital undervisning
som innefattar:
Justerandes sign
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- stöd i vilka möjligheter som finns för att utforma undervisningen (exempelvis 1:1-skola)
- hur undervisningen (även 1:1-skola) kan möta den enskilda elevens behov
- arbete med digitala verktyg i undervisningen och att säkerställa och utveckla lärares digitala
kompetens behöver vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete
Yrkanden

Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §31 UN AU Remissvar, motion om utredning av 1 till 1
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-18, Remissvar, motion om utredning av 1 till 1
 Remissvar, motion om utredning av 1-1
 Remiss, Motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en bra lösning

Justerandes sign
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§ 43
Remissvar, motion om bättre villkor för lärare (UN 2020.002)
Beslut

Utbildningsnämnden antar föreslaget remissvar.
Ärendebeskrivning

I Miljöpartiets motion om bättre villkor för våra lärare, inlämnad den 11 december 2019,
pekas det på att kommunens skolor indirekt har belagts med besparingskrav då kostnaderna
för höjda lärarlöner och lokalhyror ökar mer än vad höjningen av skolpeng kan bidra med.
Miljöpartiet föreslår i motionen att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet,
oavsett resultaten i framtida val.
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar som presenteras i en
bilaga. Vad gäller motionens att-sats ser barn- och ungdomsförvaltningen i grunden positivt
på samarbete och dialog. Barn- och ungdomsförvaltningen överlämnar dock inget förslag till
beslut rörande att-satsen eftersom att barn- och ungdomsförvaltningen inte bör ha synpunkter
på hur de politiska partierna samarbetar.
Yrkanden

Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §32 UN AU Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-19, Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
 Remissvar, motion om bättre villkor för lärare
 Remiss, Motion (MP) om bättre villkor för lärare

Justerandes sign
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§ 44
Remissvar, Överenskommelse avseende Ungdomsmottagningen (UN
2020.061)
Beslut

Utbildningsnämnden förordar att kommunstyrelsen antar överenskommelsen med Region
Stockholm om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningen i Vallentuna
kommun.
Ärendebeskrivning

En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan har
tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig,
jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett
stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. En
juridisk granskning har visat att driften av en ungdomsmottagning bör ske i samverkan mellan
kommunen och regionen. Beslut om detta togs av Vallentuna kommun i november 2019. En
gemensam överenskommelse bidrar till samsyn om uppdraget vilket i sin tur skapar goda
förutsättningar för gott samarbete i en verksamhet som bedrivs i samarbete mellan region och
kommun.
I Stockholms län finns 32 ungdomsmottagningar som tillhandahåller stöd och vård till unga
mellan 12 och 22 år. För ungdomsmottagningsverksamheten finns inga nationella riktlinjer
utfärdade, vilket har lett till att verksamheten utvecklats på lite olika sätt i olika delar av
landet, och i olika delar av länet. I samband med att särskilda statliga satsningar på
ungdomsmottagningsverksamheten aviserades 2016 ett utvecklingsarbete, såväl regionalt som
lokalt. I den behovsinventering som låg till grund för en regional handlingsplan för
ungdomsmottagningarna framkom bland annat behovet av länsgemensamma och
tvärprofessionella riktlinjer, i syfte att främja en likvärdig, jämställd och jämlik
ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar. De juridiska förutsättningarna för drift
utkristalliserades under våren 2019. Då ungdomsmottagningen består av såväl medicinska
som psykosociala insatser bör verksamheten drivas av region och kommun tillsammans. De
direktavtal som under ett flertal år tecknats mellan Region Stockholm och respektive kommun
visade sig vara i strid med gällande upphandlingslagstiftning och därmed inte juridiskt
hållbara.
Ungdomsmottagningsverksamheten bygger i hög grad på ett tvärprofessionellt arbete
mellan i första hand barnmorska och kurator. Denna typ av verksamhet, som bygger på såväl
medicinska som psykosociala insatser, ställer höga krav på tydliga uppdrag, samsyn och
integrerade arbetssätt
Den föreslagna överenskommelsen om uppdrag och samverkan för Ungdomsmottagningarna i
Justerandes sign
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länet har ett tydligt fokus på målgruppen av ungdomar och deras behov i verksamheten.
Den föreslagna överenskommelsen om uppdrag och samverkan för Ungdomsmottagningarna i
länet är helt i linje med hur Vallentuna kommun har bedrivit verksamheten sedan 2005 i
kommunen.
Yrkanden

Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §33 UN AU Remissvar, Överenskommelse avseende Ungdomsmottagningen
 Tjänsteskrivelse, 200824, Överenskommelse avseende Ungdomsmottagningen
 Remiss, Rekommendation om att anta överenskommelse mellan kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan avseende
ungdomsmottagningarna i länet

Justerandes sign
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§ 45
Månadsuppföljning januari-juni 2020 (UN 2020.028)
Beslut

Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljning januari-juni 2020.
Ärendebeskrivning

Ekonomisk rapport för perioden januari-juni 2020 samt prognos för resterande del av året.
Yrkanden

Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §34 UN AU Månadsuppföljning januari-juni 2020
 Månadsuppföljning jan-juni
 Månadsuppföljning januari-juni 2020 UN
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§ 46
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Utbildningsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med den
31 augusti 2020.
Ärendebeskrivning

Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda
delegationsbeslut. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att föra över
sin beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till tjänstemän inom barnoch ungdomsförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera framgår av
utbildningsnämndens 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



















UN 2020.064-2
Delegationsbeslut enligt 5.4, Förlängda studier i gymnasiet
UN 2020.056-2
Delegationsbeslut enligt 5.4, Förlängda studier i gymnasiet
UN 2020.043-2
Delegationsbeslut enligt 5.4, Förlängda studier i gymnasiet
UN 2020.055-2
Delegationsbeslut enligt 5.4, Förlängda studier i gymnasiet
UN 2020.052-2
Delegationsbeslut enligt 5.4, Förlängda studier i gymnasiet
UN 2020.058-2
Delegationsbeslut enligt 5.15, Tilläggsbelopp
UN 2020.057-2
Delegationsbeslut enligt 5.15, Tilläggsbelopp
UN 2020.038-3
Delegationsbeslut enligt 5.15, Tilläggsbelopp
UN 2020.037-3
Delegationsbeslut enligt 5.15, Tilläggsbelopp
UN 2020.069-1
Delegationsbeslut enligt 5.14. Överenskommelse interkommunal
ersättning, Stockholm
UN 2020.069-2
Delegationsbeslut enligt 5.14. Överenskommelse interkommunal
ersättning, Stockholm
UN 2020.069-3
Delegationsbeslut enligt 5.14, Överenskommelse om interkommunal
ersättning
UN 2020.069-4
Delegationsbeslut enligt 5.14. Överenskommelse interkommunal
ersättning, Norrtälje
UN 2020.069-5
Delegationsbeslut enligt 5.14, Överenskommelse om interkommunal
ersättning. Häggviks gymnasiun
UN 2020.079-2
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
UN 2020.054-2
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
UN 2020.076-2
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
UN 2020.072-2
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
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UN 2020.077-2
UN 2020.060-2
UN 2020.063-2
UN 2020.046-2
UN 2020.035-2
UN 2020.075-2
UN 2020.074-2
UN 2020.082-2
UN 2020.081-2

Justerandes sign

2020-09-10

Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 8188SE

16 / 17

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Utbildningsnämnden

2020-09-10

§ 47
Anmälningar för kännedom
Beslut

Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar som anmälts för kännedom till och med
den 31 augusti 2020.
Ärendebeskrivning

Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och
handlingar som anmälts för kännedom.
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2020-09-03
Beslutsunderlag






GDPR-rapport 2019
Kommunfullmäktige, Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna
kommun 2019
UN 2019.012-16
Kommunfullmäktige, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga
nämnder
UN 2019.129-5
Kommunfullmäktige, Revidering av utbildningsnämndens reglemente
UN 2019.128-6
Kommunfullmäktige, Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn

HAMDI ABAZI

Organisation

Vallentuna UN

Datum & Tid

2020-09-11 15:41:56 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_08b7b9f12a4495098a14fc6464ad5f1306

Namn

Ylva Amanda Mozis

Organisation

Vallentuna UN

Datum & Tid

2020-09-15 10:40:31 +02:00

Identifikationstyp

Svensk e-legitimation

Identifikations-id

_0855df370b1bd1f0b57f2b5efb4bacd55c
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