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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. Information om avtal med Stockholms Universitet gällande 
doktorand (UN 2020.006)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Utbildningen i den svenska skolan ska vila på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” 
(Skollagen kap.1 § 5). En tydlig forskningsanknytning är en viktig del av skolornas 
systematiska kvalitetsarbete. Syftet är att stärka undervisningen och höja elevernas 
kunskapsnivå.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tillsammans med Lärarnas Riksförbund, 
Lärarförbundet, Sveriges Skolledarförbund, Svenskt Näringsliv och Friskolornas riksförbund 
gjort en branschöverenskommelse om forskning. I denna tar parterna bland annat upp att det 
finns ett gemensamt ansvar för att stärka den praktiknära utbildningsvetenskapliga 
forskningen. Lärare, förskollärare och skolledare ska ges ökade möjligheter att forska och 
koppla forskningen till sitt ordinarie arbete.
Det finns ett kommunalt intresse att skapa förutsättningar för lärares praktiknära forskning. 
Med stöd av denna forskning kan utveckling ske kring lärares undervisningsmetoder och hur 
elever lär sig i olika sammanhang. Lärare behöver även tillgång till relevant forskning i sina 
ämnen för att kunna bedriva bästa möjliga undervisning. Utifrån denna avsikt kommer 
Vallentuna kommun att ingå ett avtal med Stockholms Universitet kring finansiering av en 
doktorand.

Doktoranden är tillsvidareanställd inom Vallentuna kommun och kommer att genomföra 
forskarutbildning fram till doktorsexamen. Universitetet har bedömt att läraren är kvalificerad 
att antas till forskarutbildningen. Inriktningen på studierna är språkdidaktik och följer den 
fastställda studieplanen för utbildning på forskarnivå. Doktoranden har enligt avtalet rätt att 
avsätta maximalt 80 procent av sin arbetstid till forskningsutbildningen utan avdrag på lön 
eller andra anställningsförmåner.
Förvaltningschef på barn-och ungdomsförvaltningen kommer att delta i planeringen av hur 
resultaten ska presenteras.

Handlingar
 §4 UN AU Information om avtal med Stockholms Universitet gällande doktorand
 Information om avtal med Stockholms Universitet gällande doktorand
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Expedieras till
Akten

5. Statistik ärenden om kränkande behandling samt årlig 
granskning av likabehandlingsplanen på Vallentuna gymnasium 
(UN 2020.007)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Alla verksamheter ska enligt skollagen arbeta främjande och förebyggande med aktiva
åtgärder för att förhindra kränkande behandling eller diskriminering och trakasserier.

För att uppfylla kraven som skollagen och diskrimineringslagen ställer har UN antagit
”Riktlinjer för att främja lika rättigheter samt förebygga och åtgärda diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling”. Riktlinjerna beskriver arbetet för att uppfylla 
skollagens och diskrimineringslagens krav inom den gymnasieutbildning som 
utbildningsnämnden är huvudman för. Gymnasieutbildningen bedrivs på Vallentuna 
gymnasium. I denna rapport sammanställs statistik kring anmälda kränkningar på Vallentuna 
gymnasium.

Handlingar
 §5 UN AU Statistik ärenden om kränkande behandling samt årlig granskning av 

likabehandlingsplanen på Vallentuna gymnasium
 Tjänsteskrivelse - Statistik ärenden om kränkande behandling samt årlig granskning av 

likabehandlingsplanen på Vallentuna gymnasium
 Rapport statistik ärenden om kränkande behandling gymnasiet 2019

Expedieras till
Akten

6. Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019 
(UN 2019.012)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner helårsrapport för internkontroll 2019.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för
2019. Utifrån internkontrollplanen har granskning utförts för 2019. Resultatet av 
granskningen har sammanställts i en helårsrapport till utbildningsnämnden för godkännande.
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Handlingar
 §6 UN AU Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019
 Tjänsteskrivelse internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019
 Internkontroll  helårsuppföljning utbildningsnämnden 2019
 Internkontrollplan Utbildningsnämnden 2019

Expedieras till
Akten

7. Internkontrollplan utbildningsnämnden 2020 (UN 2020.008)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar godkänna föreslagen internkontrollplan för 2020.

Ärendebeskrivning
Nämnden har ansvar för den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden och fastställer 
årligen rutiner som ska granskas under året. Förvaltningen har tagit fram
ett förslag till internkontrollplan baserat på den riskbedömning (bruttolista) som finns bifogad.

Handlingar
 §7 UN AU Internkontrollplan utbildningsnämnden 2020
 Tjänsteskrivelse internkontrollplan utbildningsnämnden 2020
 Planering internkontroll utbildningsnämnden 2020 bruttolista
 Internkontrollplan Utbildningsnämnden 2020

Expedieras till
Akten

8. Verksamhetsberättelse 2019 utbildningsnämnden (UN 
2019.060)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2019.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram en verksamhetsberättelse för 2019.
Verksamhetsberättelsen beskriver nämndens arbete under 2019, hur de mål som
fastställdes i verksamhetsplanen uppfylldes samt det ekonomiska resultatet.

Handlingar
 §8 UN AU Verksamhetsberättelse 2019 utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse 2019 utbildningsnämnden
 Verksamhetsberättelse 2019 utbildningsnämnden
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Expedieras till
Akten

9. Datum för nämnddialog

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden ska besluta om dag för nämnddialog. Förvaltningen har fått i uppdrag av 
arbetsutskottet ska undersöka om det fungerar att ha nämnddialog på KCNO den 10 
september klockan 13.00-16.00.

10. Redovisning av delegationsbeslut
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut och 
anmälda 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 tjänstemän inom 
barn- och 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.

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med den 9 
februari 2020.

Delegationsbeslut
 UN 2019.074-2    Delegationsbeslut enligt 2.1, Beslutsattestanter utbildningsnämnden fr.o.m. 2 

december 2019
 UN 2019.075-9    Delegationsbeslut enligt 14.2, Tilläggsbelopp
 UN 2019.133-2    Delegationsbeslut enligt 14.2, Tilläggsbelopp
 BUN RC 2019.007-9    Delegationsbeslut enligt 21.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskola
 UN 2020.011-1    Delegationsbeslut enligt 5.4, Tillförordnad rektor Vallentuna gymnasium

11. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som anmälts till och med 
den 9 februari 2020.
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Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med handlingar som anmälts för 
kännedom.

Anmälda protokoll
Utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-06

Anmälda handlingar
     Kommunfullmäktige, Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning
     Kommunstyrelsen, Handlingar, uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019 och 

uppdrag 2020
     Kommunfullmäktige, Revidering av reglemente för internkontroll


