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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

4. Patientsäkerhetsberättelser 2019 (UN 2020.020)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat patientsäkerhetsberättelser för barn- och 
elevhälsan och ungdomsmottagningen. Dessa redovisas i bilagor.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9, finns beskrivet hur arbetet med patientsäkerhetsarbete ska 
bedrivas.
För Vårdgivaren innebär det bland annat följande:
• Ett tydligt ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta 
förebyggande för att förhindra alla typer av vårdskador
• Skyldigheten att utreda tillbud, risker eller händelser
• Skyldighet att rapportera händelser som utförts som hälso- och sjukvård av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal, som bedöms vara en fara för patientens säkerhet, till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
• Uppmuntra patienter och närstående att vara delaktiga i aktuell hälso-och sjukvård och 
därmed i patientsäkerhetsarbetet

Handlingar
 §15 UN AU Patientsäkerhetsberättelser 2019
 Patientsäkerhetsberättelse 2019
 PatientsäkerhetsberättelseEMI19
 PatientsäkerhetsberättelseUM2019

5. Handledning inom den verksamhetsförlagda utbildningen, 
VFU, inom lärarutbildningarna (UN 2020.021)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen
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Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen presenterar information om att skapa förutsättningar för att 
göra VFU-handledning attraktivt i kommunens skolor och förskolor.

Handlingar
 §18 UN AU Handledning inom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom 

lärarutbildningarna
 Handledning inom den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, inom 

lärarutbildningarna

6. Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium höstterminen 
2019 (UN 2020.022)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar statistik över elevfrånvaro på Vallentuna 
gymnasium gällande höstterminen 2019.

Handlingar
 §16 UN AU Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium höstterminen 2019
 Tjänsteskrivelse Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium höstterminen 2019
 Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium höstterminen 2019

7. Första sökomgången inför läsåret 2020/21 (UN 2020.025)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen

Ärendebeskrivning
Årets första sökomgång inför läsåret 2020/21 visar att det är 72 elever som har sökt 
Vallentuna gymnasium i första hand. Flest elever har sökt barn- och fritidsprogrammet följt 
av handels- och administrationsprogrammet. Förra året var det 47 elever som sökte 
Vallentuna gymnasium i första hand och fordons- och transportprogrammet hade flest 
sökande.

Av de elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun har sextio procent sökt sig till 
gymnasier i Täby kommun. Populärast var Åva följt av Tibble gymnasium och Täby Enskilda 
gymnasium. Vallentuna gymnasium var det fjärde populäraste valet med tio procent 
förstahandssökande. Att gymnasier i Täby är de tre populäraste valen följer samma mönster 
som tidigare år.

Handlingar
 §17 UN AU Första sökomgången inför läsåret 2020/21
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 Tjänsteskrivelse första sökomgången inför läsåret 2020-21
 Första sökomgången inför läsåret 2020-21

8. Remissvar Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas 
skolor (UN 2019.123)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar angående motionen.

- föreslå kommunfullmäktige att anse motionens följande att-satser besvarade:
Att Vallentuna Kommun höjer sin kunskap kring orsakerna till hemmasittande.
Att Vallentuna Kommun skapar metoder och strategier för att motverka samt hjälpa elever 
tillbaka som hamnat i ofrivillig skolfrånvaro.

- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionens följande att-sats:
Att Vallentuna kommun tar in en extern organisation som kan granska kommunens arbete 
med problematisk frånvaro för att därigenom tydligare kunna se var det brister.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har i en motion, 2019-10-06 föreslagit att Vallentuna kommun höjer sin kunskap 
om orsaker till hemmasittande, att en extern organisation granskar kommunens arbete med 
problematisk frånvaro samt att strategier och metoder skapas för att hjälpa elever tillbaka till 
skolan.

För arbetet inom Vallentuna kommuns verksamheter samt ansvaret för kommunens elever i 
andra skolor är arbetet med att stärka närvaro ett prioriterat område. Arbetet är en del i det 
systematiska kvalitetsarbetet och omfattar metoder, uppföljning, analys och utvecklingsarbete. 
Riktlinjer och rutiner kring närvaroarbetet kommer att revideras under våren 2020, detta sker 
inom det nätverk som finns med kuratorer inom alla kommunala skolor. Arbetet syftar till att 
förtydliga rutiner kring hur personalen ska agera vid frånvaro och skapa likvärdighet i hur 
skolorna arbetar med tidiga insatser vid frånvaro för att förebygga att elever hamnar i 
ofrivillig skolfrånvaro.

I remissvaret hänvisar Barn-och ungdomsförvaltningen till aktuell forskning inom området 
samt det arbete som bedrivs inom Sveriges Kommuner och Regioners utvecklingsprogram för 
fullföljd utbildning där Vallentuna kommun deltar. Programmet, som baseras på expertis 
inom området, pågår under 2020 och ger både ökad kunskap kring orsaker till studieavbrott 
och frånvaro samt insatser som förebygger och främjar fullföljd utbildning.

Handlingar
 §19 UN AU Remissvar Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor
 Tjänsteskrivelse, remissvar miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor
 Remiss, Motion (MP) om hög frånvaro
 Remissvar Miljöpartiet motion om hög frånvaro i Vallentunas skolor
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9. Remissvar, motion om sommarjobb för alla ungdomar (UN 
2019.124)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- anta föreslaget remissvar om motion om sommarjobb för alla ungdomar.
- föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en motion till fullmäktige angående sommarjobbsgaranti 
för ungdomar 16-19 år. Motionen har skickats som remiss till utbildningsnämnden som är den 
nämnd som har ansvaret för administration och fördelning av kommunens sommarjobb. Barn- 
och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till remissvar.

Handlingar
 §14 UN AU Remissvar, motion om sommarjobb för alla ungdomar
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-28, Remissvar om motion om sommarjobb för alla ungdomar
 Remissvar, motion om sommarjobb för alla ungdomar
 Remiss, Motion (S) om sommarjobb till alla ungdomar

10. Remissvar biblioteksplan 2020-2025 (UN 2020.024)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden har inget att erinra mot biblioteksplanen.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har fått en remiss om Biblioteksplan 2020-2025. Den beskriver 
fokusområden framåt för folk- och skolbiblioteken i Vallentuna kommun 2020-2025. 
Fokusområden specifikt för skolbiblioteken är bland annat att skolbiblioteken ska vara en del 
av skolans pedagogiska verksamhet och ska arbeta aktivt med läsfrämjande insatser för 
skolans elever. Barn- och ungdomsförvaltningen gör bedömningen att förslaget är anpassat till 
Vallentuna gymnasiums verksamhet och den tillgodoser skollagens bestämmelser.

Handlingar
 §20 UN AU Remissvar biblioteksplan 2020-2025
 Tjänsteskrivelse, remiss, biblioteksplan 2020-2025
 Remiss, Biblioteksplan 2020 - 2025

11. Månadsuppföljning utbildningsnämnden januari-februari 
2020 (UN 2020.028)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-februari 2020
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Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning januari-februari 2020.

Handlingar
 §22 UN AU Månadsuppföljning utbildningsnämnden januari-februari 2020
 Månadsuppföljning utbildningsnämnden januari-februari 2020
 Månadsuppföljning januari-februari UN

12. Revidering av riktlinjer för programråd (UN 2020.013)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar förslaget till reviderade riktlinjer för programråd, med följande 
tillägg under avsnittet Sammansättning:
"Om den utsedda kontaktpolitikern inte kan närvara kan annan representant från 
utbildningsnämnden delta."

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av riktlinjer för 
programråd. Det har uppdaterats med de aktuella programmen som finns på Vallentuna 
gymnasium. En ändring av programrådens frekvens på högskoleföreberande program och 
språkintroduktion har också gjort.

En mening om att distributionslista ska upprättas har tagits bort, eftersom det är en 
arbetsinstruktion som snarare hör till en rutin än till riktlinjer.

Handlingar
 §21 UN AU Revidering av riktlinjer för programråd
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-06, Revidering av riktlinjer för programråd
 Förslag, reviderade riktlinjer för programråd

13. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med anmälda delegationsbeslut till och med den 22 mars 
2020.

Ärendebeskrivning
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 
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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
 UN 2020.010-2    Delegationsbeslut enligt 14.2, Tilläggsbelopp
 UN 2020.009-2    Delegationsbeslut enligt 14.2, Tilläggsbelopp
 UN 2020.015-2    Delegationsbeslut enligt 14.2, Tilläggsbelopp
 UN 2020.011-2    Delegationsbeslut enligt 1.1, Stängning av Vallentuna gymnasium
 UN 2020.029-1    Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut - Beslut att godkänna att 

kriterierna för distansundervisning som finns i auktorisationsavtalet frångås

14. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med anmälda protokoll och handlingar som anmälts för 
kännedom till och med den 22 mars 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2020-03-17

Anmälda handlingar
     Kommunstyrelsen, Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande
     Kommunstyrelsen, Förslag till omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen


