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Utbildningsnämnden 2020-06-11

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 18:30-19:40

Beslutande 
närvarande

Ylva Mozis (L) (ordförande), Zarah Sjökvist (M) (vice ordförande), Agneta 
Westerberg (S) (2:e vice ordförande), Cecilia Brändström (M), Hamdi 
Abazi (S), Rasmus Neideman (MP), Lars Stenling (SD), Marcus Palm (L)  
ersätter Monica Andersson (C), Petter Eklund (KD)  ersätter Maj 
Birgersson (KD)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Lars Åsberg (M), Fredrik Wirström (M), Annika Fagerberg (SD)

Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Susanna Falk (utbildningschef), Linda 
Hallén (avdelningschef verksamhetsutveckling), Johan Klintberg (rektor 
Vallentuna gymnasium) §§29-31, Christian Hedborg (avdelningschef 
ekonomi och administration)

Paragrafer §§29-36

Justerande Hamdi Abazi

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Martin From

Ordförande _______________________
Ylva Mozis

Justerande _______________________ 
Hamdi Abazi
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ÄRENDELISTA
§29 Val av justerare
§30 Fastställande av dagordning
§31 Verksamheten informerar
§32 Revidering av delegationsordning
§33 Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden
§34 Distansundervisning inom vuxenutbildning
§35 Redovisning av delegationsbeslut
§36 Anmälningar för kännedom
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§ 29
Val av justerare

Beslut
Utbildningsnämnden utser Hamdi Abazi (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 30
Fastställande av dagordning

Beslut
Ärendet Distansundervisning inom vuxenutbildningen läggs till som punkt nummer 6 på 
dagordningen.
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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§ 31
Verksamheten informerar

Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Distansundervisning Vallentuna gymnasium
Distansundervisningen på Vallentuna gymnasium har tekniskt sett fungerat väl. 
Skolinspektionen har gjort inspektion av gymnasiets distansundervisning och har inte några 
rekommendationer till förbättringar. Johan Klintberg, rektor, ser utmaningar vad gäller att 
säkerställa rättssäkerheten vid betygsbedömningar, vilket gymnasiet har arbetat med. Fokus 
har också legat på stötta elever och hålla deras motivation uppe. Distansundervisningen har 
inte fått någon märkbar effekt på betygen hos avgångselever. Elevers närvaro har varit högre 
än vad den brukar vara.
 
Uppdrag om pornografi
Utbildningsnämnden har tidigare gett ett uppdrag till Vallentuna gymnasium om att hålla 
åldersanpassade samtal om pornografi med elever. Johan Klintberg informerade om hur 
ämnet pornografi diskuteras på gymnasiet utifrån läroplanen och planen för att främja lika 
rättigheter och möjligheter samt förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling. Varje läsår har eleverna så kallade sex- och samlevnadsdagar. En 
gemensam föreläsning hålls om aktuella frågor inom sex och samlevnadsområdet. Där ges 
elever möjlighet att ta upp frågor och funderingar. De har också workshops som bland annat 
handlar om kontakt, pornografi, sexuell hälsa och värderingar.
 
Distansundervisning vuxenutbildning
Utförarna har en bra struktur för distansundervisning. Många som läser SFI har dock inte 
optimala verktyg för att följa undervisningen.
 
Auktorisationsförfarandet
KCNO ser över auktorisationsförfarandet för att säkerställa utförarnas möjlighet att leva upp 
till kraven som ställs i auktorisationsavtal.
 
Nämnddialog
Utbildningsnämnden kommer att ha nämnddialog hos KCNO den 10 september.
 
Miljörevision
Efter ISO-certifieringens miljörevision blev utfallet för barn- och ungdomsförvaltningen 
positivt. En avvikelse fanns på Vallentuna gymnasium vad gäller bilars miljövänlighet. 
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Gymnasiet måste dock ha bensinbilar och dieselbilar eftersom fordonsprogrammet behöver 
dem till undervisning. Källsorteringen kan också förbättras på barn- och 
ungdomsförvaltningens olika enheter.
 
Sommarjobbare
Anpassningar av sommarjobbsplatserna har behövts göras på grund av coronapandemin.
 
Antagningssystemet Indra
Gymnasieantagningssystemet Indra har varit instabilt vid belastningstopparna.
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§ 32
Revidering av delegationsordning (UN 2020.045)

Beslut
Utbildningsnämnden antar den reviderade delegationsordningen samt bilaga till reviderad 
delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Kommunen delegationshantering har varit under granskning, vilket resulterade i en rapport 
2018. Utifrån rapporten har kommunstyrelsen reviderat sin delegationsordning och som ett 
led i detta behöver även utbildningsnämndens delegationsordning ses över och revideras, där 
syftet är att förenkla och förtydliga.

Förvaltningen har vid översyn och förslag på revidering tagit hänsyn till ändrad struktur och 
utformning när det gäller exempelvis allmänna juridiska ärenden, ekonomi, upphandling samt 
personalfrågor. En viktig skillnad från tidigare är att verkställighetsbeslut har tagits bort och 
istället sammanställts i en bilaga för att ge vägledning när det gäller bedömning av just 
verkställighetsbeslut.

Då mycket i utbildningsnämndens befintliga delegationsordning har varit verkställighetsbeslut 
eller ansvars- och arbetsfördelningsfrågor, har förändringarna till viss del varit omfattande. 
Förvaltningen fann att det bästa sättet att tydliggöra vad som har förändrats är att sammanfatta 
förändringar och tillvägagångssätt i punkterna nedan. Därutöver är några få tillfälliga 
kommentarer gulmarkerade i förslaget till reviderad delegationsordning.

1. Samtliga kommunstyrelsens punkter i kommunstyrelsens delegationsordning är med - i den 
mån de är generella och även tillämpliga för UN:s delegation. Därutöver har vissa punkter 
tagits med då de av andra skäl kan var relevanta att förtydliga utifrån UN och förvaltningen.

2. Samtliga utbildningsnämndens punkter i den nuvarande versionen av utbildningsnämndens 
delegationsordning finns med - om de utgör delegationsbeslut. Det innebär att samtliga 
förvaltningsspecifika delegationsbeslut är särskilt redovisade vid sidan av 
kommungemensamma punkter.

3. Samtliga punkter i bilaga till kommunstyrelsens delegationsordning har tagits med i den 
mån de är generella och även tillämpliga för verkställighet inom ramen för UN. Därutöver har 
vissa punkter tagits med då de av andra skäl kan var relevanta att förtydliga utifrån UN och 
förvaltningen.
4. Samtliga utbildningsnämndens punkter i den nuvarande versionen av utbildningsnämndens 
delegationsordning finns med i förslag till bilaga till utbildningsnämndens delegationsordning 
– i den mån det är verkställighetsbeslut. Det innebär att samtliga förvaltningsspecifika 
verkställighetsbeslut finns särskilt redovisade vid sidan av kommungemensamma punkter.
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5. Punkter i den nuvarande versionen av utbildningsnämndens delegationsordning som varken 
avser delegationsbeslut eller verkställighetsbeslut har tagits bort. Det kan exempelvis röra sig 
om ansvar som anges i delegationsordningen inte behöver delegeras, då delegatens rätt 
framgår av lagstiftning.

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
 §26 UN AU Revidering av delegationsordning
 Revidering av delegationsordning
 UN 2020.045 Rev delegationsordning 2020
 UN 2020.045 Bilaga rev delegationsordning
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§ 33
Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden (UN 2020.047)

Beslut
Utbildningsnämnden godkänner tertialrapport januari-april för 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en första tertialrapport för 2020.

Kommunens ledningsgrupp fattade 2020-04-01 ett beslut att årets första tertialrapport endast 
ska innehålla ekonomisk uppföljning och personalnyckeltal med anledning av att många 
verksamheter är starkt berörda av insatser kring coronaviruset.

Uppföljning av de kommungemensamma målen och nämndens mål för 2020 kommer utifrån 
detta beslut att ske först till delårsrapporten.

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
 §27 UN AU Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden
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§ 34
Distansundervisning inom vuxenutbildning (UN 2020.062)

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att godta de riktlinjer för utförare som framtagits av 
Kunskapscentrum Nordost (KCNO) och som är utformade i enlighet med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Beslutet träder ikraft omedelbart och gäller så länge riktlinjerna överensstämmer med 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Vid förändring av Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska ett nytt beslut fattas efter 
samråd med KCNO.

Ärendebeskrivning
Den 29 maj informerar Folkhälsomyndigheten (FHM) att myndigheten beslutat att dra tillbaka 
rekommendationen om distansundervisning, gällande från och med den 15 juni. FHM 
sammanfattar beslutet med att barn och unga inte driver spridningen av covid-19 och personal 
inom skola och barnomsorg insjuknar inte oftare än andra yrkesgrupper.

Högskolor, universitet, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola och annan utbildning som 
riktas mer mot vuxna studenter hänvisas till de föreskrifter, allmänna råd och 
rekommendationer som gäller för övriga samhället. Det kan till exempel innebära att man 
håller distansundervisning när så är möjligt, som för teoretiska moment, men återupptar 
undervisning på plats i lokalerna för praktiska moment.

Ytterst är det upp till huvudmannen att på det sätt som bäst passar verksamheten bidra till att 
minimera smittspridning. I samband med detta har KCNO, i egenskap av kommunal 
huvudman, meddelat hur utförare ska förhålla sig till dessa rekommendationer samt hur 
utövarna ska agera utifrån planering och genomförande av risk- och konsekvensanalys (se 
bilaga).

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens 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
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 Distans- och fjärrundervisning för vuxenutbildning
 UN 2020.062 Underlag distans- och fjärrundervisning vuxenutbildning
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§ 35
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med den 5 juni 
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 
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 2020.033-1  Yttrande angående utökad interkommunal ersättning, Täby 

gymnasiesärskola
 UN 2020.033-2  Yttrande angående utökad interkommunal ersättning, Häggviks 

gymnasiesärskola
 UN 2020.036-1  Särskilt samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning, (NIU) 

Malung-Sälens kommun
 UN 2020.027-5  Delegationsbeslut enligt 24.2, Beslut om ersättning vid gymnasiala 

utlandsstudier
 UN 2020.040-2  Delegationsbeslut enligt 14.2, Tilläggsbelopp
 UN 2020.026-2  Delegationsbeslut enligt 18.9, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.011-3  Delegationsbeslut enligt 1.1, Öppnande av Vallentuna gymnasium
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§ 36
Anmälningar för kännedom

Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar som anmälts för kännedom till och med 
den 3 juni 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2020-05-28

Beslutsunderlag
 UN 2019.060-18  Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 UN 2020.028-5  Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning Vallentuna kommun januari-

februari 2020
 UN 2019.012-15  Kommunstyrelsen, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga 

nämnder
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