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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Informationspunkter:
 Möjligheten att starta upp kortare utbildningsinsatser – KCNO
 Förfarande Auktorisationsavtal
 Sommarjobb
 Antagningssystemet Indra
 Miljörevision – utfall
 Uppdatering distansundervisning  och betyg 
 Information uppdrag om pornografi

 

4. Revidering av delegationsordning (UN 2020.045)

Förslag till 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.
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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.

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.

Handlingar
 §26 UN AU Revidering av delegationsordning
 Revidering av delegationsordning
 UN 2020.045 Rev delegationsordning 2020
 UN 2020.045 Bilaga rev delegationsordning

5. Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden (UN 
2020.047)

Förslag till 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.

Handlingar
 §27 UN AU Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden
 Tertialrapport januari-april 2020 utbildningsnämnden
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6. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med delegationsbeslut som anmälts till och med den 3 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.

Delegationsbeslut
 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

7. Anmälningar för kännedom

Förslag till 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

Anmälda handlingar
 UN 2019.060-18    Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
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 UN 2020.028-5    Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning Vallentuna kommun januari-februari 
2020

 UN 2019.012-15    Kommunstyrelsen, Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder


