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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar

Ärendebeskrivning
Informationspunkter:
 naturbruksprogram och fordonsprogram via yrkesintro

4. Rapport över närvaro Vallentuna gymnasium vårterminen 
2020 (UN 2020.088)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Rapporten redovisar statistik gällande närvaro och frånvaro på Vallentuna gymnasium 
vårterminen 2020. Den statistik som presenteras baseras på närvaro och frånvaro utifrån 
gymnasiets rapportering i SchoolSoft samt anmälningar till Centrala Studiestödsnämnden, 
CSN. Rapporten utgör underlag för utbildningsnämndens uppföljning av kvaliteten i 
undervisningen. Genom rapporten kan utbildningsnämnden ta del av statistik och de insatser 
som görs för eleverna kopplat till närvaro. Rapporten är en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet för gymnasiet, genom att analysera frånvaromönster kan organisation och 
insatser planeras för att öka närvaron. Både anmäld och oanmäld frånvaro innebär att eleven 
förlorar undervisningstid vilket påverkar förutsättningarna för att klara studierna.

Handlingar
 §39 UN AU Rapport över närvaro Vallentuna gymnasium vårterminen 2020
 Tjänsteskrivelse, Rapport närvarostatistik Vallentuna gymnasium vårterminen 2020
 Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium vårterminen 2020 till gy

5. Preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20 (UN 
2020.087)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
De preliminära resultaten för avgångseleverna från Vallentuna gymnasium 2020 visar att det 
var 31 elever på ett yrkesprogram. Av dessa tog 71 procent examen med en genomsnittlig 
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betygspoäng på 13,3. För de 48 eleverna som gick på ett högskoleförberedande program tog 
75 procent examen med en genomsnittlig betygspoäng på 13,4.
Statistik från gymnasieantagningen visar att det är 138 elever antagna till Vallentuna 
gymnasium hösten 2020. Flest är antagna till samhällsvetenskapsprogrammet följt av 
ekonomiprogrammet och handels- och administrationsprogrammet. Det tillkommer dock 
elever efter den slutliga antagningen och siffrorna kan därför komma att ändras en bit in på 
terminen.

Handlingar
 §40 UN AU Preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20
 Tjänsteskrivelse, preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20
 Preliminära resultat VT-20 och slutlig antagning HT-20

6. Halvårsrapport internkontroll 2020 (UN 2020.008)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner halvårsrapporten för internkontroll 2020.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden antar årligen en plan för internkontroll. Utifrån 2020 års 
internkontrollplan har granskningen utförts för första halvåret och resultatet av granskningen 
har sammanställts till en halvårsrapport för utbildningsnämnden.

Handlingar
 §44 UN AU Halvårsrapport internkontroll 2020
 Halvårsrapport internkontroll 2020
 Internkontroll halvarsuppfoljning (UN)

7. Delårsrapport januari – augusti 2020 utbildningsnämnden (UN 
2020.086)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har upprättat en delårsrapport som innehåller budget- och 
verksamhetsuppföljning samt en prognos för budgetutfallet för hela 2020. Delårsrapporten 
innehåller en uppföljning av de kommungemensamma målen och nämndens mål för 2020. 
Uppföljningen innehåller ett styrkort med nyckeltal för kund/invånare, verksamhet, ekonomi 
och medarbetare. Resultaten inom respektive område analyseras och kommenteras.

Handlingar
 §43 UN AU Delårsrapport januari – augusti 2020 utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, delårsrapport januari - augusti 2020 utbildningsnämnden
 Delårsrapport januari - augusti 2020 utbildningsnämnden
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8. Gymnasieskolpeng 2021 (UN 2020.070)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och 
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av skolverket i januari 2021 gällande 
gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som står utanför 
som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll procent.
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens förslag till gymnasieskolpengsbelopp fr.o.m 1 
januari 2021 följer underlag från STORSTLHM:s. Kommunerna i Stockholms län har ett 
samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och i detta ingår en gemensam prislista.

STORSTHLM har antagit en rekommendation om uppräkning av programpriser med noll 
procent för 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Vallentuna kommun följer 
STORSTHLM:s rekommendation och att gymnasieskolpengen fastställs enligt förslag.

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att de program som inte finns listade i 
rekommendationen räknas upp med noll procent, i likhet med rekommendationen.

Handlingar
 §41 UN AU Gymnasieskolpeng 2021
 Gymnasieskolpeng 2021
 Rekommendation, Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 

gymnasieskolan för 2021

9. Sammanträdesplan utbildningsnämnden 2021 (UN 2020.080)

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:

- fastställa följande datum för utbildningsnämndens sammanträden 2021:
25/2, 25/3, 6/5, 10/6, 9/9, 7/10, 11/11, 16/12. Utbildningsnämndens sammanträden börjar 
klockan 18.30.
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- fastställa följande datum för utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträden 2021:
11/2, 11/3, 22/4, 27/5, 26/8, 23/9, 28/10, 2/12. Utbildningsnämndens arbetsutskotts 
sammanträden börjar klockan 15.00.

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer utbildningsnämnden sammanträdesplan för kommande år. Nämnden 
sammanträder ungefär en gång i månaden med ett uppehåll över sommaren. Nämnden 
fastställer också sammanträdesdatum för arbetsutskottet som bereder ärenden inför nämndens 
sammanträden.

Handlingar
 §42 UN AU Sammanträdesplan utbildningsnämnden 2021
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-28, Sammanträdesplan utbildningsnämnden 2021
 Sammanträdesplan UN

10. Information från programråd 2020 (UN 2020.102)

11. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut till och med den 27 september 
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 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 2020.084-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.083-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.085-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.089-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.090-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.069-6    Delegationsbeslut enligt 5.14, Överenskommelse om interkommunal ersättning. 

Didaktus gymnasieskola
 UN 2020.092-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
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 UN 2020.033-3    Delegationsbeslut enligt 5.14, Överenskommelse om utökad interkommunal 
ersättning. Avtal med Snitz gymnasium angående Imyast

 UN 2020.033-4    Delegationsbeslut enligt 5.14, Överenskommelse om utökad interkommunal 
ersättning. Avtal med Sjöviks folkhögskola

12. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar som anmälts för kännedom till och med 
den 27 september 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 

Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2020-09-24

Anmälda handlingar
 UN 2020.047-5    Kommunfullmäktige, Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
     Kommunfullmäktige, Resultatöverföring från 2019 års bokslut


