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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Informationspunkter:
 Coronapandemin
 Utvecklingskonferens
 Antagningssystemet Indra
 Gymnasiemässa

4. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och 
arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019 (UN 
2020.105)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen och uppdrar barn- och ungdomsförvaltningen att 
årligen rapportera om medarbetarenkäterna.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

Denna rapport redovisar Barn- och ungdomsförvaltningens årliga uppföljning av SAM och 
LIMÅ för år 2019 och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och 
huvudskyddsombud och skyddsombud.

I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och förbättringsområden 
som förvaltningarna kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 2020 och 
framledes.

Handlingar
 §48 UN AU Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med 

likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2019
 Tjänsteskrivelse, (2020-10-19), Uppföljning av SAM och LIMÅ 2019
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med SAM och LIMÅ
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5. Antagning till nationella idrottsutbildningar, NIU (UN 
2020.073)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att möjligheterna till att gå en nationellt godkänd 
idrottsutbildning regleras till att gälla inom samverkansområdet i gymnasieregionen, med 
undantaget om förstahandsval av nationellt program inte erbjuds i kombination med vald 
specialidrott inom regionen. I dessa fall kan nationellt godkänd idrottsutbildning godkännas 
om ett samarbetsavtal mellan Vallentuna kommun och den kommunen upprättas.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnder fattade 2020-09-15 (Dnr UN 2020.073) beslut kring möjligheterna att gå 
en nationellt godkänd idrottsutbildning. Formuleringen i det beslutet visade sig svår att 
tillämpa framförallt i vägledning till elever inför gymnasievalet.

Skrivningen enligt beslutet i utbildningsnämnden (Dnr UN 2020.073) lyder:
Utbildningsnämnden beslutar att möjligheterna till att gå en nationellt godkänd 
idrottsutbildning regleras till att gälla inom samverkansområdet i gymnasieregionen, med 
undantaget om specialidrotten endast erbjuds utanför regionen. I dessa fall kan nationellt 
godkänd idrottsutbildning godkännas om ett samarbetsavtal mellan Vallentuna kommun och 
den kommunen upprättas.

Denna skrivning föreslås att ändras till: Utbildningsnämnden beslutar att möjligheterna till att 
gå en nationellt godkänd idrottsutbildning regleras till att gälla inom samverkansområdet i 
gymnasieregionen, med undantaget om förstahandsval av nationellt program inte erbjuds i 
kombination med vald specialidrott inom regionen. I dessa fall kan nationellt godkänd 
idrottsutbildning godkännas om ett samarbetsavtal mellan Vallentuna kommun och den 
kommunen upprättas.

Information om möjligheten att gå en NIU utbildning sker till eleverna i samband med 
gymnasievalet.

Handlingar
 §49 UN AU Antagning till nationella idrottsutbildningar, NIU
 Antagning till nationella idrottsutbildningar

6. Läsårsdata 2021-2022 (UN 2020.109)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden fastställer läsårsdata för läsåret 2021-2022 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Varje höst fastställer utbildningsnämnden ramar för elevers kommande läsår. Beslutet gäller 
datum för terminernas början och slut samt vilka dagar som det är lov. Antalet studiedagar 
beslutas också.

Handlingar
 §50 UN AU Läsårsdata 2021-2022
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-20, Läsårsdata 2021-2022
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 Läsårsdata 2021-2022 elever gymnasiet

7. Information från programråd 2020 (UN 2020.102)

8. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut till och med den 1 november 
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 2020.099-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.093-2    Delegationsbeslut enligt 5.3, Beslut om resebidrag
 UN 2020.100-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.106-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.104-2    Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.103-2    Delegationsbeslut enligt 1.26, Avvisning av överklagande
 UN 2020.069-7    Delegationsbeslut enligt 5.14, Interkommunal ersättning. Täby kommun
 UN 2020.078-3    Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.065-3    Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 BUN RC 2017.216-12    Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskolan

9. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar som anmälts för kännedom till och med 
den 1 november 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
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Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2020-10-29

Anmälda handlingar
     Kommunstyrelsen, Ansökan till Glokala Sverige
 UN 2020.061-5    Kommunstyrelsen, Antagande av överenskommelse: samverkan kring 

ungdomsmottagningar


