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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2020-12-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt sammanträdesrum kl. 18:30-20:35

Beslutande 
närvarande

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

Ej tjänstgörande 
ersättare

Lars Åsberg (M), Fredrik Wirström (M), Albin Hedenstedt (C), Marcus 
Palm (L), Hans Boström (S), Annika Fagerberg (SD), Sven Ljungberg (S)

Övriga närvarande Martin From (nämndsekreterare), Susanna Falk (utbildningschef), Linda 
Hallén (avdelningschef verksamhetsutveckling), Lennart Krantz (KCNO) 
§§69-71, Peter Björk (KCNO) §§69-71, Cathrine Bauhn 
(utbildningsstrateg), Christian Hedborg (avdelningschef ekonomi och 
administration), Helena Henrikson (utvecklingsledare)

Paragrafer §§69-79

Justerande Hamdi Abazi

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Martin From

Ordförande _______________________
Ylva Mozis

Justerande _______________________ 
Hamdi Abazi
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ÄRENDELISTA
§69 Val av justerare
§70 Fastställande av dagordning
§71 Verksamheten informerar
§72 Medarbetarenkät 2020
§73 Återtagande av uppdrag
§74 Revidering av riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för gymnasieelever
§75 Månadsuppföljning januari-oktober 2020
§76 Val av ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott
§77 Redovisning av delegationsbeslut
§78 Anmälningar för kännedom
§79 Val av kontaktpolitiker till programråd
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Utbildningsnämnden 2020-12-17
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§ 69
Val av justerare
Beslut
Utbildningsnämnden utser Hamdi Abazi (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2020-12-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 70
Fastställande av dagordning
Beslut
Val av kontaktpolitiker till programråd läggs till som punkter nummer 11 på dagordningen.
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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Utbildningsnämnden 2020-12-17
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§ 71
Verksamheten informerar
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kunskapscentrum Nordost
Lennart Krantz och Peter Björk från KCNO informerade om KCNO:s förutsättningar och 
verksamhet. De redogjorde också för Vallentunas resultat båda vad gäller ekonomi och 
elevers betyg.
 
Ordförandebeslut distansundervisning
Det håller på att tas fram ett förslag till ordförandebeslut om att förlänga 
distansundervisningen till och med den 15 januari.
 
Coronasituationen
Grundskolornas högstadier har ställt om till distansundervisning. Bällstabergsskolan har 
distansundervisning för årskurs 4-9.
 
Elevfrånvaron på Vallentuna gymnasium har stigit under den senaste veckan.
 
Gymnasiemässan
Gymnasiemässan har hållits digitalt.
 
Statistik skolor
Regeringen håller på att arbeta fram ett förslag till förordning för att Skolverket återigen ska 
kunna publicera statistisk från skolor. Förhoppningen är att förordningen ska träda i kraft från 
och med sommaren 2021.
 
Nationella prov inställda
Våren 2021 kommer inte nationella prov att hållas, förutom i årskurs 3.
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§ 72
Medarbetarenkät 2020 (UN 2020.115)
Beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
2020 års medarbetarenkät genomfördes under våren i mindre format med fokus på 
organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), och hållbart medarbetarengagemang (HME).

Beslutsunderlag
 §55 UN AU Medarbetarenkät 2020
 Tjänsteskrivelse, (2020-11-24) Medarbetarenkät 2020
 Resultatrapport BUN och UN totalt
 HME-rapport BUN och UN totalt
 Resultatrapport Barn o ungdomsförvaltningen, gymnasiet
 HME-rapport Barn o ungdomsförvaltningen gymnasiet
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§ 73
Återtagande av uppdrag (UN 2020.110)
Beslut
Utbildningsnämnden återtar uppdraget om att lägga in indikatorer för arbetsmiljömålen i 
tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har gett barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att lägga in 
indikatorer för arbetsmiljömålen i tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Detta förfarande 
har visat sig svårt att implementera eftersom tertial och verksamhetsberättelse skapas i 
programmet Stratsys utifrån målen i verksamhetsplanen. Barn- och ungdomsförvaltningen 
önskar därför även fortsättningsvis redovisa rapporter om arbetsmiljömål som ett separat 
ärende.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §56 UN AU Återtagande av uppdrag
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-03, Återtagande av uppdrag
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§ 74
Revidering av riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för 
gymnasieelever (UN 2020.113)
Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för 
gymnasieelever.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna är en sammanslagning av tidigare riktlinjer för inackorderingsstöd och riktlinjer 
för resebidrag. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och därmed ge förutsättningar för 
likvärdig behandling vid beslut om gymnasieelevers rätt till inackorderingsstöd eller 
resebidrag samt vid bedömning av ansökan och slutligen tillvägagångsätt för utbetalning. 
Inackorderingsstöd och resebidrag har en del gemensamma förutsättningar som behöver vara 
uppfyllda. Då vissa förutsättningar dock ser olika ut samt att inackorderingsstöd inte kan ges 
samtidigt som resebidrag, syftar riktlinjerna även till att tydliggöra vad som skiljer dem båda 
ersättningarna åt. Riktlinjerna innebär vidare en begränsning vad gäller elevens möjlighet att 
erhålla inackorderingsstöd retroaktivt, vilket går i linje med aktuell 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 yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §57 UN AU Revidering av riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för 

gymnasieelever
 Revidering riktlinjer inackorderingsstöd och resebidrag
 Revidering riktlinjer inackorderingsstöd och resebidrag för gymnasieelever
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§ 75
Månadsuppföljning januari-oktober 2020 (UN 2020.028)
Beslut
Utbildningsnämnden godkänner månadsuppföljningen januari-oktober 2020

Ärendebeskrivning
Ekonomisk uppföljning januari-oktober 2020.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Manadsuppfoljning januari-oktober 2020 (UN)
 Tjänsteskrivelse, Månadsuppföljning januari-oktober 2020
 §54 UN AU Månadsuppföljning januari-oktober 2020
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§ 76
Val av ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott (UN 2020.116)
Beslut
Utbildningsnämnden utser John Droguett (C) till Ylva Mozis (L) personliga ersättare i 
utbildningsnämndens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
Fyllnadsval för ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott.

Yrkanden
Zarah Sjökvist (M) yrkar att utbildningsnämnden utser John Droguett (C) till Ylva Mozis (L) 
personliga ersättare i utbildningsnämndens arbetsutskott.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.
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§ 77
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 6 
december 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.
 

Beslutsunderlag
 UN 2020.094-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.095-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.097-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.096-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.108-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.098-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.053-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.101-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.111-3  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 UN 2020.112-2  Delegationsbeslut enligt 5.2, Beslut om inackorderingsstöd
 BUN RC 2017.230-20  Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om 

målgruppstillhörighet till gymnasiesärskola
 BUN RC 2017.214-11  Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskola
 BUN RC 2018.004-15  Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om 

målgruppstillhörighet till gymnasiesärskola
 UN 2020.039-2  Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.033-6  Delegationsbeslut enligt 5.14, Överenskommelse om utökad 

interkommunal ersättning, Rudbecks AST-enhet
 UN 2020.051-3  Delegationsbeslut enligt 1.14, Beslut att inte besvara remiss
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 BUN RC 2018.004-17  Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om 
målgruppstillhörighet till gymnasiesärskola
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§ 78
Anmälningar för kännedom
Beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 6 december 2020.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar utbildningsnämnden del av en lista med anmälda protokoll och 
handlingar som anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2020-12-03

Beslutsunderlag
  TeFau, Ändrade öppettider i Tunagaraget med omedelbar verkan till och med 31 

januari 2021
  Storsthlm, Verksamhetsplan och budget 2021 för Gymnasieantagningen
  Kommunfullmäktige, Kommunplan 2021-2023
 UN 2020.086-3  Kommunfullmäktige, Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna 

kommun
  Kommunfullmäktige, Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
  Kommunstyrelsen, Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna
 UN 2020.028-10  Kommunstyrelsen, Månadsuppföljning januari-oktober Vallentuna 

kommun
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§ 79
Val av kontaktpolitiker till programråd (UN 2020.091)
Beslut
Utbildningsnämnden utser följande kontaktpolitiker till programråd:
- Lars Stenling (SD) till ekonomiprogrammet.
- Sven Ljungberg (S) till naturbruksprogrammet.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden utser kontaktpolitiker till vakanta platser på programråd.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar att utbildningsnämnden utser följande kontaktpolitiker till programråd:
- Lars Stenling (SD) till ekonomiprogrammet.
- Sven Ljungberg (S) till naturbruksprogrammet.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.
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