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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Informationspunkter:
 Coronasituationen
 Enkät sommarjobbare 2020

4. Information om utredning om förutsättningar för en 
sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden (UN 2021.007)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
I ett ärende som behandlade kommunens nämndorganisation (KS 2018.208) uppdrog 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen att under nuvarande mandatperiod utreda 
förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden. En utredning genomfördes och presenterades som ett 
informationsärende för kommunstyrelsen i december 2020.

Kommunledningskontoret bedömning var att det utifrån storlek på ansvarsområden och 
ärendemängd finns förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden 
och utbildningsnämnden. I utredningen noterades dock att frågan om vuxenutbildningens 
organisatoriska tillhörighet kan behöva utredas ytterligare. Barn- och ungdomsförvaltningen 
tog under utredningen upp frågan om vuxenutbildning bör hanteras av någon annan 
förvaltning än barn- och ungdomsförvaltningen. Om nämnderna skulle slås samman bedömer 
barn- och ungdomsförvaltningen också att någon annan nämnd än den sammanslagna 
nämnden eventuellt skulle vara mer lämplig att ansvara för vuxenutbildning. Barn- och 
ungdomsförvaltningen anser för övrigt att en sammanslagning skulle förenkla arbetet, öka 
kvalitet och rättssäkerhet i processerna samt att vissa besparingar kan göras. Om nämnderna 
skulle slås samman rekommenderar kommunledningskontoret att utskottsorganisationen ses 
över utifrån de behov som finns.

I slutet på utredningen finns kommentarer från barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott hade inga 
ytterligare kommentarer att lägga till utredningen. Utbildningsnämndens arbetsutskott anser 
att ansvaret för gymnasieutbildning kan föras över från utbildningsnämnden till barn- och 
ungdomsnämnden. Utskottsstruktur och antalet ledamöter i barn- och ungdomsnämnden bör i 
sådana fall ses över utifrån att ansvarsområdet blir större. Utbildningsnämndens arbetsutskott 
anser vidare att vuxenutbildning bör ligga under en annan nämnd än den eventuellt 
sammanslagna nämnden. Effekten av vuxenutbildning skulle enligt utbildningsnämndens 
arbetsutskott gynnas av att flyttas till en ny nämnd tillsammans med frågor som rör 
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integration, egen försörjning, arbetsmarknadsfrågor, arbetsträning och eventuellt även 
näringslivskontakter. Förvaltningsorganisationen av dessa frågor bör enligt utskottet följa 
samma struktur.

Ärendet skickades inte på remiss till hela nämnderna eftersom det inte var ett beslutsärende, 
utan endast ett informationsärende.

Handlingar
 §4 UN AU Information om utredning om förutsättningar för en sammanslagning av barn- 

och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-21, Information om utredning om förutsättningar för en 

sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Utredning, förutsättningar för sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 

utbildningsnämnden

5. Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium höstterminen 
2020 (UN 2021.004)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen redovisar statistik över elevfrånvaro på Vallentuna 
gymnasium gällande höstterminen 2020.

Kommunen behöver ha en samlad bild av elevernas frånvaro i sina skolor för att kunna ta sitt 
ansvar att säkerställa att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelser i skollagen. 
Ansvaret innebär att kunna identifiera, analysera och dra slutsatser samt ge stöd åt skolorna. 
Kommunen ska bistå skolorna i komplicerade elevärenden som kräver insatser av olika 
aktörer.

Handlingar
 §5 UN AU Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium höstterminen 2020
 Rapport närvaro, Vallentuna gymnasium HT-2020
 Rapport frånvarostatistik Vallentuna gymnasium höstterminen 2020

6. Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2020 
(UN 2020.008)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner helårsrapporten för internkontroll 2020

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har i början av året antagit en internkontrollplan för 2020. Utifrån 
internkontrollplanen har granskning utförts för 2020. Resultatet av granskningen har 
sammanställts i en helårsrapport till utbildningsnämnden för godkännande
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Handlingar
 §7 UN AU Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2020
 Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2020
 Internkontroll helårsuppföljning utbildningsnämnden 2020

7. Verksamhetsberättelse 2020 utbildningsnämnden (UN 
2020.048)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2020.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har sammanställt en verksamhetsberättelse för 
utbildningsnämnden gällande 2020. I verksamhetsberättelsen redovisas nämndens uppföljning 
av kommungemensamma mål, nämndens mål med tillhörande indikatorer samt ekonomiskt 
utfall.

Handlingar
 §6 UN AU Verksamhetsberättelse 2020 utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsberättelse 2020 utbildningsnämnden
 Verksamhetsberattelse 2020 utbildningsnämnden

8. Verksamhetsplan 2021-2023 utbildningsnämnden (UN 
2021.003)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021-2023.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett 
förslag till utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2021-2023.

Handlingar
 §8 UN AU Verksamhetsplan 2021-2023 utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, Verksamhetsplan 2021-2023 utbildningsnämnden
 Verksamhetsplan 2021-2023 utbildningsnämnden

9. Riktlinjer för tilläggsbelopp (UN 2021.005)
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar nya riktlinjer för tilläggsbelopp för elever i gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan.
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Ärendebeskrivning
Skolväsendet vilar på demokratins grund och utbildningen syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Riktlinjerna riktar sig till elever i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Enligt skollagen (2010:800) följer en skyldighet att i olika former ge stöd åt elever med 
särskilda förutsättningar och behov.

I de fall där en elev har sådana omfattande behov av stöd som kräver extraordinära 
stödåtgärder, kan fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor ansöka om tilläggsbelopp 
för de elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun. Syftet med dessa riktlinjer är att 
skapa förutsättningar för en rättssäker bedömning av ansökningar om tilläggsbelopp, vilket 
leder till ökad likabehandling av elever med omfattande behov av stöd.

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. Utgångspunkten är att 
lagstiftarna har tagit hänsyn till barnkonventionen i utformningen av bland annat skolla-gen. 
Vid alla beslut som rör barn ska barnets bästa beaktas.

Barn- och ungdomsförvaltningen har identifierat områden inom förvaltningens handläggning 
av tilläggsbelopp som kan förtydligas och stärkas. Syftet med dessa riktlinjer är därför att 
skapa förutsättningar för en rättssäker bedömning av ansökningar om tilläggsbelopp, vilket 
leder till ökad likabehandling av elever med omfattande behov av stöd.

Förutom förändringar i dispositionen har inga sakliga förändringar skett. Riktlinjerna 
kompletteras med barn- och ungdomsförvaltningens rutiner för handläggning av 
tilläggsbelopp. Den största förändringen är att ansökningsförfarandet har digitaliserats. Det 
innebär att fristående huvudmän från och med den 1 januari 2021 ansöker om tilläggsbelopp 
genom en länk till systemet DF Respons, samma system som används vid anmälning om 
kränkning och för beslut och utredning av problematisk frånvaro hos elever.

Handlingar
 §9 UN AU Riktlinjer för tilläggsbelopp
 Revidering riktlinjer för tilläggsbelopp
 Revidering av riktlinjer tilläggsbelopp

10. Datum för nämnddialog

11. Information från programråd 2021 (UN 2021.013)

12. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med med delegationsbeslut som anmälts till och med den 
14 februari 2021.
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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
 BUN RC 2017.198-11    Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskola
 BUN RC 2017.203-18    Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskola
 BUN RC 2017.201-16    Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskola
 BUN RC 2017.213-15    Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskola
 UN 2020.011-4    Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut - Tillfällig och delvis stängning av 

Vallentuna gymnasium samt övergång till distansundervisning
 UN 2021.006-1    Delegationsbeslut enligt 1.1, Delvis fjärr- och distansundervisning för elever i 

Vallentuna gymnasium
 UN 2020.177-2    Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 UN 2020.117-2    Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp
 BUN RC 2020.011-9    Delegationsbeslut enligt 6.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskola
 UN 2021.008-2    Delegationsbeslut enligt 5.15, Beslut om tilläggsbelopp

13. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden noterar listan med handlingar och som anmälts för kännedom till och 
med den 14 februari 2021.

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

 
Anmälda protokoll
Utbildningsnämnden arbetsutskott 2021-02-11

Anmälda handlingar
     Kommunstyrelsen, nuläge arbetsmarknad
 UN 2020.070-5    Kommunfullmäktige, Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
     Kommunfullmäktige, Integrationspolicy för mottagande och etablering
     Kommunfullmäktige, Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter
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     Kommunfullmäktige, Revisionsrapporter 2020
     Kommunfullmäktige, Finanspolicy uppdatering
     Kommunfullmäktige, Ändring av policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet
 UN 2019.019-6    Kommunfullmäktige, Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommun
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